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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

راهنماي نگارش و تنظيم مقاالت فصلنامه پانزده خرداد
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سخن سردبير

تحریف، تحریم و توطئه حرکت اجباری )زوگزوانگ( 

به موازات تحريم، يك جريان تحريف هم است؛ تحريف حقايق. هدف 
تحريف دو چيز است. يكی ضربه زدن به روحيه مردم است. يكی آدرس 
غلط دادن برای رفع مشكل تحريم است. پول زيادی هم خرج می كنند. از 
اول انقالب خط ثابت دشمن، تضعيف كردن روحيه مردم بوده است. آنها 
اوضاع را بد جلوه می دهند و با صدها زبان و وسيله، اگر نقطه مثبتی در كشور 
باشد، انكار می كنند يا سكوت می كنند. نقطه ضعفی اگر وجود داشته باشد، ده 
برابر و گاهی صد برابر می كنند... اگر جريان تحريف شكست بخورد، جريان 

تحريم هم قطعاً شكست خواهد خورد. )امام خامنه ای(1  

تحریف و تحریم
روی كار آمدن دولت روحانی در سال 1392ش، يك درس ساده سياست به ما آموخت؛ 
از ميان همــه انگيزه ها برای عمل سياســی، هيچ يك به ويرانگری ســياه نمايی و تحريف 

1. بخشی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در تاريخ 10تير 1399. 
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سيستماتيك واقعيت ها و حقايق برای رســيدن به قدرت نيست. حرص پول ممكن است 
ناخوشايند و ميل به قدرت غيراخالقی و دروغ گفتن به مردم و فريب آنها غيرانسانی باشد؛ 
اما هيچ يك به اندازه ايدئولوژی سياه نمايی و تحريف، مريدانش را به سوی زياده روی های 
ناجوانمردانه و ضد عادالنه پيش نخواهد برد.1 سياه نمايی و تحريف چه آرمان يك جريان 

برحق باشد، چه دستاويز يك گروه ناحق و ضد مردمی، راه جامعه را به اضمحالل می برد. 
دو دولت در تاريخ جمهوری اســالمی نماد ســياه نمايی و تحريف سيستماتيك حقايق 
و واقعيت ها هســتند؛ دولت خاتمی و دولــت روحانی. اين دو دولت از اســاس بنيادهای 
حكومت گری خود را بر تخريب و تحريف دستاوردهای انقالب اسالمی گذاشتند و با نردبان 
عدم صداقت و راستگويی به اريكه قدرت تكيه زدند. اگر چه بسياری از گروه ها و جريان های 
انقالبی به شــيوه روی كار آمدن دولت روحانی كه مبتنی بر سياه نمايی های سيستماتيك و 
تحريف واقعيت ها بود، اعتراض داشتند؛ اما معدودی از تحليل گران، تأثيرات ريشه ای اين 
رفتارها و هتك حرمت های نظام را در امنيت ملی جســته اند. هنوز هم عده ای گرفتار اين 
توهم هستند كه سياه نمايی و تحريف در فعاليت های انتخاباتی يك شيوه مرسوم در نظام های 
دموكراتيك بوده و هست؛ در حالی كه از اين واقعيت غفلت دارند كه در نظامی مثل نظام 
جمهوری اسالمی كه بر اخالق تكيه دارد، وقتی سياه نمايی و تحريف ماهيت سيستماتيك پيدا 
می كند و جريانی از اين ابزار برای توجيه نادانی ها، ناتوانايی ها، ناكامی ها و حتی خيانت های 
خود استفاده می كند، بالواسطه، اعتماد عمومی و سرمايه اجتماعی و متعاقب آن، امنيت ملی 

را مورد تهديد قرار می دهد. 
اكنون كه ماه های پايانی دولت روحانی را سپری می كنيم و نگاهی به عملكرد اين دولت، 
اوضاع سياســی و اقتصادی كشــور و موقعيت ايران در عرصه مناسبات سياست خارجی 
می اندازيم، به خوبی می توانيم اثرات مخرب اين سياه نمايی ها و تحريف ها را در هفت سال 
گذشته ارزيابی كنيم. اصحاب دولت روحانی و ســمپات های آن، به يقين نخستين گروه و 
جريانی نيســتند كه در پوشش حفظ نظام، حل مشــكالت مردم و تعامل با نظام جهانی با 
تكيه بر ايدئولوژی سياه نمايی و تحريف، حقايق و واقعيت های جامعه و دستاوردهای عظيم 
انقالب اسالمی را كه در دنيا بی نظير اســت، وارونه جلوه دادند. اين ايدئولوژی مخرب، از 
انتخابات دوم خرداد 1376 و روی كار آمدن دولت خاتمی به عنوان يك روش ناجوانمردانه 
برای رســيدن به قدرت و منكوب كردن رقيب در كشور جاری شــد و در دوره روحانی 
ماهيت سيستماتيك پيدا كرد و نهادينه شــد. اكنون چون به نظر می رسد تعليق اين روش 

1. برای مطالعه بيشتر رك: كری رابين، ذهن ارتجاعی، ترجمه شــهريار خواجيان، تهران، ققنوس، 1396. در 
نگارش اين بخش، از فضای فصل نهم اثر مذكور استفاده شده است. 
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در فعاليت های انتخاباتی كشور به نوعی شــارالتان بازی های جرياناتی را كه جز تمسك به 
سياه نمايی و تحريف هيچ هنر ديگری برای جلب اعتماد و آرای مردم ندارند، برمال می كند، 
معاويه صفتانه پشت مفاهيم فريبنده ای چون رفراندوم، سنگر گرفته و با دزديدن دارايی های 
مردم آن را به گردن علی می اندازند.1 كسانی كه تا ديروز هر گونه اظهارنظر ارشادی رهبری 
در بهبود اوضاع را دخالت فراقانونی در حوزه اختيارات قانونی ساير قوا القا می كردند و اين 
اظهارات را به زعم خود، مغاير اصول مقدس دموكراسی!! می دانستند امروز منافقانه صد 
و هشــتاد درجه از آن مواضع به مواضع مغاير چرخش كرده و می گويند: رهبر بايد مانع 
هر اقدامی شــود كه مردم را عصبانی و ناراضی می كند.2 در حالی كــه می دانند اگر رهبر 
بخواهد مانع هر اقدامی به ضرر مردم شود، بايد اول ريشه تمامی گروه های چپ و راست و 
اصالح طلب و اصول گرايی را بزند كه ستون پنجم دشمنان ملت ايران و در رأس آنها امريكا 
در كشور هستند؛ كســانی كه تا مدت ها از دل اين گروه ها با نفوذ در اركان ديوانساالری، 
مثل موريانه از درون هسته های اصلی نظام جمهوری اسالمی را می خورند و پوسته ای باقی 
می گذارند و به محض آن كه می فهمند لو رفته و عنقريب گرفتار چنگال عدالت خواهند شد 
به دامن اربابان خود در امريكا، انگليس، فرانسه و... پناهنده می شوند و نمايش مظلوميت و 
دموكراسی در صدای امريكا، بی بی سی و ساير بوق های تبليغاتی استكباری به راه می اندازند. 
شايد عده ای فرصت طلب و منافق كه نه اعتقادی به جمهوريت دارند و نه اسالميت، با 
تمسك به انتخاب رئيس جمهور توسط مردم، از گزاره گفته شده در باال، طبق معمول، نمايش 
ضديت اسالميت و جمهوريت به راه اندازند اما ما به اين حقيقت اعتقاد داريم كه ملت ايران 
برای دوام تاريخی و بهبود زندگی خود به ندرت همه دســتاوردهای خود را به سادگی در 
معرض تهديد قرار می دهد. در عين حال به دليل اوضاع فوق العاده ای كه بعضی جريانات در 
كشور ايجاد می كنند، ممكن است موهن ترين رفتار انتخاباتی را مرتكب شوند تا به زعم خود 
از فاجعه ای بزرگتر جلوگيری كنند. انتخاب دولت روحانی به دليل همان حالت فوق العاده 
دروغينی بود كه سياه نمايان و تحريف گران منصوب به جريان اصالحات و اعتدال در كشور 
ايجاد كردند تا مردم تصور كنند كشور در حالت فوق العاده است و اگر افراد و جريان خاصی 
انتخاب نشوند، حكومت سرهنگان خشن به جای حقوقدانان ظريف عن قريب حاكم خواهد 
شد، جنگ با امريكا قريب الوقوع و ديواركشی خيابان ها برای جداسازی زنان و مردان حتمی 

1. اشاره به حقه بازی های معاويه است كه در زمان حكومت حضرت علی)ع( به گماشتگان خود می گفت برويد 
و به زور اموال مردم را بگيريد و اگر اعتراض كردند بگوييد به دستور علی اين كار را كرديد! امروز تمام كسانی كه 
عامدانه و با آگاهی آراء خود را به حماقتشان فروختند و موجبات روی كار آمدن دولت تدبير و اميد را فراهم كردند 

به جای عبرت از اين حماقت ها، در كوچه و برزن جار می زنند كه دارايی های شما را علی می دزدد!! 
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/86119 :2. اظهارات منافقانه تاج زاده، رك
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خواهد بود؛ و اگر دولت روحانی انتخاب می شد اصالح امور كشور در ظرف صد روز ممكن 
و حل مناقشات طوالنی ايران و امريكا غيرقابل ترديد بود؛ از همه فريبنده تر، روحانی ادعا 
كرد اگر مردم به وی رأی دهند آنچنان رونق اقتصادی ای ايجاد خواهد كرد كه هيچ كس به 

يارانه نياز نخواهد داشت!! 
كارگزاران دســتگاه تبليغاتی روحانی در جناح اصالح طلب و اصول گرا، از زمان شليك 
توپخانه انتخابات تا امروز كه كمتر از يك سال به پايان عمر سراسر مسئله اين دولت باقی 
مانده، اين حالت فوق العاده را دليل خوانش عقالنــی از امنيت ملی ايران القا كردند. اما اين 
خوانش به ظاهر عقالنی و اعتدالی، كه جز در سياست های ديپلماتيك قاجاريه و پهلوی در 
هيچ دوره ای از تاريخ ايران سابقه نداشته و ندارد، خوانشی بود كه در پايان اين دولت نشان 
داده است نه تنها در قواعد استدالل و در فهم زمينه های تاريخی مناقشات ملت ايران- چه 
با دشمنان داخلی و چه دشمنان خارجی به خصوص بعد از انقالب كبير اسالمی- خوانشی 
سطحی و فاقد مبادی تئوريك بود بلكه در عمل مشوق و مقوم ريشخند دشمنان قسم خورده 
انقالب اســالمی و برانگيختن طمع آنها به اعمال فشــار حداكثری به ملت ايران و ايجاد 

نارضايتی و عصبانيت مردم شد.
اگر چه به ظاهر داليلی ناظر به عمدی بودن اين خوانش ها در سياست ها و رفتارهای دولت 
يازدهم و دوازدهم نداريم اما می توان سطح باالی تخريب اعتماد عمومی، مخدوش شدن 
عزت و وحدت ملی، آسيب سرمايه اجتماعی، تشــديد اوضاع نابسامان اقتصادی، فراگير 
كردن دريافت يارانه ها و از همه مهم تر فراهم كردن شرايط كشور برای تحريك طمع دشمن 
به اعمال فشار حداكثری به ملت ايران و سيستماتيك كردن تحريم ها را، در اين دوران به 

روشنی مشاهده كرد. 
عده ای می گويند اين شرايط ناشــی از جهل و ناتوانی دولت مردان در شناخت مناسبات 
بين المللی و شــناخت دوستان و دشــمنان در اين مناســبات بود. عده ای ديگر می گويند 
اين شرايط ناشــی از نفوذ دشمنان انقالب به دستگاه ديوانســاالری و انحراف اين دستگاه 
از آرمان های انقالب اســالمی اســت. عده ای گناه و معصيت را به گردن شورای نگهبان 
می اندازند كه چرا چنين آدم هايی را تأييد كرد. عده ای نوك حمالت خودشان را منافقانه 
متوجه رهبری كردند كه اوالً نمی گذارد دولت در مذاكره با امريكا تتمه و باقيمانده »استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی« را معامله كند و قال قضيه انقالب و نظام و عزت و تماميت ارضی 
و غيره را بكند؛ ثانياً، چرا اگر دولت به وظايف خود عمل نمی كند وارد صحنه نمی شود و دولت 

را بركنار نمی كند؟! 
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د
خود رئيس دولت تدبير و اميد می گويد تحقق تمام وعده های من در يك شرايط عادی 
امكان پذير بود نه در يك شــرايط جنگی. به عبارتی، روحانی روشن تر از اين نمی توانست 
بگويد كه از اساس دستگاه دولت وی درك دقيق، عميق و درستی از مناسبات جهانی و به 
قول توماس هابز »جنگ همه عليه همه« نداشته است. صرف نظر از درستی يا نادرستی اين 
ديدگاه ها، تمام اين حكايت ها داللت بر بزرگی خطر و الزامات حقيقی آن و عدم درك درست 

ديوانساالری حاكم، از اين مخاطرات دارد. 
آنجا كه رهبری از رابطه واقعی و حقيقی »تحريف و تحريم« سخن می گويد بايد هوشيار 
شويم كه وارد سپهری شده است كه در اين سپهر نيازی نيست خيال و توهم راه به حقيقت 
برده و پنداشته های ما به جای دانش بنشيند. كالم رهبری آنقدر گويا و روشن است كه نياز 
به خيال پردازی ندارد. خيال پردازی ها كه عموماً در قالب تحليل های به ظاهر علمی و منطقی 
رخ می نمايد، عموماً دستاويزی برای پنهان كردن واقعيت ها و حقيقت ها در بسته بندی های 
به ظاهر موجه و خوش تركيب هستند. راست اســت كه گفته اند خوش خيالی های كنونی 
می تواند كوچكترين روزنه در بدفرجامی آينده يك ملت باشد. ما می خواهيم در اين يادداشت 

كمی از اين خوش خيالی ها فاصله بگيريم.  
خوش خيالی هايی كه به ما القا می كند كارگزاران دولت روحانی از سر عقل و تدبير نه از سر 
نادانی و ناكارآمدی، هفت سال سرنوشت كشور را به پنداشته ای به نام برجام پيوند زدند اما 
بدعهدی اروپاييان و امريكايی ها باطل السحر اين عقل و تدبير شده است. اكنون هفت سال 
از آن سياه نمايی ها و تحريف های سيستماتيك روحانی )كه در نمايش های انتخاباتی گفته 
بودند: با چه حقی هر روز دست تو جيب مردم می كنيم و پول مردم را نصفش )را( برداشت 
می كنيم؟ ارزش پول ملی را نصف كرده ايم و هنوز هم شعار می دهيم؟ تورم باالی 30 درصد، 
كاهش قدرت خريد پول ملی به كمتر از نصف، بيكاری باالی 13 درصد و رشــد اقتصادی 
صفر يا حتی منفی. چقدر شرم آور اســت كه بانك مركزی ما سكوت كند و  IMF)صندوق 
بين المللی پول( برای ما اعالم كند كه رشد امسال ما منفی بود. قرار بود كه رشد 8 درصد و 
قرار بود نرخ تورم و بيكاری تك رقمی شود. همه ضعف ها و همه ناكارآمدی ها را نمی توان 
پای تحريم نوشت(1، گذشته است. بعد از هفت سال، رئيس دولتی كه خود ادعا كرده بود همه 
ناكارآمدی ها را نمی توان پای تحريم نوشت و قول داده بود دولت راست گويان و درستكاران 
را تشكيل دهد، امروز پرمســئله ترين و متجاوزترين دولتی است كه بخش قابل توجهی از 
كارگزارانش دست های آلوده خود را به اموال مردم دراز كرده و در نهايت با كمال ناباوری 

1. اظهارات روحانی در تاريخ 22فروردين 92 در تبليغات انتخاباتی به نقل از:
https://akhbarejadid.com/53464 
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می گويد: »مردم برای كمبود و مشكالت، اگر می خواهند لعن و نفرين كنند، اين لعن و نفرين 

آدرسش كاخ سفيد در واشنگتن است، كسی به مردم آدرس اشتباه ندهد!!«1
اين گونه آدرس عوضی دادن، مصداق عينی تحريفاتی است كه به امريكاييان و اروپاييان 
كمك كرد تا تحريم سيستماتيك را بر ملت ايران تحميل كنند. ملت ايران با تاريخی به گستره 
دولت دوم هاشمی تا دولت روحانی با اين تحريفات آشناست. به همين اعتبار رهبر انقالب 
فرمودند تا وقتی تحريف باشد تحريم هم خواهد بود. تحريم در ايران از زمانی پيدا شد كه 
عده ای تالش كردند واقعيت ها و حقايق مربوط به بدذاتی دشمنان انقالب اسالمی و در رأس 
آن امريكا را از يك طرف و حقايق مربوط به اقدامات و دستاوردهای عظيم جمهوری اسالمی 
در عرصه سازندگی، توليد دانش، مناسبات ديپلماتيك و اثرات فرهنگی انقالب اسالمی در 
منطقه و جهان را از طرف ديگر، وارونه جلوه دهند. تطهير دشمن و تئوريزه كردن وابستگی، 

خائنانه ترين تحريفی بود كه از دولت خاتمی تا دولت روحانی در اين نظام اتفاق افتاد. 
درست شبيه همان داســتانی كه با آن دكتر مصدق برای توجيه اقداماتش در سركوب 
قيام تنگستانی ها عليه اشغال جنوب، توسط انگليسی ها، تاريخ را تحريف كرد و تنگستانی ها 
را كه عليه اشغال انگليسی ها می جنگيدند، اشرار و راهزن و انگليس ها را مأموران شريف و 
وطن دوست معرفی كرد. مصدق در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء طباطبايی، نخست وزير 
دولت كودتای سياه رضاخان، در جلسه شانزدهم اسفند 1322 مجلس شورای ملی می گويد: 
بنده مأمورين خوبی از انگلســتان ديده ام. من مأمورين بسيار شريف و 
وطن دوست! از انگلستان ديده ام،2 من مذكراتی در شيراز و تهران با اينها 
دارم، يك روز )ماژور هوور( قنســول انگليس آمد و به من گفت )ما حكم 
داده ايم تنگســتانی ها را تنبيه بكنند( من حالم به هم خورد. گفت شما چرا 
حالتان به هم خورد. گفتم چون اين صحبتی كه كرديد نه در نفع شما بود! نه 
در نفع ما. گفت توضيح بدهيد. گفتم شما از پليس جنوب شكايت داريد و 
می گوييد كه پليس جنوب در شيراز منفور است، پس وقتی كه شما پليس 
جنوب را مأمور تنبيه تنگســتان بكنيد بر منفوريت آنها افزوده می شود. 

1. اظهارات روحانی در تاريخ 9مهر 99 در هيئت دولت به نقل از:
http://farhikhtegandaily.com/news/46244

2. معنای وطن دوستی از نظر مليون هم جالب توجه است. انگليسی ها ايران را اشغال كرده و برای اين كه به راحتی 
بتوانند نفت ايران را غارت كنند دنبال راه های امن و سركوب جنبش های منطقه ای هستند و به همين اعتبار پليسی به 
نام پليس جنوب )SPR( تأسيس می كنند. آن وقت مصدق اسم اين انگليسی های اشغالگر را می گذارد وطن دوست 
و به آنها برای سركوب قيام های مردمی كمك می كند. در منطق مصدق پرست ها، انگليسی ها وطن دوست هستند و 
رئيسعلی دلواری و شيخ حسين چاكوتاهی و عبدالحسين الری و ساير پيشوايان جنبش تنگستان و دلوار عليه انگليس، 

اشرار و راهزن می شوند. تحريفگران، چه جنايت ها كه در تاريخ مرتكب نمی شوند! 



15
گ(

زوان
زوگ

ی )
بار

 اج
ت

رک
ه ح

طئ
 تو

م و
حری

ف، ت
حری

ت

13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 4

 6
ه 3

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د
تنگستانی ها اگر شــرارت می كنند من تصديق می كنم. اگر بعضی از آنها 
راهزنی می كنند من تصديق دارم. ]ولی[ اگر آنهــا را پليس جنوب تنبيه 
كند جزء شهدای وطن پرست ها می شوند!! و من راضی نيستم. ولی اگر من 
كه والی هستم آنها را تنبيه كنم به وظيفه خود عمل كرده ام و كار صحيحی 
كرده ام! گفت توضيحات شما مرا قانع كرد شما كار خودتان را بكنيد من از 
شما تشكر می كنم! بعد از چند روز من تنگستان را امن كردم و )ماژور هوور( 
از من تشكر كرد! اين سابقه است كه من با ماژور هوور قنسول انگليس دارم.1
تحريف، يك فرمول قديمی و شناخته شده برای بی گناه جلوه دادن كسانی است كه روزی 
برای اين كه از مردم رأی بگيرند قسم جالله ياد می كنند كه: واهلل العظيم اگر مشكالت راه 
حلی نداشت، كانديدا نمی شدم. اما امروز برای ناتوانی و ناكامی خود، آدرس كاخ سفيد را 
می دهند؛ آدرسی كه تا ديروز توسط نظريه پردازان حقير غرب پرست، حواله به توهم توطئه 

ما ايرانيان می شد ولی امروز تئوری ناكارآمدی اصالح طلبان و اعتداليون! شده است. 
اين ناراستی گويی و نادرستی پنداری دولت تدبير و اميد نشان می دهد كه شناخت مكانيسم 
تحريف پيچيده نيست. اگر كمی از خوش خيالی های روزمره خود بيرون آييم و جعبه های سياه 
پشت رخدادها را رمزگشايی كنيم، متوجه خواهيم شد كه تحريف به هيچ وجه يك فرمول 
آكادميك ندارد. همان طوری كه دولت بوش درباره تهديد از ناحيه صدام، عامدانه حقايق 
را تحريف كرد تا ورود به جنگ و اشغال عراق را توجيه كند و با نقب زدن به آينده، بدترين 
حالت را از درون كاله شعبده بازی و شارالتانيسم خود بيرون كشد، به همان نسبت كسانی 
كه با فرمول مذاكره ايران با امريكا )بخوانيد مذاكره ميش با گرگ( و دور كردن سايه جنگ 
از ايران و آوردن فراوانی نعمت برای كشور، برجام را از كاله شعبده بازی خود خارج كردند، 
بی ترديد بين حقيقت و خيال در نوسان بودند و پنداشته های خود را دانش فرض كردند و 
اين تحريف واقعی شرايط ايران و موقعيت دشمنان ما بود كه تحريم را به شديدترين وجه 
در دولت روحانی كه بيشترين نرمش ها را نسبت به امريكا نشان داد و بيشترين خسارات 
را به ملت ايران تحميل كرد، نهادينه نمود. به عبارت ديگر اســناد و عملكرد دولت نشان 
می دهد تمام سياست های ديوانساالری در اين دوره نه از روی تأمل و تدبير بلكه )اگر ما هم 
از روی خوش بينی قضاوت كنيم(، از روی خوش خيالی نسبت به دشمنان شقی و بی اعتمادی 

به داشته ها و اندوخته های ملی اتفاق افتاد كه كمتر بهره وری را در امنيت ملی ما داشت. 
ايران در اين دوران بيــش از آنكه به اوضاع اقتصادی، سياســی و امنيتــی خود ببازد 

1. حسين كی استوان، سياست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، تهران، مصدق، 1327، ج1، ص23. 
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به پروتكل های شــناخت ديوانســاالرانه دولت باخت. پروتكل هايی كــه در عالم خيال 
تدوين كنندگان خود، گرفتار اين توهم بودند كه با برجام می توانند پيچيده ترين مشكالت 
كشور تا ساده ترين آنها يعنی مشكل آب خوردن و بازگرداندن احترام به پاسپورت ايرانی!! 
را حل كنند. رئيس جمهور آينده كه با اين نمايش های انتخاباتی پيچ و مهره های دولت خود 
را ســر هم كرده بود و با تبختر تمام جلوی دوربين های تبليغاتی شعار می داد كه برای حل 
مشكالت اقتصادی كشور برنامه يك ماهه، سه ماهه، يك ساله و چهارساله دارد، حتی استعداد 
آن را نداشت كه طبق قوانين جاری، برنامه ششــم توسعه كشور را كه بايد در سال 1394 
تدوين و تقديم مجلس می كرد، به موقع به انجام رساند و با دو سال تأخير در سال 1396 به 
مجلس فرستاد؛ اما از هيچ يك از جريان های اصالح طلب و اصول گرا و چپ و راست كه شعار 
قانون گرايی آنها تا پيش از اين دولت، گوش فلك را كر كرده بود صدا درنيامد. همانطوری كه 
وقتی در سال اول دولت خاتمی دالر از چهارصد تومان به نهصد تومان رسيد و دمار از روزگار 
مردم درآورد، هيچ يك از اين تئوری پردازان اقتصاد چپ و راست از رنج های اقتصادی مردم 
ايران نگفتند و نمايش تكراری و بيهوده تقدم توسعه سياسی بر توسعه اقتصادی يا عكس آن 
را در دوران هشت ساله حكومت اصالح طلبان، يك بازی فرصت سوز نخواندند و از گوشه و 
كنار برای اين كه خودی نشان دهند و وجود بی مقدار خود را مقداری بخشند، به رهبر مظلوم 
انقالب نامه ننوشــتند كه چرا جلوی نادانی ها و خرابكاری های دولت خاتمی را كه مردم را 

عصبانی و ناراضی می كند، نمی گيرد. 
همه اينها تحريفاتی بود كه تحريم را به ارمغان آورد و تا زمانی كه اين تحريفات پابرجاست 
آن تحريم ها هم خواهد بود. تا وقتی كسانی كه در پروتكل های خيالی خود تمام دستاوردهای 
گذشــته را نفی كردند و به مردم وعده دادند كه چنان برنامه ريزی ای كنند كه مردم دائم 
نگويند هر سال دريغ از پارسال،1 از مردم عذرخواهی نكنند؛ تا زمانی كه كسانی كه تا ديروز به 
مردم گفتند همه ناكارآمدی ها را نمی توان به پای تحريم نوشت ولی امروز پس از هفت سال 
فرصت سوزی می گويند: ما لعن و نفرين و كينه مان را با آدرس صحيح و درست بفرستيم. آن 
كسی كه جنايتكار است، كاخ نشين كاخ سفيد است و منشأ تمام مشكالت مردم از صهيونيسم، 
ارتجاع و از تندروهای امريكا اســت و امروز فرماندهی اين جنايــات عليه مردم ايران در 
امريكاست،2 به پای مردم نيفتند و طلب بخشش نكنند؛ و تا زمانی كه بزك كنندگان امريكا 

1. سخنان روحانی در تبليغات انتخاباتی 92، به نقل از: سايت شــرق، www.mshrgh.ir، 99/6/5، كد خبر: 
 .1110972

2. سخنان روحانی در ستاد ملی مقابله با كرونا در تاريخ 99/7/5، به نقل از سايت فرهيختگان: 
http://farhikhtegandaily.com/news/46244
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د
و كسانی كه می گفتند تنها راه پيشرفت، مذاكره با شيطان بزرگ است، در پيشگاه خداوند 
بزرگ توبه نكنند و از تحريف حقايق مربوط به انقالب و نظام جمهوری اســالمی دست بر 

ندارند، تحريم خواهد بود. 
پيوند تحريف و تحريم يك پيوند استراتژيك است. كسانی كه با فريب مردم و سياه نمايی 
و تحريف واقعيت ها به قدرت رسيدند و نه هر روز، بلكه هر دقيقه دست در جيب مردم كرده 
و از پول مردم برداشت می كنند، و ارزش پول ملی را نه نصف بلكه به پشيزی تبديل كردند، 
اما هنوز واقعيت ها را تحريف و همچنان الف كنترل تورم، حفظ قدرت پول ملی، باال بردن 
رشد اقتصادی، ايجاد رونق اقتصادی، بهبود وضع مردم و... می زنند، هيچ شأنی برای مبارزه 

با تحريم ندارند. 
حكايت اينها حكايت آن مردی است كه نزد طبيب رفت و گفت سه روز است كه بيمارم و 
ضعف دارم، عالج كن مرا. طبيب نبض وی گرفت و گفت امروز چه خورده ای؟ گفت سه روز 
است چيزی نخورده ام. طبيب گفت باری راست بگويی؛ چه خورده ای؟ نهان مكن. گفت حال 
كه به جهت استعالج نزد تو می آمدم به در دكان كله پزی رسيدم و او سر ديگ بگشاد؛ بوی 
كله مرا خوش آمد، از او شش كله خريدم و خوردم ولی تو سه كله گير و چهار من نان تنك1 
با كله خوردم و تو دو من گير، بعد از آنجا بگذشتم و به زنبيل انگور اميری رسيدم، ميلم به 
انگور كشيد و بيست من انگور گرفتم و خوردم تو ده من گير؛ بعد از آن به دكان خربزه فروشی 
رسيدم و دلم از شيرينی گرفته بود، شصت من خربزه خريدم و خوردم تو سی من گير. طبيب 
كه آن شنيد گفت تو نيز حساب نگاهدار تا من بگويم، شش سال سرسام شوی، تو سه سال 
گير، بعد از آن چهار سال دق كنی، تو دو سال گير؛ بعد از آن هر دو چشمت كور شود تو يك 
چشم گير، بعد آن هر دو پايت چالغ )شل زدن پا( شود تو يك پای گير؛ بعد از آن انشاءاهلل 
خواهی مرد و چون تو را در قبر نهند و صد خروار خاك بر باالی تو ريزند، تو پنجاه خروار گير. 
سياه نمايان و تحريف كنندگان حقيقت در اين هفت سال هر باليی بود بر سر مردم آوردند، 
هر الس سياسی و اقتصادی كه بود با شقی ترين دشمنان ملت ايران زدند، با دشمنان ايران 
فالوده و بســتنی خوردند و ابلهانه برای توجيه بلندی قد جان كری و كوتاهی قد ظريف و 
دليل خنده نكردن اين و چشمك زدن آن و عقب راه رفتن آن و جلو رفتن اين و... مديركل 
ژســت های ديپلماتيك وزارت خارجه را برای توجيه اين رفتارهای سخيف، به تلويزيون 
فرستادند و هر دستوری كه امريكا داد، عمل كردند و تمام دستاوردهای اتمی كشور را كه 
محصول تالش های شهدای هسته ای بود، بتن ريزی كردند و هر شكر و قندی كه بود خوردند 

1. نان لواش را نان تُُنك گويند. 
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امروز به ما توصيه می كنند شما تمام اين بالها را يك بال گير و هر چه لعن و نفرين داريد به 

آدرس كاخ سفيد بفرستيد! 
در آنجايی كه ارزش ها كمرنگ و سست می شود، و كارگزاران و برنامه ريزان ما قالب های 
ذلت بار توسعه غربی را به دور از عقالنيت سياسی و عدالت اجتماعی اساس كار سياستگذاری 
دولت قرار می دهند و اسم آن را سياست خارجی توسعه گرا می گذارند و آرزوهای فروهيده 
خود را به جای آرزوها و آرمان های بلند يك انقالب مردمی می نشانند و در مناسبات جهانی 
مدافع اين آرزوهای فروهيده می شوند، بايد برای هفت سال فرصت سوزی آدرس كاخ سفيد 

بدهند. اينها داليل اصلی افول ديوانساالری و دور شدن دولت از مردم است. 
ما می دانيم كه غيرواقعی بودن تحليل كارگزاران دولت و سمپات های آنها تصادفی يا ويژه 
اين دولت نيست. تمام كسانی كه دل به تحريف بسته اند و از دروازه تحريف به اوضاع نگاه 
می كنند نمی توانند آدرسی جز كاخ سفيد بدهند. اول و آخر سياه نمايان و تحريف گران به كاخ 
سفيد ختم می شود. آنجايی كه می خواهند كليد قفل مشكالت را تحليل كنند اراده معطوف 
به كاخ سفيد دارند و آنجايی كه كليد ساخته شده هيچ معجزه ای برای باز كردن قفل ها ندارد، 
باز هم لعن و نفرين حواله به كاخ سفيد می شود. به نظر می رسد رئيس محترم دولت تدبير و 
اميد خودش هم متوجه نشده است كه حواله دادن لعن و نفرين مردم به كاخ سفيد در آخر 
دوران حكومتی وی، ممكن است اين مسئله را در ذهن مردم تداعی كند كه از ابتدا كليدی 
كه در نمايش های انتخابانی جناب روحانی قرار بود معجزه كند، ساخته دست صنعتكاران 
ايرانی نبود بلكه اين صنعتكاران امريكايی بودند كه اين كليد قالبی را به دست وی دادند. به 
عبارتی، اگر اين كليد ساخته دست صنعتكاران ايرانی بود بی ترديد قفل هايی كه به دست 
دوستان نادان و دشمنان دانا زده شده بود را باز می كرد. اما، چگونه امكان دارد كليدی كه در 
خارج از مرزهای ايران آن هم به دست صنعتكاران سياست باز كاخ سفيد ساخته شده بود، 
می توانست مشكالت ايران را حل كند! ملت ايران قالبی بودن اين كليد را حداقل پنجاه و 
سه سال در رژيم پهلوی تجربه كرده بودند و می دانستند كه اين كليد جز باز كردن قفل های 
سرسپردگی، مزدوری، وابستگی، تحقير و ذلت، از دست دادن استقالل و آزادی و نوكری 

امريكا هيچ خاصيت ديگری ندارد. 
اكنون ملت ايران حق دارد از رئيس محترم دولت تدبير و اميد سؤال كند چرا از اول حقيقت 
را تحريف كرده و به مردم نگفتند كه اين كليد ساخته دست امريكايی ها و مغازه كليدساز هم 
در كاخ سفيد است؟ چرا گذاشتند در آخر دوره دولت و بعد از هفت سال فرصت سوزی و 

مناقشات و مذاكرات بی حاصل، آدرس كليدساز در كاخ سفيد را دادند؟ 
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د
ظريفی از حكيمی پرسيد چه فرقی بين چپ و راست و اصالح طلب و اصول گرا در ايران 
است؟ حكيم گفت هيچ فرقی ندارند، مگر يك تفاوت. گفت آن تفاوت چيست ای حكيم؟ 
گفت: چپ ها يا اصالح طلب ها همان اول می گويند ما نظام واليت فقيه را قبول نداريم ولی 
راست ها يا اصولگريان آن اول نمی گويند بلكه می گذارند در آخر می گويند ما نظام واليت 

فقيه را قبول نداريم. 
اكنون حكايت دولت تدبير و اميد چنين است. از اول نگفتند كليد حل قفل های مشكالت 
ساخته كاخ سفيد است؛ آخر كار گفتند هر چه نفرين داريد به كاخ سفيد بفرستيد كه كليد 

همه قفل ها آنها هستند! 
با تفصيالت مذكور، شــايد بهتر بتوان سخن رهبر انقالب اســالمی در استفاده از واژه 
»تحريف« برای صورت بندی های صحنه سياست كشــور و از همه مهم تر، پديده تحريم 
را درك و تحليل كرد. اين صورت بندی به ما می گويد امنيت ملی، كشورداری، پيشرفت، 
عدالت اجتماعی، تدبير و اميد و مناســبات جهانی محل توهمات، ســياه نمايی و تحريف 
حقيقت و واقعيت ها نيست. كارگزاران سياســی، مانند بازيگران صحنه نمايش نيستند كه 
به دغدغه ستاره شدن و ستاره ماندن وارد صحنه سياست شــوند. در ستاره شدن عمومًا 
تحريف، تحريك، قهر و آشتی، سياه نمايی، فريب، نمايش های صوری، الف زنی، مريدپروری، 
ظاهرسازی، خودنمايی و... اصل اساسی است. تمام سياستمدارانی كه در ايران بعد انقالب 
اسالمی سودای ستاره شدن و ستاره ماندن در سر داشتند با گرفتار شدن در دام سياه نمايی و 
تحريف، توجيه گر خيانت هايی شدند كه زخم های اين خيانت ها )حتی اگر عمدی نباشد( به 

همين راحتی التيام پذير نيست. 
نويسنده، طرفدار خشونت نظری و راديكال ســازی فرضيات نيست؛ اما به عنوان يك 
شهروند معتقد به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی، جست وجو برای يافتن پاسخ به 
اين پرسش كه چرا بين تصورات مسئوالن ما از زندگی اقتصادی- اجتماعی با آنچه در زير 
پوست جامعه می گذرد فاصله بسيار است، را حق خود و آحاد جامعه می داند. به نظر می رسد 
آنچه مســئوالن ما كه با انتخاب مردم به قدرت می رسند، تصور می كنند با آنچه مردم ما 
با آن زندگی می كنند، تفاوت دارد. همين تفاوت است كه امكان درست انديشيدن درباره 
زندگی مردم را از دولت و دولتمردان تا حدود قابل تأملی سلب كرده است. و اين بدان خاطر 
است كه اغلب مسئوالن ما با چشم تحريف زندگی مردم را نظاره می كنند. آنها به جای اين 
كه واقعيت های اجتماعی را ببيند تصورات خود را می بينند و برای اين تصورات برنامه ريزی 
می كنند. مسئله، خوب و بد بودن اين دولت و يا آن دولت نيست بلكه مسئله، اين شيوه فكر 
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كردن دولتمردان است. وقتی موضوع مطالعه و موضوع سياست گذاری كه مردم و جامعه ای 
كه مردم در آن زندگی می كنند در نگاه دولتمردان فرو ريخته باشــد، توسل و تمسك به 
تحريف بهترين توجيهات برای تمامی ناكامی ها و ناكارآمدی هاســت. دولت نســخه ای 
می پيچد كه جواب نمی دهد اما همچنان مردم را به پيروی از اين نسخه عقيم دعوت می كند. 
نسخه برجام به عنوان كليد حل قفل های اجتماعی ما از اساس چون در كاخ سفيد پيچيده 
شده بود، در همان دوره اول دولت روحانی نشــان داد كه راهگشا نخواهد بود. حكايت اين 
نسخه حكايت آن شــخصی بود كه نزد طبيب رفت و گفت شكم من بغايت درد می كند و 
بی طاقتم. وقتی طبيب از مريض سؤال كرد امروز چه خورده ای و مريض گفت نان سوخته 
زياد خورده ام، طبيب به غالم گفت داروی چشم را بياور تا جوهری در چشم او كنم. مريض به 
اعتراض گفت موالنا! من درد شكم دارم، تو داروی چشم تجويز می كنی؟ گفت اگر چشمت 
روشن بودی نان سوخته همی نخوردی. اگر چشم دل ســپردگان به برجام روشن بود و در 
فضای مجازی و توئيت های اينترنتی سير نمی كردند اين حال و روز ما نبود. در تمام دوران 
دولت تدبير و اميد، اهل دانش منتظر بودند كه خوش خيالی های دولت در فضاهای مجازی با 
واقعيت های اجتماعی نزديك شده و به يك مصالحه بادوام برسند اما چنين نشد. چرا؟ چون 
دولت تدبير و اميد از اساس از درون سياه نمايی حقيقت ها و واقعيت ها و تحريف دستاوردهای 
نظام جمهوری اسالمی در دولت های قبلی شكل گرفت. و همين سياه نمايی ها و تحريف ها 
باعث شد كه به جای تكيه بر ذخاير و سرمايه  های داخلی به مذاكرات فريبنده و بی حاصل با 
امريكا و اروپا تكيه كند. اين نشان می دهد كه هنوز بسياری از سياستمداران ما درك دقيقی 

از مفهوم دولت در ذهن ندارند. 
اين پيش انگاشــت كه هر كس دقيقاً ماهيت دولت خود را به كلی می شناســد و نياز به 
واكاوی های مستمر ندارد معلول فريبندگی های ناشی از مأنوس بودن ما با اين پديده است. 
ما آمادگی داريم كه بپذيريم از دوران های گذشته و از زندگی ديگران در سرزمين های دور 
بی اطالع هستيم اما بعيد است كسی بی خبری از زمان و مكانی كه سرنوشت ما را رقم می زند 
و آينده ما را می سازد به راحتی قبول كند. شيوه انتخاب ما در قوه مقننه و مجريه سرنوشت ما 
و نسل های آينده را رقم می زند. ما در خريدن يك هندوانه آنقدر آن را در دستانمان تاپ تاپ 
می كنيم تا بدانيم رسيده و مطبوع است يا خير. اما هيچ ميلی به تاپ تاپ كردن كسانی كه آنها 
را انتخاب كرده و بر خود حاكم می كنيم، نداريم. آنقدر در اين كار ساده لوحانه فكر می كنيم 
كه حتی وقتی فردی شعار می دهد صدروزه مسائل كشــور را حل می كنم، بدون تاپ تاپ 

كردن اين آدم، سرنوشت خود را به دستش می سپاريم. 
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اگر نظام ما گرفتار دســتورالعمل های شناخت كارگزارانی شــد كه هنری جز تصاحب 
موقعيت ها و رانت ها در عرصه قدرت ندارند، ناشی از آن است كه به درستی اينها را تاپ تاپ 
نكرديم. متأسفانه مطالعات سياسی و اجتماعی به خصوص در دانشگاه ها- چون تمام تار و 
پودش وابسته به اين ديوانساالری است و از آن ارتزاق می كند- به كلی دست از تالش برای 
متوازن ساختن اهميت ديوانســاالری در دادن اميد يا نااميد كردن مردم از دگرگونی های 
انقالب اســالمی برداشــته اســت. می دانيم رابطه بين بی اعتمادی مردم و تحريف های 
ديوانساالری امری بديهی است و ضرورتی ندارد منتظر باشــيم كه اين رابطه بديهی را از 
دل شورش های كور و بی سر در خيابان های كشــور و بی اعتبارسازی نظام كشف كنيم؛ اما 

نمی دانيم با اين واقعيت های مسلم و بديهی چگونه رفتار كنيم. 
اما عرض آخر اين يادداشت به برآيند عملكرد دولت تدبير و اميد نظر دارد و اين برآيند 

را در جعبه سياهی به نام زوگزوانگ رمزگشايی می كند. 

استراتژی زوگزوانگ )حرکت اجباری یا اکراهی( 
چند سال است كه در بسياری از شبكه های ضد انقالب خارجی و سايت ها، در مورد كنترل 
اثرات انقالب اسالمی و به سازش كشاندن آن، يك واژه بيش از واژه های ديگر، تكرار می شود. 
اين واژه اگر چه به اشكال مختلف مثل تسوگ تسوانگ، زوگزوانك، سوگ سوانگ1 و غيره 
نوشته می شود اما در همه اشكال، به حركت اجباری يا حركت اكراهی در بازی، معنا می شود. 
آنهايی كه با بازی شطرنج آشنا هستند می دانند زوگزوانگ وضعيتی در بازی شطرنج است 
كه بازيكن نه در شرايط كيش )تهديد در بازی(، نه پات )مساوی در بازی(، نه آچمز )توقف 
اجباری بازی( و نه مات )شكست در بازی( قرار می گيرد. بازيكن حق حركت دارد اما آرزو 
می كند كه ای كاش نمی توانست از اين حق خود اســتفاده كند. ممكن است در اين حالت 
گزينه های حركت زياد باشد اما بازيكن در هر گزينه ای حركت كند، شرايط را برای شكست 

خود فراهم كرده است. 
می گويند وضعيت زوگزوانگ معموالً در آخر بازی شــطرنج پيش می آيد. اين اجبار به 
حركت يا حركت اجباری يا حركت تحت فشار، بدترين حالتی است كه برای يك بازيكن 
حرفه ای پيش می آيد و ممكن است حتی يك حريف قوی تر را نسبت به يك حريف تقريبًا 

1. واژه zugzwang برخالف تصور بعضی ها واژه ای كره ای نيست بلكه يك واژه آلمانی است. اين واژه نخستين بار 
در 1858م توسط ماكس النگه شطرنج باز و نظريه پرداز اســتراتژی های بازی شطرنج در مقاله ای در يك مجله 
آلمانی مورد اســتفاده قرار گرفت و از آن زمان، در نظريه بازی ها در سياســت و اقتصاد به عنوان يك استراتژی 

راهبردی مورد استفاده قرار می گيرد. 
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ضعيف بازنده كند. برای هميــن از ابتدای بازی اغلب بازيگــران در حركت های خود به 
گونه ای برنامه ريزی می كنند كه در شرايط زوگزوانگ قرار نگيرند. چون حركت اجباری 
وحشتناك ترين و هراس انگيزترين وضعيت در بازی است كه يك بازيكن ناشی يا نادان يا 

خوش خيال يا بدسليقه می تواند خودش را در آن وضعيت غير قابل برگشت گرفتار كند. 
از نظر بسياری از تحليل گران مخالف با انقالب اسالمی، روی كار آمدن دولت روحانی و 
اقدامات دولت در هفت سال گذشته به خصوص بی حاصل بودن مذاكرات برجام برای اين 
دولت، اكنون وضعيتی را برای جمهوری اســالمی فراهم كرده است كه اين وضعيت شبيه 
زوگزوانگ است. يعنی جمهوری اسالمی امكان يك سلسله حركت دارد اما همه اين حركت ها 
اجباری و اكراهی است. برجام در مناسبات وجود دارد اما نه خيری و نه گشايشی از دل برجام 
بيرون می آيد. ايران بايد حركت كند ولی هر حركتی بكند مات می شــود. اگر اين حركت 
با تكيه بر برجام باشد گره ای باز نمی شود؛ اگر اين حركت اجبار به مذاكره مجدد با امريكا 
باشد كه ترامپ در نمايش های انتخاباتی خود خيلی روی آن مانور می دهد جز شكست و 
 FATF عقب نشينی برای ايران چيزی به ارمغان نمی آورد؛ اگر حركت مبتنی بر پيوستن به
و ساير پروتكل های تحميلی باشد عماًل پذيرش اين پروتكل ها جمهوری اسالمی را از تمامی 
اهداف و آرمان هايش دور می كند. به عبارتی دولت تدبير و اميد با سياست هايش جمهوری 
اسالمی را در شرايطی قرار داده است كه هر حركتی، اجباری و اكراهی و سرآغاز مصيبت های 

بزرگ خواهد بود. و اگر حركتی نكند در داخل مورد فشار قرار می گيرد. 
فعاًل موضوع بررسی ما اين نيست كه آيا ديوانساالری ايران در دوره روحانی عمداً و بر 
اساس نقشه از پيش تعريف شده ما را به سمت وضعيت زوگزوانگ كشانده  است يا از روی 
بی تدبيری و نادانی چنين شرايطی به وجود آمده است. نويسنده اين يادداشت همفكر كسانی 
كه ايران را امروز در چنين شرايطی تحليل می كنند نيست؛ زيرا معتقديم ملت بزرگ ايران در 
بدتر از اين شرايط هم سربلند و پيروز بيرون آمد و روسياهی را برای دشمنان خود گذاشت. 
اما بزرگی و صبر و استقامت ملت ايران مانع از اين نيست كه نقشه های دشمنان را كه عمومًا 
به دست دوستان نادان در داخل يا نفوذی های كاماًل هوشيار در ساختار ديوانساالری عملی 

می شود را كم اهميت جلوه دهيم و از آن غفلت كنيم. 
مجموعه روش های نادرست حكومت داری دولت روحانی در هفت سال گذشته در هر 
صورت شرايطی برای كشور فراهم كرده است كه دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی به اين 
خيال خام افتاده اند كه تئوری زوگزوانگ را روی ايران آزمايش كنند. دل سپردگان به انقالب 
اسالمی چه در بدنه دولت و چه در مجلس و قوه قضاييه و چه در قشرهای مختلف جامعه 
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بايد با هوشياری اجازه ندهند پروتكل های شناخت ديوانساالرانه اين دولت ما را در شرايط 

حركت های اجباری قرار دهد. 
سياست مثل بازی شطرنج است. يك سياستمدار از ابتدای ورود به عرصه سياست اگرچه 
می تواند به دلخواه خود حركت های زيادی انجام دهد و در صورتی كه اشتباه كرد می تواند 
آن را جبران كند؛ اما اگر اين اشــتباهات ادامه دار باشد و پيوسته تكرار شود آنچه در آخر 
می ماند چيزی از جنس حركت های اجباری و اكراهی است. حركت هايی كه می دانيم درست 
نيست اما تنها گزينه های ما هستند. اشتباهات دولت روحانی اگرچه ممكن است از ابتدا بر 
اساس محاسبات غلط داخلی و مناســبات جهانی اتفاق افتاده باشد اما متأسفانه آنقدر اين 
حركت های محاسبه شده ادامه پيدا كرد كه دشمنان ملت ايران گرفتار اين توهم شدند كه ما 
در شرايط زوگزوانگ قرار داريم. روحانی در ماه های آخر دولت خود يا از روی سهو يا انگيزه 
ديگر كه ما نمی دانيم چيست، با دادن آدرس غلط كاخ سفيد، با زبان بی زبانی به امريكايی ها 
فهماند كه ايران در شرايط حركت اجباری است. همان طوری كه در ابتدای دولت خود با 
سياه نمايی های برجسته و تحريف واقعيت ها به امريكايی ها فهماند كه حركت اجباری ايران 

چيزی جز مذاكره نيست. 
رئيس جمهوری كه در فعاليت های انتخاباتی خود مردم را از شــرايطی می ترســاند كه 
اگر به وی رأی نمی دادند، قيمت دالر پنج هزار تومان، سكه يك ميليون تومان و پرايد 20 
ميليون تومان می شد اكنون، پس از هفت سال كشور را به شرايطی رسانده كه قيمت دالر 
بيش از 29 هزار تومان، ســكه بيش از 14 و نيم ميليون تومان و پرايد بيش از120 ميليون 
تومان شده است، چه پيامی به بيرون مخابره می كند؟! آيا اين حجم از اعتبارزدايی از نظام 
جمهوری اسالمی و تخريب اعتماد عمومی را بايد از ســر نادانی و ناتوانی و سهوی تحليل 
كرد؟ آيا خوش خيالی در مورد دولتی كه از بدو ورود به صحنه سياست، فاقد يك دكترين 
روشن با چشم اندازی قوی برای حل مشكالت مردم و ورود مقتدرانه به مناسبات جهانی بود، 
روا است؟ يا تمامی اين صحنه آرايی ها برای آن است كه ايران در شرايط حركت اجباری 

)زوگزوانگ( قرار گيرد؟ 
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غالمرضا خارکوهی1

اشاره
تاريخ 68/1/6 برای ملت ايران يادآور خاطره ای از يك جهت تلخ و از جهت ديگر شيرين 
است. تلخی اين روز در آنجايی بود كه يكی از ياران انقالب به دليل ضعف های شخصيتی كه 
داشت، نتوانست مسير سخت انقالب را تا به انتها بپيمايد و خيلی زود به آرمان های انقالب 
خيانت كرد و شيرين از اين جهت كه يكی از خطرناك ترين ويروس های جنبش های اجتماعی 
يعنی ويروس نفاق و وادادگی در مهم ترين ركن از اركان انقالب يعنی رهبری شناسايی شد و 
اين شناسايی توسط امام خمينی و در حيات او اتفاق افتاد. در اين روز امام خمينی طی نامه ای، 
حقايقی درباره آقای منتظری كه كسوت قائم مقام رهبری را از مجلس خبرگان در سال 1364 
دريافت كرده بود و سايه او و گماشتگانش در بسياری از اركان نظام جمهوری اسالمی سنگينی 
می كرد، برمال نمود كه حاكی از انحرافات عميق آقای منتظری بود. امام در اين نامه نوشت: 

1. تاريخ نگار انقالب اسالمی 

آیت اهلل منتظری، 
برآمدن مجتهدی از دل سياست
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ت
مقاال

بسم اهلل  الرحمن الرحيم
جناب آقای منتظری

با دلی پر خون و قلبی شكســته چند كلمه  ای برايتان می  نويسم تا مردم 
روزی در جريان امر قرار گيرند. شما در نامه اخيرتان نوشته  ايد كه نظر تو را 
شرعاً بر نظر خود مقدم می  دانم؛ خدا را در نظر می  گيرم و مسائلی را گوشزد 
می  كنم. از آنجا كه روشن شده اســت كه شما اين كشور و انقالب اسالمی 
عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرال ها و از كانال آنها به 
منافقين می  سپاريد، صالحيت و مشروعيت رهبری آينده نظام را از دست 
داده  ايد. شما در اكثر نامه  ها و صحبت ها و موضع گيری هايتان نشان داديد 

كه معتقديد ليبرال ها و منافقين بايد بر كشور حكومت كنند.
به قدری مطالبی كه می  گفتيد ديكته شــده منافقين بود كه من فايده  ای 
برای جواب به آنها نمی  ديدم. مثاًل در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد 
بسيار معدودی كه در جنگ مسلحانه عليه اسالم و انقالب محكوم به اعدام 
شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آالف و الوف رساندند و می  بينيد 
كه چه خدمت ارزنده ای به استكبار كرده  ايد. در مسئله مهدی هاشمی قاتل، 
شما او را از همه متدينين متدين تر می  دانستيد و با اينكه برايتان ثابت شده 

بود كه او قاتل است مرتب پيغام می  داديد كه او را نكشيد. 
از قضايای مثل قضيه مهدی هاشمی كه بســيار است و من حال بازگو 
كردن تمامی آنها را ندارم. شما از اين پس وكيل من نمی  باشيد و به طالبی 
كه پول برای شما می  آورند بگوييد به قم منزل آقای پسنديده و يا در تهران 
به جماران مراجعه كنند. بحمداهلل  از اين پس شما مسئله مالی هم نداريد. 
اگر شما نظر من را شــرعًا مقدم بر نظر خود می  دانيد- كه مسلماً منافقين 
صالح نمی  دانند و شما مشغول به نوشتن چيزهايی می  شويد كه آخرتتان را 
خراب تر می  كند- با دلی شكسته و سينه  ای گداخته از آتش بی مهری ها با 
اتكا به خداوند متعال به شما كه حاصل عمر من بوديد چند نصيحت می كنم 

ديگر خود دانيد:
1. سعی كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا سهم مبارك امام بر حلقوم 

منافقين و گروه مهدی هاشمی و ليبرال ها نريزد.
2. از آنجا كه ساده  لوح هستيد و ســريعًا تحريك می  شويد در هيچ كار 

سياسی دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد. 
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3. ديگر نه برای من نامه بنويسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه اسرار 
مملكت است را به راديوهای بيگانه دهند. 

4. نامه  ها و سخنرانی های منافقين كه به وسيله شما از رسانه  های گروهی 
به مردم می  رسيد، ضربات سنگينی بر اسالم و انقالب زد و موجب خيانتی 
بزرگ به ســربازان گمنام امام زمان- روحی له الفداء- و خون های پاك 
شــهدای اســالم و انقالب گرديد؛ برای اينكه در قعر جهنم نسوزيد خود 

اعتراف به اشتباه و گناه كنيد، شايد خدا كمكتان كند. 
واهلل  قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را 
ساده  لوح می دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولی شخصی بوديد تحصيل كرده 
كه مفيد برای حوزه  های علميه بوديد و اگر اين گونه كارهاتان را ادامه دهيد 
مسلماً تكليف ديگری دارم و می  دانيد كه از تكليف خود سرپيچی نمی  كنم. 
واهلل  قسم، من با نخست  وزيری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی 
می  دانستم. واهلل  قسم، من رأی به رياست جمهوری بنی  صدر ندادم و در تمام 

موارد نظر دوستان را پذيرفتم. 
سخنی از ســر درد و رنج و با دلی شكســته و پر از غم و اندوه با مردم 
عزيزمان دارم: من با خدای خود عهد كردم كه از بدی افرادی كه مكلف به 
اغماض آن نيستم هرگز چشم  پوشی نكنم. من با خدای خود پيمان بسته  ام 
كه رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان عليه من 

قيام كنند دست از حق و حقيقت برنمی  دارم. 
من كار به تاريخ و آنچه اتفاق می  افتد ندارم؛ من تنها بايد به وظيفه شرعی 
خود عمل كنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شريف و نجيب پيمان بسته  ام 
كه واقعيات را در موقع مناسبش با آنها در ميان گذارم. تاريخ اسالم پر است 
از خيانت بزرگانش به اسالم؛ سعی كنند تحت تأثير دروغ های ديكته شده 
كه اين روزها راديوهای بيگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش می  كنند 
نگردند. از خدا می  خواهم كه به پدر پير مردم عزيز ايران صبر و تحمل عطا 
فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش 
از اين نچشد. ما همه راضی هستيم به رضايت او؛ از خود كه چيزی نداريم، 

هر چه هست اوست. والسالم
يكشنبه 68/1/6
روح  اهلل  الموسوی الخمينی
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يك روز پس از صدور نامه فوق، آقای منتظری در نامه ای از ســمت قائم مقامی رهبری 
استعفا كرد. متن نامه آقای منتظری چنين است: 

بسم اهلل  الرحمن الرحيم
محضر مبارك آيت اهلل  العظمی امام خمينی- مدظله العالی 

پس از سالم و تحيت، مرقومه شريفه مورخ 68/1/6 واصل شد. ضمن 
تشكر از ارشادات و راهنمايی های حضرتعالی به عرض می  رساند، مطمئن 
باشيد همان طور كه از آغاز مبارزه تاكنون در همه مراحل همچون سربازی 
فداكار و از خود گذشــته و مطيع در كنار حضرتعالی و در مســير اسالم 
و انقالب بوده  ام، اينك نيــز خود را ملزم به اطاعت و اجرای دســتورات 
حضرتعالی می  دانم؛ زيرا بقا و ثبات نظام اســالمی مرهون اطاعت از مقام 
معظم رهبری است. برای هيچ كس قابل شك نيست كه اين انقالب عظيم 
تاكنون در سايه رهبری و ارشادات حضرتعالی از خطرات مهمی گذشته؛ و 
دشمنان زيادی همچون منافقين كوردل، كه دستشان به خون هزاران نفر از 
مردم و شخصيت های عزيز ما و از جمله فرزند عزيز خود من ]شهيد محمد 
منتظری[ آغشته است، و ساير جناح های مخالف و ضد انقالب و سازشكار و 

ليبرال مآب های كج فكر را رسوا و از صحنه خارج نموده است. 
آيا جنايات هولناك و ضربــات ناجوانمردانه اين روســياهان كوردل 
به انقالب و كشــور و ملت عزيز و فداكار ما فراموش شدنی است؟ و اگر 
بلندگوهای آنان و راديوهای بيگانه خيال می  كنند با جوســازی ها و نشر 
اكاذيب و شــايعه پراكنی ها به نام اينجانب می  توانند به اهداف شوم خود 

برسند و در همبستگی ملت ما رخنه كنند، سخت در اشتباه اند.
و راجع به تعيين اينجانب به عنوان قائم مقام رهبری، خود من از اول جداً 
مخالف بودم؛ و با توجه به مشــكالت زياد و سنگينی بار مسئوليت، همان 
وقت به مجلس خبرگان نوشتم كه تعيين اينجانب به مصلحت نبوده است. 
و اكنون نيز عدم آمادگی خود را صريحاً اعالم می  كنم. و از حضرتعالی تقاضا 
می كنم به مجلس خبرگان دستور دهيد مصلحت آينده اسالم و انقالب و 
كشور را قاطعانه در نظر بگيرند. و به من اجازه فرماييد همچون گذشته يك 
طلبه كوچك و حقير در حوزه علميه به تدريس و فعاليت های علمی و خدمت 
به اسالم و انقالب، زير ســايه رهبری حكيمانه حضرتعالی، اشتغال داشته 
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باشم. و اگر اشتباهات و ضعف هايی كه الزمه طبيعت انسان است رخ داده 
باشد، ان شاءاهلل  با رهبری های حضرتعالی مرتفع گردد. 

و از همه برادران و خواهران عزيز و عالقه  مند تقاضا می  كنم مبادا در مورد 
تصميم مقام معظم رهبری و خبرگان محترم، به بهانه حمايت از من، كاری 
انجام دهند و يا كلمه  ای بر زبان جــاری نمايند؛ زيرا مقام معظم رهبری و 

خبرگان جز خير و مصلحت اسالم و انقالب را نمی خواهند. 
اميد است اين شــاگرد مخلص را هميشــه از راهنمايی های ارزنده خود 
بهره مند، و از دعای خير فراموش نفرماييد. والسالم عليكم و رحمه اهلل  و بركاته 
68/1/7
حسينعلی منتظری
اما همانطور كه امام خمينی پيش بينی كرده بود منتظری كه تمام مرتبه و مقام خود را از 
دل سياست به دست آورده بود كسی نبود كه به همين سادگی دست از قدرت بردارد و به 
سفارش استاد خود، در گوشه ای بنشيند و به درس و بحث بپردازد. دو ماه بعد امام خمينی با 
دلی آرام و قلبی مطمئن به ديدار حق تعالی رفت؛ و طبق پيش بينی های امام، منتظری به همراه 
بيت و باند خود با شمشيری برهنه به جان انقالب اسالمی افتاد و تا پايان زندگی لحظه ای از 
تخريب امام، انقالب اسالمی و ياران امام دســت برنداشت و در هر فرصتی زهر خود را به 
ملت ايران ريخت. اكنون بازماندگان بيت او و وّراث سياسی افكارش در هر فرصتی همان 
كينه و عداوت را نسبت به انقالب ملت ايران ادامه می دهند. يكی از روش های تخريبی اين 
منافقين جديد، القای سياسی بودن مرجعيت بسياری از فقهای پاك طينتی است كه دل به 
انقالب اسالمی و امام خمينی دارند. در حالی كه منتظری خود مجتهدی بود كه تمام اعتبارش 
از دل سياست بيرون آمد. اكنون وّراث سياسی او، ديگران را به همين اتهام مورد توهين قرار 

می دهند. 
مقاله حاضر كه توسط يكی از مورخين انقالب اسالمی نوشته شده است به اجمال به فراز 
و فرود منتظری در دل سياست می پردازد. از اين جنبه تاكنون به داستان منتظری و جريان 
او پرداخته نشده است. اميدواريم اين مقاله در ارتقای بينش تاريخی نسل جوان كه درك 

شهودی از آن واقعه ندارند كمك نمايد.
فصلنامه پانزده خرداد
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مقدمه
هر خواننده آگاه و عاقلی با خواندن چند صفحه از خاطرات آقای منتظری، متوجه می شود 
كه نويســندگان آن بدون توجه به تناقضات بی حد و حصر اين خاطرات كه يا بيانگر ذهن 
به هم ريخته صاحب خاطرات يا جهل سازندگان اين خاطرات نسبت به وقايع است، صرفًا 
به دنبال قهرمان كردن، مطلق نمودن و مظلوم نشان دادن شخصی هستند كه ردپای وی و 
باند منسوب به او در بسياری از وقايعی كه برای انقالب اسالمی هزينه آور و غير قابل انكار 
است، وجود دارد. شخصيت ساده لوح ولی پرمدعای او در تاريخ انقالب اسالمی، كه به خوبی 
از البه الی خاطرات منسوب به وی نمايان است گوياتر از آن است كه نياز به شرح و تفصيل 
داشته باشد؛ با وجود اين، وراث فكری و سياسی منتظری هر از گاهی با سوءاستفاده از بردباری 
و رأفت جمهوری اسالمی، و به تحريك منافقين داخل و خارج و با دروغ و تزوير، نمايشی از 
دموكرات بودن و مخالف استبداد بودن وی در مطبوعات و سايت ها و شبكه های داخل و 
خارج به راه می اندازند و اين نمايش را بهانه ای برای حمله به انقالب اسالمی و معمار كبير آن 
امام خمينی قرار می دهند و زحمات و خدمات راستين امام خمينی و بسياری از شخصيت های 

موجه ايران را ناديده گرفته و آنها را به رگبار تهمت و دروغ می بندند. 
مقاله حاضر با نگاهی اجمالی به فرازهايی از زندگی آقای منتظری در پی آن است تا نشان دهد 
چگونه مجتهدی كه خود از دل سياست بيرون آمد و تبديل به مرجع شد هوادارانش علمای 
مجاهد را به جرم دفاع از نظام جمهوری اسالمی متهم به وابستگی به قدرت و سياست می كنند. 

شأنيت علمی منتظری قبل از انقالب اسالمی
شيخ حسينعلی منتظری )متولد سال 1301ش( پس از هجده سال تحصيل در حوزه های 
علميه اصفهان و قم حدود سال 1333ش به درجه اجتهاد رسيد و به تدريس فلسفه، فقه و 
اصول پرداخت. عالوه بر اين، برخی ادعا كرده اند كه او در زمان آقای بروجردی از ممتحنين 
درجه اول حوزه علميه قم نيز بوده است. البته مريدان آقای منتظری برای اين ادعا سندی 
ارايه نكرده اند. چنان كه در سند تاريخی مربوط به 7مهر 1328ش/ 6ذی الحجه 1368ق 
كه درباره تعيين هيئت های رسيدگی به امور طالب و امتحانات حوزه علميه   زير نظر آيت اهلل 

العظمی بروجردی فعاليت می كردند، اصاًل نامی از آقای منتظری برده نشده است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

در ليله پنجشنبه ششم شهر ذی الحجه الحرام 68، آقايان علمای حوزه 
علميه قم، حســب امر حضرت آيت اهلل العظمی ]ســيد حسين طباطبايی 
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بروجردی )مرجع بزرگ تقليد([- مدظله- و تصويب ســاير حجج اعالم 
مجتمع شده و مقرر داشتند كه در هفته سه هيأت تشكيل شود كه هر هيأتی 

وظيفه خاصه ای انجام دهند، چنانچه در ذيل بيان خواهد شد:
1. هيأتی برای رسيدگی به امر طالب و مدارس، كه اسامی آنها از قرار 
ذيل است: آقای آقا سيد زين العابدين، آقای حاج سيد احمد خوانساری، 
آقای حاج ســيد محمدرضا گلپايگانی، آقای آقا ســيد ابوطالب مدرسی، 
آقای حاج ميرزا محمود قمی، آقای حاج ميرزا مصطفی، آقای حاج ســيد 
احمد زنجانی، آقای حاج شيخ ابوالقاسم اصفهانی، آقای آقا مرتضی حائری، 
آقای حاج مير سيد حسن، آقای آقا ريحان اهلل- آقای حاج فقيهی، آقای آقا 

مرتضی قمی. 
توضيح آن كه آقايان فوق در مواقع عادی مجتمع می شوند، و در مواقع 
غيرعادی اطالع می دهند كه تمام سه حوزه مجتمع شوند برای حل قضيه 

غيرعاديه. 
2. هيأتی برای امتحان خارج تازه واردين به قرار ذيل: آقای آقا مرتضی 

حائری، آقای آقا سيد محمد يزدی، آقای حاج آقا روح اهلل خمينی. 
3. هيأتی برای امتحان تازه واردين غيرخارجی از اين قرار: آقای آقا سيد 
زين العابدين، آقای فاضل، آقای قاضی، آقای حاج فقيهی، آقای حاج ميرسيد 
حسن، آقای آقا شيخ ابوالقاسم نحوی، آقای حائری، آقای صاحب الداری، 

آقای آقا مرتضی قمی .
مطالب فوق را حضرات آقايان به اكثريت قريب اتفاق تصويب نمودند: 
االحقر محمود الحسينی، زين العابدين الحسينی الكاشانی، احمد الحسينی 
الزنجانی، العبد مصطفی القمي، سيد محمد يزدی، روح اهلل الموسوي، فاضل 
موحدی لنكرانی، حائری، االحقر صاحب الداری، االحقر ابوالقاسم اصفهانی، 
عبدالحســين فقيهی، حســين القاضی الطباطبايی، مرتضی برقعی، االحقر 

ريحان اهلل گلپايگانی، مرتضی حائری.1 
بعد از مرحوم آيت اهلل بروجردی، امام خمينی برجسته ترين استاد آقای منتظری محسوب 
می شد. آشنايی منتظری با حضرت امام در حدود سال 1323ش و در جلسه درس اخالق 

1. صحيفه امام، ج1، ص27-28. 
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امام صورت گرفت.1 در اين راستا او ســال ها پای درس امام شركت نمود و از شاگردان او 
محسوب می شد. در خاطرات منسوب به منتظری آمده است: 

در همان زمان مرحوم آيت اهلل خميني عصرهاي پنجشــنبه و جمعه در 
مدرســه فيضيه درس اخالق مي گفتند، درس اخالق ايشان خيلي جاذبه 
داشت، هم طلبه ها مي آمدند هم غير طلبه ها. آن وقت طلبه زياد نبود، در 
آن زمان مي گفتند هشتصد طلبه در حوزه قم وجود دارد، آيت اهلل خميني 
زير كتابخانه مدرســه فيضيه عصرهاي پنجشــنبه و جمعه درس اخالق 
مي گفتند، البته در درس اخالق ايشــان عرفان هم زيــاد بود چيزهايي از 
كلمات خواجه عبداهلل انصاري مي گفتند، بيان ايشان بسيار پرجاذبه و خوب 
بود، از توبه و انابه و معاد مطالبي را مي فرمود، تا جايي كه بسياري از افراد 
گريه مي كردند، درس ايشان براي ما جاذبه زيادي داشت و بسيار سازنده 
بود، و آشنايي من با آيت اهلل خميني از همين جا شروع شد. من هنوز درس 
فلسفه ايشان نمي رفتم... درس فلسفه داشت، منظومه و اسفار مي گفتند، و 
درس فقه و اصول نداشتند. ولي درس اخالق ايشان عمومي بود. بازاري ها 
هم مي آمدند يك عده از بازاري هاي بنام كه شخصيت بودند اينها هم مقيد 
بودند كه بيايند، بسياري از وعاظ و منبري هاي قم هم مي آمدند، از درس 
ايشان خيلي خوشــمان مي آمد، گاهي اوقات درس اخالق كه تمام مي شد 
من و آقاي مطهري مي رفتيم خدمت ايشــان و اگر نظرياتي داشتيم اظهار 
مي كرديم... بعد ايشان تدريس منظومه را از اول شروع كردند، من و مرحوم 
شهيد مطهري در درس منظومه ايشان شركت كرديم، اين آخرين منظومه 
ايشان بود و ديگر منظومه نگفتند... ايشان خيلي خوش بيان بودند و اساس 
مطلب را براي شــاگرد بازگو مي كردند. مرحوم امام مطلب را در سطحي 

مي گفت كه همه بفهمند.2

آثار و تأليفات منتظری 
از آقای منتظری قبل از انقالب هيچ كتاب و اثری منتشر نشده است جز يك كتاب به نام 
نهايه االصول- تقرير درس اصول آيت اهلل العظمی بروجردی- كه در زمان حيات خود مرحوم 

1. غالمرضا خاركوهی، فراز و فرود آيت اهلل منتظری، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، آماده انتشار. 
2. خاطرات آيت اهلل منتظری، اتحاديه ناشران ايرانی در اروپا، چاپ دوم، 1379، ص37-38. 
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بروجردی و با حمايــت مالی عالمه طباطبايی و 
مهدی حائری تهرانی و ســرمايه شخصی آقای 
منتظری به چاپ رسيده اســت. به راستی اگر 
ايشان از برجسته ترين و درخشان ترين شاگردان 
بروجردی- از نظر علمی- بوده و ُممتحن دروس 
خارج، مدرس ســطوح عالی حــوزه، و به تعبير 
آيت اهلل بروجــردی از »اَجله فضال« بوده، چرا با 
همه اين علم و فضل هيچ كتابی به جز همان يك 
مورد از ايشان منتشر نشده است؟! ضمن آن كه 

آن يك كتاب هم ديدگاه های علمی خود منتظری نيست بلكه تقريرات و برداشت های درس 
استادش است كه بسياری از كسان ديگر نيز چنين آثاری دارند. 

ممكن است برخی بگويند ايشان به خاطر اشــتغال به مبارزات سياسی فرصت تأليف و 
انتشار كتاب را نداشته است. در پاسخ به اين ديدگاه بايد گفت: 

اولين بازداشت ايشان به خاطر مبارزات سياسی در فروردين سال 1345 بوده كه آن هم 
پنج ماه طول كشيد. در حالی كه از فروردين سال 1340 كه مرحوم بروجردی فوت كرد تا 
زمان بازداشت، پنج سال ايشان باز مشغول درس و بحث خود بوده است ليكن هيچ اثر علمی 

در اين دوران از وی به ثبت نرسيده است. 
منتظری در طول 37 سال حكومت محمدرضا پهلوی تنها يك جلد كتاب، آن هم تقريرات 
درس آيت اهلل بروجردی را منتشر كرد؛ ولی در طول 37 سال دوره جمهوری اسالمی بيش از 
هفتاد جلد كتاب )به زبان های فارسی، عربی و اردو( از ايشان منتشر شده و تعداد ديگری را 
نيز نوشته كه هنوز منتشر نشده است. لذا آقای منتظری از اواسط سال 1358 به بعد تا اوايل 
سال 1368 كه از قائم مقامی رهبری بركنار شد آثار زيادی با حمايت مستقيم و غيرمستقيم 
مؤسسات و نهادهای دولتی در تيراژ وسيع منتشر نمود كه حتی بسياری از آنها به طور رايگان 
در مراكز مختلف كشور توزيع می گرديد يا با قيمت كم و تخفيف زياد به فروش می رفت. اين 
آثار با رانت دولتی در صدا و سيما، مطبوعات، سازمان ها و نهادهای دولتی، مراكز فرهنگی 
و تبليغاتی جمهوری اســالمی در داخل و خارج كه عموماً هم از گماشتگان خود وی بودند، 
به شدت تبليغ و ترويج می شد. به همين ســبب مراكز فوق، پيام ها، خطبه های نماز جمعه، 
سخنرانی ها، اطالعيه ها، مصاحبه ها و درس های او را با كاغذ و كيفيت خوب و در تيراژ زياد به 
سرعت جمع بندی و منتشر می كردند. به طور مثال چاپ اول كتاب درس هايی از نهج البالغه 

منتظری در طول 37 سال حکومت 
تنها یک جلد  پهلوی  محمدرضا 
درس  تقریرات  هم  آن  کتاب، 
آیت اهلل بروجردی را منتشر کرد؛ 
ولی در طول 37 سال دوره جمهوری 
اسالمی بیش از هفتاد جلد کتاب )به 
زبان های فارسی، عربی و اردو( از 
ایشان منتشر شده و تعداد دیگری را 
نیز نوشته که هنوز منتشر نشده است! 
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آقای منتظری در سال 1359 با تيراژ پنجاه هزار نسخه توسط دفتر تبليغات اسالمی وابسته 
به جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بودجه بيت المال مســلمين منتشر شد. اين درس ها 
مباحثی بود كه او شب های دوشنبه در راديو سراسری دولت جمهوری اسالمی ارايه می كرد 
و ظاهراً از اوايل سال 1359 آغاز شده بود و تا مدت های طوالنی از صدا و سيما پخش می شد 

كه هم موجب ترويج نام منتظری و هم باعث توجه مردم به كتاب های او شد.1 
عالوه بر اين، حزب جمهوری اسالمی كه مسئوالن آن همان مقامات ارشد نظام جمهوری 
اسالمی بودند،2 نيز با بودجه  حزب، چاپ دوم كتاب درس هايی از نهج البالغه منتظری را با 

جلد گالينگور و زيبا در بهمن سال 1362 در تيراژ ده هزار نسخه منتشر نمود. 
در مثالی ديگر بايد از كتاب توضيح المسائل آقای منتظری ياد كنيم كه در سال 1362 
برخی از مسئوالن ارشد نظام جمهوری اسالمی مخصوصاً آقای هاشمی رفسنجانی- رئيس 
مجلس شورای اسالمی- نقش اصلی را در انتشار رساله  او ايفا كردند تا هر چه زودتر مرجعيت 
ايشان در جامعه تثبيت و ترويج شود. با وجود اينكه منتظری در دوران نظام جمهوری اسالمی 
ردای مرجعيت را به تن پوشــيد ولی وراث سياســی او از بيان اين واقعيت و حقيقت طفره 
می روند و مطالب را به گونه ای انتشار می دهند كه گويی مرجعيت منتظری زاده دانش ذاتی 
وی بوده و مريدان او در ساختار نظام جمهوری اسالمی، نقشی در آن نداشتند. در حالی كه 
رساله  منتظری در سال 1362ش با تيراژ زياد و بودجه بيت المال و حمايت علنی و غيرعلنی 
دولت منتشر شد3 و در ســازمان ها و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و مراكز نظامی توزيع 

گرديد.4 چنان كه آيت اهلل محمدرضا مهدوی كنی در خاطراتش می گويد: 
يادم است يك بار در محل مجلس شورای اسالمی، در نشستی با دوستان 
درباره قائم مقام رهبری بحث شد و حتی در ميان دوستان اين مسئله مورد 
تأييد و تصويب قرار گرفت و آقای هاشــمی دو پيشنهاد برای بهتر عملی 

1. روز چهارشــنبه 18تير ســال 1359 دفتر آقای منتظری طی اطالعيه ای اعالم كرد: افراد و مؤسساتی كه 
می خواهند اين درس ها را چاپ و منتشر نمايند قبل از چاپ آن را برای مطالعه و تصحيح در اختيار منتظری قرار 
دهند و ضمنًا درس های يك تا چهار تصحيح شده و آماده چاپ است. رك: روزنامه جمهوری اسالمی، پنجشنبه 

19تير سال 1359، ص2. 
2. آقايان ســيد علی خامنه ای رئيس جمهور، اكبر هاشمی رفســنجانی رئيس مجلس شورای اسالمی و سيد 
عبدالكريم موسوی اردبيلی رئيس قوه قضائيه، هر سه نفر مؤسس و عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسالمی 

كشور بودند. عالوه بر اين مهندس مير حسين موسوی نخست  وزير نيز عضو شورای مركزی اين حزب بود. 
3. البته بعد از انتخاب آقای منتظری در سال 64 به عنوان قائم مقام رهبری، تيراژ چاپ رساله و ديگر آثار ايشان 
با بودجه بيت المال، همراه با تبليغات سازمان های دولتی در مجامع مختلف، مطبوعات، و در صدا و سيما، بسيار فراتر 

از قبل انجام می شد كه تأثير بسزايی در جا انداختن مرجعيت و شهرت ايشان داشت. 
4. يكی از اين رساله ها نصيب مؤلف )خاركوهی( شد كه حدود يك سال درباره اصطالحات فقهی درون آن به 

تحقيق و پژوهش پرداخت و هنوز فيش های آن از سال های 1363 و 1364 موجود است. 
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شدن اين جريان دادند؛ يكی اين بود كه رساله آقای منتظری به عنوان مرجع 
تقليد چاپ و منتشر بشود. چون در آن وقت در شرايط رهبری در قانون 
اساسی مسئله مرجعيت قيد شده بود كه بعداً تغيير كرد و آن قيد حذف 
شد. بنابراين مرجعيت ايشان می بايست در زمان امام)ره( تثبيت بشود؛ تا 
آن وقت هم رساله  وی رسمًا منتشر نشــده بود. در آن زمان، به خصوص 
آقای هاشمی اصرار كردند كه اين امر انجام بگيرد و رساله  منتظری رسمًا 

منتشر بشود.1 
لذا در يك كشــور 35-30 ميليونی كه كتاب ها غالباً هزار تا دو هزار نســخه، آن هم با 
مشكالت مالی جنگ منتشر می شد، كتاب های آقای منتظری با رانت و حمايت بی دريغ و 
علنی برخی از سازمان های دولتی در تيراژهای نجومی چاپ و پخش می شد كه اين امتياز، 
ويژه او بود2 و شامل آثار هيچ شــخص و مقام و مرجع ديگری نمی شد. امتيازی كه شايد 
هيچ گاه منتظری و باند وابســته به وی تمايل نداشتند از آنها پرسيده شود كه چرا و چگونه 

نصيبش شده است؟! 
عالوه بر اين، گاهی در خطبه های نماز جمعه تهران كه به صورت زنده در شبكه های صدا و 
سيما پخش می شد و در منظر دوربين ها و رسانه های داخلی و خارجی قرار داشت و مورد توجه 
مردم سراسر كشور بود، خطيب جمعه به تعريف و تمجيد از آثار آقای منتظری می پرداخت. 
به عنوان نمونه آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه اول نماز جمعه مورخ 26آذر سال 1361- 
اول ربيع االول سال 1404ق- چند بار از آقای منتظری به عنوان »آيت اهلل العظمی« ياد كرد 
و كتاب خمس او را كه تازه تدريس و چاپ شده بود، به مردم معرفی نمود. سپس حدود هفتاد 
درصد وقت و محتوای اين خطبه را به بيان خالصه آن كتاب 300-200 صفحه ای اختصاص 
داد.3 در حالی كه آن زمان تقريباً همه مراجع و مخصوصاً حضرت امام خمينی كتابی در اين 
زمينه داشتند، ولی در اين  گونه مواقع اولويت به معرفی نام و آثار منتظری داده می شد! حتی 
در مراسم صبحگاه مدارس و هنگام نماز جماعت مساجد شهرها و روستاها و نمازخانه های 
ادارات دولتی، برای سالمتی آقای منتظری دعا می كردند: »خدايا، خدايا تا انقالب مهدی، 

1. غالمرضا خواجه سروی، خاطرات آيت اهلل مهدوی كنی، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1387، ص356. 
2. به عنوان نمونه در آن سال ها كتاب درس هايی از نهج البالغه 16-25، آيت اهلل منتظری در تيراژ پنجاه هزار 
نسخه توسط »دفتر انتشارات اسالمی« وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با كيفيت و كاغذ بسيار مرغوب 

منتشر شد. 
3. حجت االسالم والمسلمين هاشمی رفســنجانی، خطبه ها و جمعه ها، تهران، حزب جمهوری اسالمی، مرداد 

1363، ج5، ص347-362. 
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خمينی را نگه دار، منتظری َسرَور، محافظت بفرما، رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما...«1 
لذا اين گونه امتيازهای اختصاصی بهترين و مهم ترين فرصتی بود كه بعد از پيروزی انقالب 
نصيب آقای منتظری شد تا به چنين شــهرت علمی، فقهی و سياسی بااليی دست يافت و 
مرجعی دولت ساخته شد،2 برای فردايی كه هرگز نيامد. ولی دودش به چشم ملت و مردم و 
امام عزيز رفت تا آنجا كه امام، با چشمانی اشكبار مرگ خود را از خدا طلب كرد. ای كاش 
آقای منتظری قدر اين همه فرصت و هزينه و امتيازی را كه توسط نهادها و شخصيت های 
دلسوز جامعه برای ترويج شأن و جايگاه او صرف نمودند، می دانست و زحمات آنان را هدر 
نمی داد؛3 و حداقل تمام اين سرمايه برای منافقين شقی و جنايتكار كه دستشان به خون هزاران 
نفر از مردم بی گناه آلوده بود و رسمًا شبكه ای از ارتش صدام و جاسوس امريكا و اسرائيل 
بودند، هزينه نمی شد. به هر صورت، مجموعاً بيش از 75 جلد كتاب از منتظری منتشر شده 
كه به جز كتاب نهايه االصول )تقرير درس اصول آيت اهلل بروجردی(، بقيه در دوره جمهوری 

اسالمی و با حمايت های مالی دولت و دولتيان بوده است.4 

پيشينه ای فاقد سياست و مبارزه
نهضت امام خمينی در مهرماه ســال 1341 آغاز و در سال 1342 تشديد شد. آيت اهلل 
منتظری تا اين زمان نه با مبارزه كاری داشت و نه با سياســت و حكومت پهلوی. آنچه از 
خاطرات منسوب به خودش و ســاير كتاب ها و منابع حاصل می شود، اين است كه آقای 
منتظری در دوره پهلوی، تا آغاز نهضت امام هيچ مبارزه سياسی نداشته و اساساً با سياست 
و مبارزه بيگانه بود. اين در حالی است كه دوستانش- در آن مقطع- منتظری را شخصيتی با 
شهرت و هوش و ذكاوت علمی باال معرفی كرده اند كه مورد عنايت خاص آيت اهلل بروجردی 
و علمای بزرگ بوده! و اســتاد ســطوح عاليه  حوزه   علميه بوده و تقريرات درس آيت اهلل 

بروجردی را اولين بار منتشر كرده و ُممتحن سطح خارج دروس حوزه بوده است. 
منتظری تا قبل از نهضت امام خمينی نه مطالبی درباره سياست های ضدمذهبی رضاخان 
دارد، نه سخن از جنايات اشــغالگران روس و انگليس در جنگ جهانی دوم در ايران، و نه 

1. در اين زمان هنوز آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری برگزيده نشده بود. 
2. البته تبليغاتی كه به صورت ويژه بــرای آقای منتظری در تريبون های عمومی انجام می شــد ربطی به كل 
دولت و نظام جمهوری اسالمی نداشت؛ زيرا نه حضرت امام چنين دستور و مجوزی صادر كرده بود و نه در مراكز 
قانون گذاری در اين مورد مصوبه ای وضع شــده بود. بلكه اين اقدام ناشی از تصميمات و ساليق و عاليق شخصی 

مسئوالن برخی از سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت بود نه تصميم كل نظام. 
3. غالمرضا خاركوهی، همان. 

4. همان. 
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كلمه ای درباره اقدامات گســترده  توده ای های 
كمونيســت در دهه  بيســت بيان كرده است. 
جای تعجب اســت كه او در فاصله   دهه  بيست 
و ســی حتی با گروه های مذهبی مثل فدائيان 
اســالم و نواب صفوی، انجمن تبليغات اسالمی 
مرحوم شهاب پور، و مجالت مذهبی دهه بيست 
هم همكاری نداشــته، و با وجود ادعای اجتهاد 

و شهرت و توان علمی باال و اجله فضال بودن، حاضر نشده شــبهات وسيع گروه ها و افراد 
ضدمذهبی و مخالف تشيع را كه هر روز در سراسر كشــور و حتی شهر قم منتشر می شد، 

پاسخ دهد. 
در واقع ايشان هم مثل بسياری از افراد گمنام در مقابل اقدامات ضدمذهبی حكومت و 
احزاب و جريانات سياسی، راه بی تفاوتی و عافيت طلبی را در پيش گرفته بود، و حتی زمانی 
كه مبارزات نهضت ملی باال گرفت، با مردم در اين مبارزه به رهبری آيت اهلل كاشــانی و 
دكتر مصدق همكاری نكرد. در حالی كه در اين نهضت حتی مردم بی سواد كوچه و بازار هم 
وارد عرصه شدند و برای ملی كردن صنعت نفت و مبارزه با حكومت پهلوی و سياست های 

استعماری انگلستان به مبارزات سياسی و علنی پرداخته بودند.1 
به گفته  آقای عباس سليمی نمين: 

در اين دوران، آقاي منتظري با امام آشنا مي شوند، امام سعي مي كنند 
ايشان را به لحاظ سياسي رشد بدهند. از جمله نكاتي كه آقاي منتظري هم، 
در خاطرات خود نقل مي كنند اين است كه ايشان بيماري چشم پيدا مي كنند 
و آيت اهلل خميني ايشان را به آيت اهلل كاشاني در تهران معرفي مي كنند و به 
ايشان مي گويند كه هم براي چشم شما خوب است و هم براي مسائل ديگر 
شما. يعني امام مي خواهند ايشان وارد مسائل سياسي بشوند. ايشان مي گويد 
كه من خدمت آقاي كاشــاني آمدم. به محض اين كه ديدم خبرنگاران و 
عكاسان براي عكس گرفتن به آنجا آمدند، بالفاصله منزل ايشان را ترك 
كردم، به دليل اينكه افراد در بيت آيت اهلل بروجردي احســاس نكنند كه 
من قاطي مسائل سياسي شده ام. مي خواهم بگويم ]آيت اهلل منتظری[ حتي 
در اين حد وارد مسائل نبودند و امام تالش مي كردند كه ايشان را به نوعي 

1. همان. 

گاهی در خطبه های نماز جمعه تهران 
که به صورت زنده در شبکه های 
صدا و سیما پخش می شد و در منظر 
دوربین ها و رسانه های داخلی و 
خارجی قرار داشت و مورد توجه 
بود، خطیب  مردم سراسر کشور 
جمعه به تعریف و تمجید از آثار آقای 

منتظری می پرداخت!
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وارد مسائل سياسي بكنند. در اين دوران آقاي منتظري حداكثر سياست و 
عنايتش به مسائل اجتماعي و سياسي، مبارزه با بهائيان بود.1 

به همين جهت تنها سند مبارزاتی كه از سوابق ايشان در خاطراتش آمده و مربوط به قبل از 
نهضت امام است، يك صحنه از مبارزه عليه بهائيان شهر نجف آباد مربوط به سال 1334ش 
است، كه آن هم با پشتوانه معرفی نامه آيت اهلل بروجردی و تحت تأثير سخنان مرحوم فلسفی 
در راديو تهران و همراهی با قيام سراسری مردم عليه بهائيان بوده، و اختصاص به فعاليت 
ضدبهايی شخص منتظری در نجف آباد نداشته است. آيت اهلل بروجردی در اين نامه از آقای 
منتظری به عنوان »ثقه االسالم« نام برده و حتی به عنوان »حجت االسالم« هم از او ياد نكرده 

است. در حالی كه او در اين زمان، به ادعای خودش به درجه اجتهاد رسيده بود. 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

معروض مي دارد مكتوب آقايان رسيد. معلوم مي شود كه آنجا از آقايان 
كسي نيســت كه مردم را هدايت نمايد، لذا جناب مستطاب ثقه االسالم 
آقاي آشيخ حسينعلي منتظري- دامت افاضاته- كه از اَجله فضالء هستند 
فرستادم، مقتضي است اهالي از وجود معظم له قدرداني نموده و استفاده و 

استفاضه نمايند. از همه ملتمس دعاء هستم. 
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
 16 صفر 1372- حسين الطباطبائي2

نويســندگان خاطرات منتظری اين ســند را به دروغ، بزرگ و مهم جلوه داده و چنين 
نوشته اند: »سند ساواك در رابطه با ناراحتي اطرافيان شاه از ضدبهايي بودن معظم له«. 

اوالً رژيم شاه می دانست كه حتی چوپان های مسلمان كوره دهات های ايران هم با بهائيت 
مخالف اند تا چه رسد به يك روحانی. ثانيًا اين سند مربوط به ساواك نيست بلكه متعلق به 
ارتش و شهربانی است. ثالثاً در آن زمان هنوز ساواك در ايران تأسيس نشده بود. رابعاً اين 
گزارش ربطی به شاه و نزديكانش ندارد. خود آقای منتظری هم در آن ايام يك »ثقه االسالم« 
ناشناخته بوده كه مخالفت او با بهائيان شهر كوچكی مثل نجف آباد اصفهان اهميتی برای شاه 
و اطرافيانش نداشته است. زيرا او در آنجا يك كلمه از روابط نزديك شاه و بهائيان و اسرائيل 
حرفی نزده است. بلكه او در آنجا همان كاری را كرده كه مردم كوچه و بازار نجف آباد قبل 

او عليه بهائيان كرده بودند. 

1. http://www.irhistory.com/?action=show_news&news_id=96

2. تاريخ 16صفر سال 1372ق كه در زير اين نامه درج شده، برابر است با سوم آبان سال 1332ش. 
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در اين رابطه فرمانده لشكر 9 زرهي اصفهان چنين نوشت: 
برابر گزارش شهرباني اصفهان، شيخ حسينعلي منتظري خود را نماينده 
آيت اهلل بروجــردي در نجف آبــاد معرفــي و روز  34/5/20 از وعاظ و 
معتمدين و اصناف و ساير طبقات دعوت، و اظهار داشته كه به موجب فتواي 
آيت اهلل بروجردي معامله مســلمين با بهائي ها تحريم گرديده و مسلمين 
نبايد با بهائي ها رابطه و خريد و فروش داشته باشند. با اينكه قباًل آموزش 
كافي به شهرباني اصفهان داده شده بود مجدداً تأكيد گرديد كه از هر گونه 
تحريكات و اقدامات نامبرده جداً جلوگيري شود. فعاًل آرامش در نجف آباد 

برقرار بوده و مأمورين انتظامي مراقب اوضاع مي باشند. 
لذا آقای منتظری در يك مقطع كوتاهی- آن هم- به پشتوانه  نامه آيت اهلل بروجردی به 
مبارزه با بهائيت پرداخت؛ در حالی كه همان طور كه اشاره شد مدت ها قبل از آن، حتی مردم 

عوام كوره دهات های ايران زودتر از او به مبارزه با اين فرقه ضاله پرداخته بودند. 
اين نشان می دهد كه منتظری در آن سال ها، اهل سياست و مبارزه نبوده و جرئت چنين 
كاری را هم نداشته است؛ به طوری كه اگر در آن ايام آيت اهلل بروجردی او را به زادگاهش- 

نجف آباد- اعزام نمی كرد شايد هيچ اقدامی عليه بهائيان انجام نمی داد. 
او حداقل تا چهل ســالگی فاقد اين روحيه بود و از سياست و مبارزه دوری می كرد. طبق 
توصيف مريدانش،1 ايشان پس از هجده سال تحصيل در حوزه به درجه اجتهاد رسيد. يعنی 
در سنين 28 تا 30 سالگی مجتهد شــد؛ و اين زمان مصادف بوده با اوج مبارزات مردمی 
نهضت ملی عليه دربار ايران و دولت استعماری انگلستان. با آن كه در آن روزها بسياری از 
مردم و علمای شهرهای بزرگ و كوچك و دورافتاده وارد ميدان سياست و مبارزه شده بودند، 

اما ظاهراً آقای منتظری مشی عافيت طلبی و گوشه گيری برگزيده بود. 
حتی برخی از روحانيان مناطق دور و نزديك وقتی ديدند تبليغات ضدمذهبی توده ای های 
كمونيست از يك طرف، و مطبوعات و احزاب سياسی سكوالر از سوی ديگر، و حمايت های 
دربار پهلوی و بی اعتنايی های حكومت ملی دكتر مصدق از طرف ديگر، اركان مذهب تشيع و 
اعتقادات اسالمی جامعه را هدف هجوم گسترده خود قرار داده اند، به طرق مختلف شجاعانه 
پا به ميدان نهادند و در كنار درس و بحث حوزه به دفاع از قرآن و اهل بيت پرداختند. به طور 
مثال در شهر بســيار كوچكی مثل گرگان در دهه 1320ش شعبه انجمن تبليغات اسالمی 
تأسيس شد. در بندر تركمن نيز كه در حد يك روستای فقير در كنار دريای خزر بود و حوزه 

1. مصطفی ايزدی )به كوشش(، گذری بر زندگی فقيه عاليقدر آيت اهلل منتظری، تهران، نهضت زنان مسلمان، 
1359، ص35. 
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علميه هم نداشت و شايد فقط در ايام محرم و رمضان يك 
طلبه برای وعظ به آنجا می رفت و جمعيت آن هم تركيبی 
از شيعه و ســنی بود، ولی در همان سال ها يك تشكيالت 
اســالمی در آنجا به راه افتاد تا از افتــادن جوانان به دام 

انحرافات- مخصوصاً كمونيست ها- جلوگيری نمايد. 
در اوايل تابستان سال 1330ش انجمن ياوران قرآن 
به همت يازده نفر از علمای گرگان در اين شهر كوچك 
تأسيس شد كه نشانه  احساس مســئوليت علمای بالد 
دورافتاده نســبت به دفاع از آموزه های مذهبی بود. اما در اين ســال ها و با وجود آن همه 
موقعيت و نفوذ مذهبی كه آقای منتظری در حوزه و نزد مراجع دينی داشت، و هم به عنوان 
مدرس دروس عاليه، مجتهد و به قول آيت اهلل العظمی بروجردی »از اجله فضال« بود، خبری 
از حضور آقای منتظری در هيچ ميدان مبارزه سياسی نيست! لذا او تعهد اجتماعی خود را در 
زمان هجوم دشمنان به مذهب تشيع و وطنش از سال 1314 تا 1341ش انجام نداده است. 
حتی از سال 1320 تا 1325 كه هنگامه  جوالن و اشغالگری دول روس و انگليس و امريكا در 
ايران بود و به كشتار و ظلم و غارت منابع اقتصادی و معيشت مردم ما می پرداختند، رد پايی 

از اعتراض آقای منتظری نسبت به تجاوزات بيگانگان ديده نمی شود! 
همچنين در دهه بيست كه ايمان و اعتقادات جوانان معصوم كشور ما مورد تاخت و تاز 
و تخريب بی رحمانه افرادی مثل كســروی و احزاب و مطبوعات ضدمذهبی و كمونيست 
قرار گرفته بود، شاهد هيچ تحرك، اعتراض و تالشی از طرف آقای منتظری در مقابل انبوه 

دشمنان ملت نيستيم! 
او حتی روز كودتای 28مرداد سال 1332 هم در مكانی آرام مشغول استراحت و مباحث 
علمی خود بود. اين امر ناشی از دو مسئله است؛ يا آقای منتظری جرأت ورود به ميدان مبارزه 

را نداشت يا در آن زمان دين را از سياست جدا می دانست يا هر دو. 
بنابراين ورود منتظری به سياست و مبارزه را می توان از اواخر سال 1341 و مخصوصاً از 
15خرداد سال 1342 به بعد- همزمان با آغاز نهضت امام خمينی- اعالم نمود. چه بسا اگر 
امام دست به مبارزه نمی زد و نهضتش را شروع نمی كرد، منتظری همچنان مشغول درس و 

بحث حوزوی خود باقی می ماند و هيچ گاه وارد كارزار مبارزه با رژيم پهلوی نمی شد.1 

1. غالمرضا خاركوهی، همان. 

امتیازهای اختصاصی بهترین 
و مهم ترین فرصتی بود که 
بعد از پیروزی انقالب نصیب 
آقای منتظری شد تا به چنین 
شـهرت علمـی، فقـهی و 
سیاسی باالیی دست یافت 
و مرجعی دولت ساخته شد، 

برای فردایی که هرگز نیامد
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منتظری و مسئله  مرجعيت امام
در فروردين سال 1340 آيت اهلل بروجردی از دنيا رفت. در آن زمان مهم ترين مسئله، 
انتخاب و معرفی مرجع اعلم بود. پنج سال قبل از آن، ساواك در تاريخ 1335/12/12 در 
گزارش محرمانه ای تعداد شاگردان درس امام خمينی را حدود پانصد نفر ذكر كرده بود كه 

باالترين رقم در ميان اساتيد حوزه  علميه بعد از آيت اهلل بروجردی بود. 
روزنامه  كيهان در تاريخ 12فروردين سال 1340 پس از فوت آيت اهلل بروجردی، فهرست 
علمای برجسته ای كه در قم واجد شــرايط مرجعيت اعلم بودند را منتشر كرد كه در اين 

فهرست نام امام خمينی را نفر اول نوشت: 
1. حضرت آيت اهلل حاج آقا روح اهلل خمينی كه اكنون در حوزه علميه قم 

كالس دارند و بيش از چهارصد نفر را تدريس می نمايند...1 
اين روزنامه سپس درباره امام نوشت كه او از لحاظ درس حائز اهميت است.2 

لذا بعد از ارتحال آيت اهلل بروجردی گروهی از طالب و فضالی قم و شهرستان ها حضرت 
امام را به عنوان مرجع اعلم انتخاب و معرفی نمودند و اين زمانی بود كه حتی »رساله عمليه« 

امام هم منتشر نشده بود. 
البته ســال ها پيش از آن- در زمان حيات آيت اهلل بروجردی- امام »رساله نجاه العباد« كه 
اولين توضيح المسائل فارسی ايشان بود را منتشر كرد و در دسترس همگان بود. حتی رساله 
توضيح المسائل فارسی ايشان هم تدوين و آماده چاپ بود.3  اما وقتی پس از قيام 15خرداد سال 
1342 مسئله اعدام امام توسط رژيم پهلوی شايع شد، علمای زيادی به صورت مكتوب و آشكار 
امام را به عنوان مرجع تقليد مسلم معرفی نمودند كه يكی از آنها نظر مثبت آقای منتظری بود. 

اينكه برخی از مريدان آقای منتظری در ســايت ها، كتاب ها، مطبوعات و مقاالت ادعا 
كرده اند4 كه او بعد از فوت آيت اهلل بروجردی در مرجعيت قائل به اعلميت امام خمينی بوده 

1. روزنامه كيهان، 1340/1/12، ص1. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر اول، ص76. 

3. يادداشت زير رسيد كتاب هايی است كه در زندان رژيم شاه تحويل امام شده است: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم 

كتب مشروحه زير واصل گرديد: 
1. مكاسب محرمه  2. كتاب طهارت  3. توضيح المسائل  4. حاشيه توضيح المسائل  5. تهذيب االصول جزء اول 
و جزء ثانی و جزء ثالث  6. تعليقه بر وسيله  7. تعليقه عروه الوثقی  8. مناســك حج  9. نجاه العباد 10. زبده االحكام. 

42/5/1- روح اهلل الموسوی الخمينی«  صحيفه امام، ج 21، ص501. 
4. در كتاب واقعيت ها و قضاوت ها كه توسط مريدان افراطی آقای منتظری نوشته شده، به دروغ ادعا شده كه 
رهبريت و مرجعيت حضرت امام، مرهون فداكاري ها و تالش هاي منتظری است. گويی امام در آن سال ها يكه و 

تنها بوده و غير از آقای منتظری هيچ كس امام را همراهی و ياری نكرده است! 
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و تالش های منتظری موجب تثبيت مرجعيت امام شده، ادعای كذبی است كه هنوز هيچ 
مدرك مستندی برای آن ارايه نشده است. 

به راستی آقای منتظری كه در آن زمان مدرس شناخته شده ای در بين شاگردان آيت اهلل 
بروجردی و امام خمينی بوده، و به گفته خودش كرسی درس و شاگردانی داشته، اگر واقعًا 
ايشان به اعلميت امام خمينی باور قلبی داشته، چرا يك اطالعيه در سال 1340 و 1341 از 
ايشان با امضای خودش منتشر نشده تا ديگران را ترغيب به اعلميت امام بكند؟! آنچه هست 

مربوط به سال های بعد می باشد كه علمای زيادی مشابه ايشان اعالميه منتشر كرده اند. 
گذشته از اين، اگر هم آقای منتظری امام خمينی را اعلم می دانسته امر مهم و موضوع منحصر 
به فرد ايشان نبوده، بلكه در آن زمان و حتی پيش از آقای منتظری، بسياری از علما و اساتيد و 

مردم مناطق كشور امام خمينی را مرجع اعلم می دانستند و از او تقليد و او را ترويج می كردند.  
قديمی ترين ســندی كه در اين رابطه به دســت آمده، نامه امام خمينی به آقا مصطفی 
خمينی- فرزند بزرگشان- است كه در مرداد سال 1342 نگاشته است. در آن زمان امام كه 
در بند رژيم شاه در زندان تهران بوده، از پسرش خواسته كه به اصفهان مراجعه كند؛ تا اگر 
وجوهی پيش آقای كوپايی جمع شده، به وسيله آقای منتظری به طالب اصفهان- همان طور 
كه شهريه داده می شده- بدهند و اگر وجوه جديدی آمد، خود آقا مصطفی وكيل هستند كه 

آن را دريافت و برای شهريه طالب قم حفظ كنند.1 
همچنين اين سند نشان می دهد كه امام خمينی قبل از اعالم رسمی مرجعيتش، به طالب 
مناطق مختلف شهريه می داده؛ از جمله در قم و اصفهان، كه در اخذ وجوهات شرعی از مردم 
و توزيع شــهريه هم افراد مختلفی، مانند آقايان: كوپايی، منتظری، سيد مصطفی خمينی و 

بسياری ديگر همكاری می كردند. 
عالوه بر اين، نامه امام خمينی به آقای منتظری در شــهريور سال 1343 سند ديگری 
است كه در آن زمان كه امام در قم حضور داشته و هنوز به تركيه تبعيد نشده بود، آن هم 
صرفًا مربوط به »اخذ وجوهات شرعيه« می باشد. البته اينگونه مدارك نشانه  اعلم دانستن 
مرجعيت امام توسط آقای منتظری در آن تاريخ نيست؛ زيرا هر طلبه  روحانی می توانست 
به طور همزمان از چند مرجع اعلم و غيراعلم مجوز اخذ وجوه شرعيه دريافت كند و آن را 
در مسير تعيين شده مصرف نمايد. اين امر اكنون هم مرسوم است كه برخی از طلبه ها ممكن 
است از چند مرجع مجوز اخذ وجوه شرعيه و امور حسبيه و حتی وكالت نامه داشته باشند.2 

1. صحيفه امام، ج 21، ص502. 
2. غالمرضا خاركوهی، همان. 
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اينك متن نامه امام خمينی خطاب به آقای حسينعلی منتظری در شهريور سال 1343/ 
ربيع الثانی سال 1384ق:

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
به عرض می رساند، مرقوم شريف كه حاكی از سالمت مزاج شريف بود، 
موجب تشكر گرديد. سالمت و سعادت جنابعالی را خواستار است. در قضيه 
آقای رحيميان منظور آن نبود كه ثلث را كه اجازه داده ام، خدشه نمودم، 
بلكه برای آن بود كه راجع به واگذار نمودن به اشخاص و اجازه برای مسجد 
و حمام احتياط كنند. در هر صورت به ايشان تذكر دهيد كه ناراحت نباشند. 
راجع به رختشوخانه نمی توانم اجازه دهم، و نوشتم پشت ورقه ايشان. در 

خاتمه رجای دعای خير دارم. 
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
روح اهلل الموسوي الخمينی1 

در سال های بعد تا سال 1357 علمای زيادی در داخل و خارج كشور مروج اعلميت امام 
خمينی در مرجعيت بودند كه مســتندات آن در منابع تاريخی، مخصوصاً كتاب ارزشمند 
بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی موجود است. از جمله حسينعلی منتظری، احمد جنتی، 
ابراهيم امينی، مشكينی، حسين نوری، نعمت اهلل صالحی، محمد محمدی فاضل، ابوالقاسم 
خزعلی، يحيی انصاری شيرازی، غالمرضا صلواتی، محمد شاه آبادی، عبدالحسين دستغيب، 
عبدالرحيم ربانی شــيرازی، محمدمصطفی جوهر )از پاكستان(، شــيخ طالب جوهری )از 

پاكستان(، محمد شريعت )از پاكستان(، و...2  
الزم به ذكر است كه در خرداد سال 1349 بعد از فوت آيت اهلل سيد محسن حكيم كه 
از مراجع بزرگ نجف اشرف بود، شاگردان و دوســتداران امام خمينی تحركات تازه ای را 
برای معرفی امام به عنوان مرجع اعلم به راه انداختند كه از جمله نامه، دو چهره  مبارز به نام 
آقايان حسينعلی منتظری و عبدالرحيم ربانی شيرازی بود. اين دو نفر در قسمتی از اعالميه 

خود چنين نوشتند: 
... ما نبايد منتظر بمانيم تا ديگران فرد يا افرادي را كه از رشد اجتماعي، 
شهامت، شجاعت و جهان بيني اســالمي بي بهره يا كم بهره اند بر ما تحميل 
كنند، خود ما بايد سرنوشت خود را تعيين نماييم و فردي را كه اليق تر و اصلح 

1. صحيفه امام، ج 1، ص 371
2. جهت اطالع بيشتر در اين زمينه، رك: سيد حميد روحانی، بررســی و تحليلی از نهضت امام خمينی، لبنان، 

1356، دفتر اول، ص67-76. 
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به حال اسالم و مسلمين باشــد، فردي كه به اوضاع جهان و حوادث واقعه 
آشنايي كامل داشته باشد، فردي كه بتواند اسالم واقعي را به مردم معرفي 

كند، فردي كه در همه شئون اسالمي صاحب نظر باشد انتخاب نماييم. 
حوزه علميه قم با شناسايي كامل و بصيرت كافي كه به وضع حوزه هاي 
علميه و روحيه افراد داشته، با رعايت كامل مقررات ديني و دقت شديد در 
تشخيص صفات الزمه براي زعيم اسالمي، به كرات نظريه خود را پيرامون 
شخصيت بارز و بي نظير مرجع عالم اسالم، حضرت آيت اهلل العظمي آقاي 
خميني- متع اهلل المسلمين بطول بقائه- بيان نموده و مراتب اتكاء و اعتماد 
خود را نسبت به ايشان ابراز داشته اســت. اينك مجدداً بالّصراحه وظيفه 
عموم را روشن نموده، ابالغ مي دارد: با توجه به وضع روز و موقعيت خطير 
مسلمانان، حضرت معظم له اليق ترين شخصيت براي رهبري و زعامت و 

شايسته تقليد و مراجعه عموم است...1
البته آقای منتظری در دوران مبارزه- از سال 1341 تا 1357- به ندرت اطالعيه  انفرادی 
به نفع امام خمينی و عليه رژيم پهلوی منتشر كرده است. تقريباً تمام اطالعيه هايی كه او در 
اين زمينه امضا كرده به صورت گروهی و جمعی بوده اســت. مگر در سه ماه آخر مانده به 
پيروزی انقالب، كه در آن دوره رژيم شاه در حال فروپاشی بود و بچه های ابتدايی مدارس 
هم در خيابان ها شعار »مرگ بر شاه« را فرياد می زدند. اين نشان می دهد كه برخالف ادعای 
آقای منتظری و بيتش، يا او شــجاعت الزم را برای انتشار اعالميه های انفرادی عليه رژيم 
پهلوی نداشت؛ يا شخصيت قابل توجه علمی در ميان فضالی حوزه علميه نبود كه اطالعيه 

او ارزش توجه داشته باشد. 

آیا آقای منتظری تنها وکيل تام االختيار امام بود؟ 
در برخی از منابع تاريخی و نيز در فضای مجازی به دروغ ادعا شــده است كه »ميزان 
مقبوليت و محوريت منتظری در مبارزه و انقالب تا آنجا بود كه خمينی در زمان تبعيد، او را 
به عنوان نماينده تام االختيار خويش در ايران منصوب كرد، و در نامه ای از وی خواست كه 

بر جريانات بيت او در قم اشراف داشته باشد.«2 
در حالی كه چنين چيزی در اسناد كتاب 22جلدی صحيفه امام وجود ندارد. حتی سندی 

1. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص811-812. 
2. https://fa.wikipedia.org/wiki
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كه نشــانگر وكالت محض و تام االختيار آقای 
منتظری از سوی امام خمينی در ايران باشد هم 
وجود ندارد. آنچه امام به ايشان وكالت داده در 
»اخذ وجوه شرعيه« اســت نه چيز ديگر. از اين 
گونه اجازات شرعی، امام به افراد زيادی داده كه 
به طور مثال نام بيش از 530 نفر كه امام خمينی 
در نجف اشرف به نامشــان اجازه نامه شرعی 

صادر كرده در كتاب صحيفه امام- جلد اول- موجود و مندرج است. 
اما چيزی كه به طور مستند از امام خمينی درباره آقای منتظری وجود دارد وكالت است. 

امام ايشان را در تاريخ 19 دی ماه سال 1349 به عنوان »وكيل« خود تعيين نمود: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمدهلل رب العالمين، والصاله والسالم علی محمد و آله الطاهرين، و لعنه 
اهلل علی اعدائهم اجمعين.

و بعد، جناب مستطاب عماد العلماء االعالم و حجت االسالم آقای حاج 
شيخ حســينعلی منتظری- دامت افاضاته- وكيل اينجانب می باشند در 
اخذ وجوه شرعيه، از قبيل سهم مبارك امام- عليه السالم- و سهم سادات 
عظام و مجهول المالك و غيرها. كسانی كه می خواهند وجوه شرعيه خود را 
به اينجانب برسانند، به وسيله ايشــان بفرستند. اخذ ايشان و قبض رسيد 
ايشان به منزله اخذ و قبض رســيد اينجانب است. و نيز وكيل هستند در 
دستگردان نمودن وجوه شرعيه و امهال به قدری كه صالح دانستند و اخذ 
»و اوصيه- ايّده اهلل تعالی- بما اوصی به السلف الصالح من مالزمه التقوی و 
التجنب عن الهوی  و التمسك بعروه االحتياط فی الدين و الدنيا؛ و ارجو من 

جنابه الدعاء و النصيحه«. 
والسالم عليه و علی عباداهلل الصالحين و رحمه اهلل و بركاته 

به تاريخ ليله 11 شهر ذی القعده الحرام 1390
روح اهلل الموسوي الخمينی 1

اگر منظور آقای منتظری و دوستانش استناد به مجوز فوق است، بايد خاطرنشان كنيم كه 
امام خمينی قبل و بعد از منتظری، مشابه چنين وكالت نامه ای را به افراد زيادی داده است. 

1. صحيفه امام، ج 2، ص318. 

منتظری تا قبل از نهضت امام خمینی 
نه مطالبـی دربـاره سیـاســت های 
ضدمذهبی رضاخان دارد، نه سخن از 
جنایات اشغالگران روس و انگلیس 
در جنگ جهانی دوم در ایران، و نه 
کلمه ای درباره اقدامات گسترده  
توده ای های کمونیست در دهه  بیست 

بیان کرده است
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به عنوان مثال آقايانی كه در ادامه نامشان آورده شده، قبل از آقای منتظری وكالت نامه  از 
حضرت امام دريافت كرده بودند: 

سيد محمد حسينی اردستانی در تاريخ 5خرداد سال 1342
علی اكبر اسالمی تربتی 14ارديبهشت سال 1345

محمد هاشميان 23مرداد سال 1345
محمدصادق تهرانی 27شهريور سال 1347

محمدرضا كاظمی 3آبان سال 1347 .1
اما بعد از آقای منتظری هم علمــای ديگری- در همان دوران مبــارزه- از امام چنين 
وكالتنامه هايی دريافت كرده بودند. مثل آقايان: سيد مرتضی پسنديده و محمدصادق تهرانی 
به طور مشترك در تاريخ 20 بهمن سال 1349 )يك ماه بعد از صدور اجازه امام خمينی به 
منتظری(؛ كه امام مجدداً برای سيد مرتضی پسنديده در تاريخ های 30دی سال 1353 و 9 

تير سال 1354 اجازه نامه مستقلی مثل وكالتنامه آقای منتظری صادر نمودند.2 
امام خمينی حتی بعد از پيروزی انقالب نيز برای برخی از افراد احكامی مشابه اجازه نامه 

آقای منتظری صادر نمود كه عبارت اند از: 
سيد محمود دعايی در تاريخ 10خرداد سال 1358

سيد اسداهلل مدنی 21مهر سال 1358
عبدالعلی مزاری اول تير سال 1359

سيد محمدهاشم دستغيب 24بهمن سال 1360
غالمرضا رضوانی 7اسفند سال 1363

سيد عباس معصومی الری گراشی 28بهمن سال 1366
سيد محمدباقر حكيم 7شهريور سال 1367

محمدرضا توسلی 21آذر سال 1367 .3
امام خمينی در نامه مورخ 4شهريور سال 1350/ 4رجب 1391ق خطاب به آقای حاج 
سيد مهدی طباطبايی تصريح می كنند: »آنچه در قم خدمت آقای پسنديده داده ايد و آنچه 

نظر آقای منتظری بوده، مورد قبول است.«4  

1. مهدی حاضری )به كوشش(، اجازات امام خمينی، تهران، عروج )وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(، 
1394، ص110، 145، 149، 177 و 180.

2. همان، ص234 و 268 و 272.
3. همان، ص 286، 290، 294، 304، 354، 422، 437 و 457. 

4. صحيفه امام، ج 2، ص384. 
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همچنين امام خمينی در تاريخ 16دی سال 1356 1  وصيتنامه ای شخصی می نويسد و در 
امور مربوط به وجوه شرعيه چهار نفر از علما را به عنوان وصی بعد از خود تعيين می كند كه 
يكی از آنها حسينعلی منتظری است و سه نفر ديگر عبارت اند از: حاج آقا مرتضی پسنديده، 

آقای حاج شيخ مرتضی حائری و آقای حاج سيد محمدباقر سلطانی. 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

در روز 26 محرم 1398 وصی خود قرار دادم حضرات حجج اسالم آقای 
حاج آقا مرتضی پسنديده و آقای حاج شيخ مرتضی حائری و آقای حاج سيد 
محمدباقر سلطانی و آقای حاج شيخ حسينعلی منتظری- دامت بركاتهم- را 
در امر وجوهی كه در قم يا ساير بالد ايران نزد وكالی اينجانب است و به 
حساب اينجانب اخذ شده است و حضرت آقای پسنديده مطلع هستند- به 
حسب غالب- تمام اين وجوه بايد با نظر آقايان محترم به مصرف شرعی 
برسد، و احدی از ورثه يا غير آنها حقی در آن ندارند و نمی توانند مزاحمت 
با اوصيای محترم نمايند؛ و اگر بعض از اوصيا مانعی داشته باشند كه نتوانند 
تا آخر قيام به امر كنند، بقيه كس ديگر را كه مورد قبول و موجه است تعيين 
نمايند؛ و اگر بعضی غايب بودند ديگران قيام به امر نمايند. تكليف وجوهی 
كه در نجف اســت تعيين نموده ام. از خداوند تعالی ســالمت و سعادت 

حضرات آقايان را مسئلت می نمايم، و اميد دعای خير دارم. 
والسالم عليكم
روح اهلل الموسوي الخمينی2 

اين در حالی است كه امام به پسر بزرگش آيت اهلل سيد مصطفی خمينی وكالت تام االختيار 
داده بود و او را وصی خود كرده بود كه تا اول آبان سال 1356 كه او زنده بود، اين وكالتنامه 
 پابرجا بود.3 چنان كه سه روز پس از تبعيد از قم به تركيه- يعنی در تاريخ 19آبان 1343/ 

1. يعنی 46 روز بعد از شهادت فرزند بزرگش، آيت اهلل سيد مصطفی خمينی. 
2. صحيفه امام، ج 3، ص295. 

3. امام پس از شهادت حاج آقا مصطفی، پسر ديگرش حاج سيد احمد خمينی را وصی خود قرار داد: 
زمان: 15دی 1356/ 25محرم 1398، مكان: نجف اشرف در كشور عراق ، موضوع: وصيتنامه شخصی 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والصاله علی محمد و آله الطاهرين و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعين. 

چون با كمال تأسف فرزند بزرگم كه وصی ]من[ بود به رحمت ايزدی پيوست، لهذا وصی خود نمودم، در حال 
صحت و ســالمت، در تاريخ بيســت و پنجم ماه محرم الحرام 1398 فرزند خود نور چشم مكرم حاج سيد احمد 
خمينی- ايّده اهلل تعالی- را كه پس از فوت و تجهيز به نحو متعارف، به اموری كه توصيه می كنم اقدام و عمل نمايد؛ 

و از خداوند تعالی توفيق و سالمت و تأييد او را خواهانم:
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5رجب 1384- اماموكالتنامه كاملی در كليه امور خود از آنكارا در كشــور تركيه، برای 
حاج آقا مصطفی خمينی فرستاد كه هم شــامل وجوهات شرعی می شد و هم امور شخصی 
 و خانوادگی و مســائل عبادی اش؛ و تا زمانی كــه آقا مصطفی زنده بود ايــن وكالتنامه و 

وصيتنامه معتبر بود. 
نور چشم محترم كه مورد وثوق اينجانب است، وكيل است از طرف حقير 
در كليه امورم. آنچه از وجوه از قبيل ســهمين مباركين، ُمطالب هستم به 
ايشان بدهند برای تأمين شهريه طالب محترم؛ و وكيل هستند در اخذ و 
دستگردان سهمين مباركين و هر نحو وجهی كه بايد به من برسد، و در اعطا 
به محال مقرر خود. و وصی اينجانب هستند. و وصيتنامه ام در يكی از دفاتر 
موجود است. قضای چندين سال صوم به عهده دارم احتياطاً، و دو- سه سال 
هم نماز احتياط كنند. كتب من از مصطفی است. اثاثيه خانه مطلقًا از مادر 

 1. كليه وجوهی كه در منزل و نزد آقای ]شيخ نصراهلل[ خلخالی و در قم نزد آقای اخوی ]آيت اهلل پسنديده[ 
موجود است، وجوه شرعيه و سهم مبارك امام- عليه السالم- و سهم سادات عظام است، و يك فلس آنها از ورثه 
نيست و تكليف آنها را در وصيت علی حده تعيين نموده ام، و وراث اينجانب حق معارضه با اوصيايی كه امر وجوه 
شــرعيه را به آنها واگذار نموده ام ندارند؛ و اگر نزد وكالی من در هر جا وجوهی به اسم من بوده بايد برسانند به 

اوصيا، يا به مرجع عادل. 
2. كتب و اثاثی را كه از كتابخانه اينجانب و منزل، دولت ايران به غارت برده است اگر برگرداندند، آنچه اهدايی 
آقای آقا نجفی مرعشی بوده به كتابخانه ايشان برگردانند و بقيه به همين كتابخانه يا ساير كتابخانه ها واگذار شود. 
و كتبی كه از خود اينجانب غارت شده است، اگر برگشت، و كتبی كه در نجف دارم در اختيار وصی است؛ هر چه 
مورد احتياج اوست يا مورد احتياج نورچشمی حسين پسر مرحوم مصطفی- رحمه اهلل تعالی- بردارند و باقی را به 

يك كتابخانه واگذار كنند. 
3. منزل شخصی كه در قم دارم- نزديك باغ قلعه- و جزئی ملكی كه در َكَمره دارم و نمی دانم چی است و چقدر 
است و آقای پسنديده اطالع دارند، بين ورثه- كما فََرَضه اهلل- تقسيم شود. ولی ورثه موظف اند مادامی كه مادرشان 
]خانم خديجه ثقفی[ در قيد حيات است، اگر مايل باشد در آنجا اقامت كند، با او مزاحمت نكنند؛ و به عبارت ديگر 

سكنی  و منافع آن تا زمان حيات، حق ايشان و واگذار به ايشان نمودم و كسی حق مزاحمت ندارد. 
4. اثاث البيت- غير از كتاب كه ذكر شد- واگذار نمودم پس از موت به مادر فرزندانم؛ و كسی حق مزاحمت ندارد. 
5. دو، سه ســال احتياطًا نماز و روزه از قِبَل اينجانب قضا شود، اگر در َكَمره ملكی دارم يا منافع شخصی در آن، 

بدهند و اال احمد تبرع كند و مختار است در اين تبرع.
6. كتب خطی اينجانب را در صورت امكان طبع كنند؛ و اگر كسی خواســت طبع كند در اختيار او بگذارند، به 

طوری كه ضايع نشود، خصوصًا كتب اخالقی را. 
7. فرزندان من عمومًا و احمد خصوصًا موظف اند از مادر خود اطاعت كنند و با احترام با او رفتار كنند، و رضای 
او را به دست آورند كه خير دنيا و آخرت آنها در آن است، و اگر خواست مستقاًل زندگی كند، در صورت امكان، 

اسباب آن را فراهم كنند. 
8. آخرين وصيت من آن اســت كه فرزندان من با صلح و صفا، و مهر و وفا عمل كنند و با فرزندان و عيال مرحوم 
مصطفی- رحمه اهلل- با كمال مهر و محبت رفتار نمايند؛ و احمد از همراهی با آنها- حتی الميسور و المقدور- مضايقه نكند. 
از خداوند تعالی توفيق و تأييد همه را خواستار و اميد است كه خداوند تعالی همه را از شرور، خصوصًا از آلودگی 
به دنيا و زخارف آن، محفوظ نگه دارد؛ و اميد آن دارم كه پدر آلوده و عاصی و آثم خود را كه با بار گران و گرفتاری 
فراوان، دنيا را ترك و به ســوی حضرت »قابل التوب و غافر الذنوب« كوچ نمــوده، از دعای خير و طلب مغفرت 

فراموش نكنند. »إنّه خيُر معيٍن« و الحمدهلل أوالً و آخراً و ظاهراً و باطنًا. والسالم عليكم.
روح اهلل الموسوي الخمينی« رك: صحيفه امام، ج 3، ص293-294.
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مصطفی است. بقيه وصيتنامه ام عمل شود. مراد از »نور چشمی« كه در صدر 
ورقه نوشته ام، فرزند بزرگم، آقا مصطفی خمينی- ايده اهلل تعالی- است. 1 

متأســفانه دوســتان آقای منتظری با نگارش مطالب واهی می خواهند وانمود كنند كه 
وكالت نامه  امام خمينی به آقای منتظری اختصاصی و منحصر به  فرد بوده و امام تنها برای 
ايشان چنين اجازه ای صادر نموده اســت. چنان كه در صفحه 159 خاطرات منتظری تيتر 

زده اند: »وكالت  تامه از طرف امام خمينی«! 
در حالی كه خود منتظری در زير همين عنوان در صفحه بعد خاطراتش اعتراف كرده: 

در همين سفر ]نجف[ امام اجازه نامه ای برای من مرقوم فرمودند، البته 
من قباًل هم از طرف آيت اهلل بروجردی و آيت اهلل سيد عبدالهادی شيرازی 

و آيت اهلل حكيم و آيت اهلل شاهرودی اجازه داشتم.2  
از سوی ديگر تحريف گران تاريخ می خواهند چنين القا نمايند كه آقای منتظری از همان 
دوران مبارزه، يعنی زمانی كه امام توسط رژيم شاه به تركيه و عراق تبعيد شده بود، به عنوان 
جانشين او در ايران و همه كاره انقالب پس از امام بوده، و اين سمت را خود امام سال ها پيش 
از پيروزی انقالب به وی سپرده و آنچه بعد از انقالب توسط مجلس خبرگان تصويب شد، 

مسبوق به سابقه است! 
اين ادعا، دروغی است كه آقای منتظری و دوســتانش به خوانندگان القا می كنند؛ زيرا 
نمايندگی امام خمينی در امور حســبيه و شــرعيه و اخذ و مصرف وجوهات در سال های 
مبارزه و حتی قبل از آن، در دهه 1330 و بعد از آن، به افراد زيادی در قم و تهران و ســاير 
شهرستان های كوچك و بزرگ كشور داده شده است. پس آقای منتظری وكالت منحصر 
به  فردی از امام نداشته بلكه مشــابه او افراد زيادی دارای چنين احكامی بودند.3 چنانكه 

حجت االسالم حسن حسن زاده كاشمری می گويد: 
امام به هنگام اقامت اجباری در خارج كشور، در ايران وكاليی داشتند 
وكيل تام االختيــار. يعنی مثاًل آيت اهلل عبدالرحيم ربانی شــيرازی وكيل 
تام االختيار امام بود، آقای حســينعلی منتظری وكيــل تام االختيار بود، 
آيت اهلل سيد مرتضی پســنديده هم همين طور. مرحوم آقای پسنديده در 
خانه امام نشســته بود- در حجره ]حوزه علميه[ هم نبود- لذا شهريه امام 
تعطيل نشد. در دورانی كه امام تبعيد بودند در تركيه و نجف شهريه ايشان 

1. همان، ج 1، ص431. 
2. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص159-160. 

3. غالمرضا خاركوهی، همان. 
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در قم تعطيل نشد و به طالب می رسيد؛ منتهی مخفيانه و سری و در كمال 
احتياط و مراقبت.1 

نهضت امام، سرآغاز مبارزات آقای منتظری 
مشخص شــد كه تا قبل از نهضت امام خمينی، در پرونده  آيت اهلل منتظری هيچ سابقه 
سياسی و مبارزاتی نه تنها عليه حكومت پهلوی، بلكه حتی عليه كمونيست ها و جريان های 
انحرافی نيز ديده نمی شــد. چون او همواره از اين امور پرهيز می كرده است، اما وقتی امام 
خمينی در نيمه دوم سال 1341 نهضتش آغاز شد، از اين زمان آقای منتظری به تدريج با 
تأسی به هوش و مجاهدت استادش، بصيرت سياسی و شجاعت ورود به مبارزه را يافت و به 

نهضت امام  پيوست و وارد ميدان سياست و مبارزه شد. 
وقتی امام خمينی زندانی شــد و متعاقب آن قيام خونين 15خرداد سال 1342 شروع 
شد، علما و روحانيون ايران با صدور اعالميه و ارسال تلگراف و نامه از او پشتيبانی و حمايت 
می كردند. همچنين عده ای از علمای شــهرهای مختلف كشور به نمايندگی از همشهريان 
خود به تهران مهاجرت نمودند تا اعتراض ملت ايران را نســبت به دستگيری رهبرشان 
شدت بخشــند.2 دو نفر از اين مهاجرين، آيت اهلل منتظری و آيت اهلل ابراهيم امينی بودند 
كه از شهرستان نجف آباد اصفهان به تهران رفتند و در اين برنامه سياسی شركت كردند. 
البته اسامی 66 نفر از علمای مهاجر شهرستان های قم، مشهد، اصفهان، اهواز، اهر، آبادان، 
نجف آباد، خمين، همدان، تبريز، رشت، زنجان، خرم آباد، كازرون، شهريار، شيراز، گلپايگان، 
رفسنجان، قزوين، يزد، كرمان، كرمانشاه، كاشان و داراب تاكنون شناسايی شده است.3 اين 
عده رسمًا از رژيم شاه خواستار آزادی بی قيد و شرط امام خمينی شدند. حتی برخی از آنها 
خود را به شهربانی معرفی كردند و گفتند: »يا امام خمينی را آزاد نماييد و يا اينكه ما را همانند 

ايشان به زندان گسيل داريد.«4 
متن تلگراف علماي مهاجر به تهران پس از قيام 15خرداد خطاب به امام خميني در تاريخ 

42/4/27 چنين می باشد: 
تهران- شماره 306- به وسيله رياست سازمان اطالعات و امنيت كشور 

محضر مبارك آيت اهلل العظمي آقاي خميني مرجع عاليقدر تقليد 

1. فرامرز شعاع حسينی، دهه پنجاه، تهران، عروج، 1387، ص26. 
2. مصطفی ايزدی، همان، ص44. 

3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر دوم، ص669-671. 
4. كوثر، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1373، ج1، ص89. 
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رونوشت: حضرت آيت اهلل محالتي 
رونوشت: حضرت آيت اهلل قمي دامت بركاتهم 

روحانيون شهرســتان هاي ايران پس از تقديم سالم به جنابعالي و ابراز 
تأثر از پيشامدهاي ناگوار و اهانت به مقام شــامخ روحانيت و مرجعيت، 
براي اظهار همدردي و پشتيباني از هدف مقدس روحانيت از شهرستان ها 
به تهران حركت نموده، استخالص حضرتعالي و كليه محبوسين حوادث 
اخير و موفقيت شما را براي اعالي كلمه  اسالم از خداوند متعال خواستاريم. 
الحاج بحرالعلوم الرشتي، الحاج ســيد محمود ضيابري الرشتي، حسين 
الموســوي الخادمي اصفهاني، علي ابن ابراهيم همداني، مرتضي الحائري، 
روح اهلل كمالوند، حاج سيد حسين رودباري رشتي، االحقر علي اصغر صالحي 
كرماني، نصراهلل الموســوي بني صدر همداني، االحقــر عبداهلل مجتهدي 
تبريزي، محمود علوي شــيرازي، االحقر سيد يوســف الهاشمي تبريزي، 
االحقر عبدالرسول قائمي آباداني، االحقر عبدالجواد همايونشهري، حسين 
الحسيني اليزدي الشيرازي، محمدجعفر طاهري شيرازي، االحقر علي آقا 
يقطيني شــيرازي، االحقر سيد احمد خسروشــاهي تبريزي، محمدحسن 
النجفي الرفسنجاني، االحقر محمد الموسوي الشمس آبادي اصفهاني، محمد 
هاشميان، االحقر حسين گوگاني تبريزي، االحقر الفاني محمدتقي مراغه اي، 
االحقر سيد احمد پيشوا كازروني، االحقر السيد عبداهلل موسوي شبستري، 
االحقر رفيع مدرس تبريزي بستان آبادي، االحقر محمد الصدوقي اليزدي، 
االحقر احمد اميني مراغــه اي، العبد مجتبي العراقي، ســيد مهدي يثربي 

كاشاني، حسينعلي منتظري نجف آبادي، ابراهيم اميني نجف آبادی.1 
عالوه بر اين، در آن زمان به گفته آيــت اهلل ابراهيم امينی، علما و مراجع مهاجری كه در 
تهران جمع شده بودند در يكی از جلسات خود برای استخالص امام پيشنهاد كردند كه امام 
خمينی را رسماً به عنوان مرجع تقليد اعالم نمايند تا رژيم شاه نتواند او را به شهادت برساند. 
البته امام مرجع تقليد بود و علمای آنجا هم مرجعيت ايشان را قبول داشتند، ولی رژيم ايشان 

را به اين عنوان نمی شناخت. اكثريت آنها می گفتند بايد كاری كنيم امام آزاد شود.
آيت اهلل ابراهيم امينی در ادامه می گويد كه آن روزها آيت اهلل مرعشی نجفی- از مراجع قم- در 
تهران بود. در اين رابطه من به اتفاق يكی از علما خدمت ايشان رفتيم. آيت اهلل نجفی به ما گفت: 

1. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص422. 
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هيچكدام از ما دل و جگر آقای خمينی را نداريم. ايشان بايد آزاد شود تا 
حركت كند و ما هم دنبالش باشيم.1 

در نتيجه، تومار اعالم مرجعيت امام نوشته شد و آيت اهلل امينی از بسياری از علما و مراجع 
وقت امضا گرفت؛ به جز يك نفر كه آيت اهلل شريعتمداری بود و او آن روز در حرم حضرت 
عبدالعظيم حسنی در شهرری حضور داشت. اين يك مورد امضا را آقای منتظری رفت و از 
شريعتمداری گرفت، و سپس تومار امضاها را به آقای امينی- كه در داالن حرم آنجا منتظر 

ايستاده بود- تحويل داد.2 
پيش از اين نيز به دنبال بازداشــت امام خمينی توســط مأموران رژيم در سحرگاهان 
15خرداد سال 1342، كه منجر به اعتراض گسترده مردم شد، اهالی نجف آباد بی درنگ 
دست از كار كشيدند و در مســجد بازار تحصن كردند كه تا روز 21خرداد 1342 ادامه 
داشت. در اين مدت روحانيان انقالبی به سخنرانی پرداختند كه بنا به گزارش ساواك يكی از 
آنها حسينعلی منتظری بود كه طی نطقی برای مردم متحصن گفت: شاه حق دخالت در قانون 

را ندارد، شاه ظلم و تعدی می كند.3 
همين طور وقتی روز 13آبان سال 1343- پس از دستگيری و تبعيد امام خمينی- عده ای 
از علمای اصفهان و نجف آباد دست به اعتراض عليه دستگاه حاكم زدند، نقش آقای منتظری 
در اين جمع قابل تحسين بود. به دنبال اقدام علما، مردم اين مناطق نيز دست به اعتصاب 
همگانی زدند و به مدت يك هفته استان اصفهان و به خصوص شهرستان نجف آباد يكپارچه 
تعطيل شد. در نجف آباد مردم فعاليت  های روزمره  خود را تعطيل كردند و در مسجد بازار 
اين شهر جمع شدند و اعتراض خود را به گوش جهانيان رساندند.4 ساواك در گزارشی به 

تاريخ 1343/8/18 در اين خصوص نوشت: 
كليه بازاری ها و روحانيون اصفهان در حال حاضر طرفدار شيخ حسينعلی 
منتظری هستند كه وی اهل نجف آباد بوده ولی مدت مديدی است در قم 
اقامت دارد... و وی از مقربان خمينی ]اســت[... بالنتيجه بايد گفت كليه 
بازاری ها و 182 نفر طلبه نجف آباد همگی طرفدار متعصب خمينی هستند... 
با اعالم مراتب فوق، اين ساواك شخص به خصوصی را نمی تواند مسئول و 

1. علی باقری )به كوشش(، خاطرات 15خرداد، تهران، حوزه هنری، 1376، ج6، ص64. 
2. همان، ص65. 

3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر اول، ص571. 
4. مصطفی ايزدی، همان، ص44. 
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محرك ]اين اعتصاب عمومی[ گزارش كند.1 
هيچ گاه نبايد نقش آقاي منتظري را در جريان مبارزات نهضت امام انكار نمود. بلكه همه 
بايد بدانند كه ايشان همانند بسياري از اساتيد و افاضل حوزه علميه قم، با آغاز نهضت امام 

وارد مبارزه شد و فعاليت هاي زيادي نمود، چنان كه در زندگي نامه او آمده است: 
از زماني كه آيت اهلل العظمي امام خميني، پرچم سرخ تشيع را حسين گونه 
به دست گرفت و جهت سرنگوني اَريكه  ظلم آفرين و ستم زاي شاهنشاهي 
شجاعانه قد برافراشت، آيت اهلل منتظري همواره همراه و در پشت سر ايشان 
حركت مي كرد و در جريان قيام 15خرداد 1342،  همه جا فرياد خويش 
را به طرفداري از اين تجسم اســالم راستين و دستاورد تشيع و اين فرزند 

برومند امام حسين بلند كرد.2
حجت االسالم سيد محمد موسوی خوئينی ها كه بعد از تبعيد امام در سال های 1344 يا 

1345 شاگرد درس آيت اهلل منتظری بوده، می گويد: 
ســال بعد تبعيد امام، اندك اندك من درس آقای منتظری می رفتم و 
ايشان هم در مسائل سياســی پس از امام، در غياب ايشان بيش از ساير 
علمای قم دخالت می كردند و در سر درس، سخنرانی می كردند و اعالميه 

سياسی می دادند.3 
حجت االسالم سيد حميد روحاني بر اين باور است كه آقاي منتظري در راه پشتيباني از 
نهضت امام بارها به زندان و تبعيد رفت و چند بار مورد شكنجه  مأموران رژيم پهلوی قرار 
گرفت و زجرها و رنج هايي را تحمل كرد. حتي پرده  گوش او به علت شكنجه پاره شد. با وجود 
اين، از مبارزه باز نايستاد و همراه مبارزان و مجاهدان راه اسالم در تداوم نهضت و حمايت از 
امام،  مقاومت و پايداري ورزيد. صالبت و مقاومت او در برابر رژيم ستمگر شاه در حوزه علميه 
قم و در محافل روحاني در آن سال ها،  ستودني و در خور توجه و اهميت بود. اين واقعيت را 
نمي توان انكار كرد كه حضور او در صحنه مبارزه و پايداري و استواري او در برابر دشمني هاي 

رژيم شاه، به طالب جوان انقالبی، روحيه و دلگرمي مي بخشيد.4 
به گفته وی، كمك های مالی كه آقاي منتظري از محل وجوهات شرعيه مردم، به خانواده 
زندانيان سياسي و نيز به مبارزان روحاني براي چاپ و پخش اعالميه ها و ديگر فعاليت هاي 

1. پرونده امام در ساواك، به نقل از سيد حميد روحانی، همان، ص48. 
2. مصطفی ايزدی، همان، ص32. 

3. مجله شهروند، ش54، س1386، ص58. 
4. فصلنامه 15خرداد، ش1، س1383، ص92. 
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سياسي می كرد، نقش بســزايي در پيشبرد 
مبارزه داشت. امضاي او در كنار امضاي ديگر 
اساتيد و طالب انقالبی حوزه  علميه  قم در پای 
اعالميه ها و تلگرام ها،  موجب اعتبار و وزانت 

فعاليت هاي سياسي حوزه مي شد.1 
به قول آقای قاسم تبريزی، در اين دوره كه 
دوره مبارزه، جهاد و حركت عليه رژيم پهلوی و 
دفاع از نهضت امام خمينی بود، آيت اهلل منتظری در كنار بزرگان فقه، اصول، جهاد و شهادت، 
همچون شهيد آيت اهلل محمدرضا سعيدی، آيت اهلل شيخ عبدالرحيم ربانی شيرازی، آيت اهلل 
محمدمهدی ربانی املشی، آيت اهلل شيخ محمدتقی مصباح يزدی، آيت اهلل حاج ميرزاعلی 
مشكينی و... در صفوف اول قرار داشــت و متحمل زندان، تبعيد، زحمت و مشكالت، حتی 

شكنجه های سخت شد؛ اما پايدار و مقاوم ماند و تسليم نشد.2
حتی گاهی مسئله  بازداشت و شكنجه شدن آقای منتظری به همراه ساير زندانيان سياسی، 
از طريق دانشجويان مبارز ايرانی خارج كشور، در مجامع اروپايی نيز منعكس می گشت و اين 
امر سوژه مهمی برای افشای جنايات حكومت پهلوی، مخصوصًا ساواك محسوب می شد. 
دكتر يوسف فروتن كه در اوايل دهه  پنجاه از دانشجويان مبارز ايرانی در اروپا بوده، در اين 

زمينه می گويد: 
آشــنايی من با مرحوم آيت اهلل منتظری مربوط می شــود به سال های 
1352-1351 به بعد يا از همان ســال های دانشجويی من در اروپا. شايد 
مطلع باشيد كه در زمان رژيم شاه در اروپا و امريكا، يك سازمان دانشجويی 
به نام »اتحاديه انجمن های دانشجويی مسلمان« شكل گرفته بود و بيشترين 
تالش و اهدافشان بيدار كردن قشر دانشــجوی خارج از كشور نسبت به 
اوضاع سياســی، اجتماعی و فرهنگی ايران بود. به عبارت ديگر افشاگری 
عملكرد رژيم شاهنشاهی ايران و اين كه چه ظلم هايی به مردم ايران وارد 
می كردند، و از طرفی با اين برنامه، مردم اروپا و ديگر مسلمانان جهان هم 
آگاه می شدند... آن زمان اخبار گوناگونی به دست ما می رسيد؛ از جمله اين 
كه آيت اهلل منتظری را شكنجه می كنند، و برای اين كه شخصيت او را ُخرد 

1. همان، ص93. 
2. يادداشت های ارسالی آقای قاسم تبريزی برای مؤلف، 1396/3/17. 

منتظری حتی روز کودتای 28مرداد 
سال 1332 هم در مکانی آرام مشغول 
استراحت و مباحث علمی خود بود. 
این امر ناشی از دو مسئله است؛ یا او 
جرأت ورود به میدان مبارزه را نداشت 
یا در آن زمان دین را از سیاست جدا 

می دانست یا هر دو!
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نمايند او را در يك قفس آهنی به صورت سلول انفرادی زندانی كرده اند. 
طوری كه برای هواخوری و مالقات به همان وضع حاضر می كنند. حتی از 
گفته ها می شنيديم كه وقتی می خواهند با او مالقات كنند او را در همان قفس 
گذارده و برای مالقات حاضر می كنند. صرف نظر از صحت و سقم اين اخبار، 
اين شنيده ها خيلی برای ما آزاردهنده بود كه يك آيت اهلل و روحانی مفسر 

قرآن را اين طور زجر می دهند.1 
با وجود خصوصيات قابل تحســين آقاي منتظــري، برخی معتقدنــد از جنبه ديگر او 
خصلت هاي روانشناختي خاصي داشت كه عالقه مندان و دوســتانی را كه از نزديك او را 
می شناختند همواره نگران و ناراحت مي كرد. همين خصلت های ناپسند در نهايت موجب 
شد تا او در مقابل منافع و مصلحت هاي اجتماعي انقالب موضع بگيرد.2 آقای احمد احمد كه 
مدتی در زندان اوين هم بند آيت اهلل منتظری و از نزديك شاهد برخی اعمال و رفتارهای او 
بوده، معتقد است شخصيت آقای منتظری و اخالق و رفتارش خيلی خاص بود.3 به گفته او، 
آقای منتظری شخصيتی ساده و بی آاليش داشت. از اين رو، گاهی افراد برای انبساط خاطر 

با او هم كالم می شدند.4
حتی سيد هادی هاشمی كه داماد آيت اهلل منتظری بود پدر همسرش را، مبارزی ساده لوح 
می دانست كه بايد به او سمت و سو بدهد؛ يعنی بايد از آقای منتظری مراقبت و او را اداره 
كند.5 به خاطر همان سادگی و بی ارادگی بود كه بعدها آقای منتظری پس از دستگيری سيد 
هادی هاشمی اعالم كرد اگر او را تبعيد می كنيد، به من اجازه منزوی شدن بدهيد. چون او 

همه كاره دفتر و بيت من است. 
آيت اهلل سيد محمد خامنه ای كه در دوران ستمشاهی مدتی در يك گروه مخفی سياسی با 
آقای منتظری فعاليت می كرده، با اشاره به خودمحوری ها و تك روی های او در كارها می گويد: 
از حدود ســال 1342 در طول مبارزات اوليه در قم، همواره به خاطرم 
می گذشت كه فعاليت های معمول در قم كافی و كامل و راضی كننده نيست 
و سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه فعاليت های سياسی ما بايد متمركز شود 

1. آرشيو شخصی مؤلف، مصاحبه مؤلف با يوسف فروتن، تاريخ 1396/2/31. 
2. فصلنامه 15خرداد، همان، ص93. 

3. محسن كاظمی )به كوشش(، خاطرات احمد احمد، تهران، سوره مهر، 1383، ص436-439. 
4. همان. 

5. زهره كالچيان )تدوين(، خاطرات حجت االسالم دعاگو، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1382، ص166-
 .162
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و بايستی ناگزير يك هسته  مركزی برای انجام فعاليت های سياسی تشكيل 
دهيم... و هسته مركزی پنهان و ســری تأسيس می كرديم كه فكر و طرح 
و برنامه بدهد و اگر حضرت امام طرحی داشــتند و می خواستند آن را به 
مرحله  اجرا دربياورند اين مركز مجری آن باشد... موضوع را با آقای اخوی 
]آيت اهلل سيد علی خامنه ای[ در ميان گذاشتم كه ايشان هم پسنديدند و 
استقبال كردند... قرار شد فرد ديگری را هم به تشكيالت اضافه كنيم. آن 
زمان شيخ اكبر هاشمی ]رفسنجانی[ از همه به ما نزديك تر بود... آن اوايل 
هنوز اساسنامه ای نداشتيم. قرار شد هر كسی را كه به همكاری و عضويت 
دعوت می كنيم به اتفاق آراء و نظر گروه باشد. سه نفری نشستيم و درباره 
نفر چهارم بحث كرديم. گزينه اصلی برای نفر چهارم آقای ربانی شيرازی 
بود. چون ايشان شخصيتی شجاع، انقالبی و پرتحرك بود. با توافق يكديگر 
ايشان را برای عضويت دعوت كرديم. او از دعوت ما استقبال كرد... آقای 
ربانی نفر پنجم اين گروه را آقای منتظری پيشنهاد كرد. آقای منتظری هم 
دعوت شد و قبول كرد و نفر ششم اين جمع آقای مشكينی بود. اما در يكی 
از جلسات ديديم كه آقای منتظری دو نفر ديگر را به همراه آورده! آهسته 
به ايشان گفتم آقا چرا بدون مشورت و رأی گروه، آقايان را آورديد؟! گفت 
ديدم اين دو نفر برای تشكيالت مناسب هستند! البته آنها مناسب هم بودند، 
ولی اين نشانه  بی نظمی و بی انتظامی آقای منتظری بود. به ايشان گفتيم قرار 
ما اين نبود، شرط داشتيم كه عضويت افراد بر اساس اتفاق آراء و با موافقت 
همه  اعضا باشد، ولی ايشان گوشش بدهكار نبود و بدون پيشنهاد قبلی چند 

نفر ديگر را هم آورد و ناخواسته جمع ما به يازده نفر رسيد. 
ايشان را به خدا قسم داديم و اصرار كرديم ديگر كسی را دعوت نكند. 
تعداد ما نبايد از هفت نفر بيشتر باشد، اما االن يازده نفر شديم. افرادی را كه 
آورده بود همه خوب بودند اما هسته  مخفی ظرفيت پذيرش اين همه افراد 

را نداشت. واقعاً هم اين طور بود. تعداد زياد، كار دستمان داد.1 
متأسفانه يكی از اقدامات نادرســت آقای منتظری در دوران مبارزه، پرداخت بخشی از 
وجوهات شرعی توسط ايشان به سازمان مجاهدين خلق معروف به منافقين بود. در حالی كه 
حضرت امام هيچ وقت اجازه پرداخت وجوهات به اين گروه را نداده بود. مرحوم حاج سيد 

1. جواد كاموربخشايش و جواد عربانی، خاطرات آيت اهلل ســيد محمد خامنه ای، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، 1392، ج1، ص197-200. 
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احمد خمينی- فرزند گرامی امام- در يكی از خاطرات خود از دهه پنجاه می گويد: 
در سفري كه قصد داشتم نجف خدمت امام برســم با يكي از دوستان 
مالقات كردم. ايشان به من گفت به امام بگوييد تأييد از مجاهدين را هر چه 
سريع تر انجام دهند كه دير مي شود و عقب مي مانيم. خدمت امام مطلب 
را عرض كردم، امام فرمودند: آقايان منتظري و طالقاني و مطهري هم مرا 
تشويق به دفاع از آنان كردند ولي شماها متوجه نيستيد. اينها شماها را بازي 
داده اند؛ آنها به اسالم ما معتقد نيستند. دوستان خارج كشور هم در اين مورد 

به من فشار آورده اند، ولي آنها هم كاله سرشان رفته است.1 
درست است كه در آن زمان عالوه بر آقای منتظری، شخصيت های ديگری هم بودند كه 
از منافقين حمايت می كردند، اما اين ايراد به فردی مثل آقای منتظری كه خود را نماينده 
مطلق امام خمينی در ايران و به عبارت ديگر جانشين و همه كاره امام در اينجا می دانست، 
بيش از ديگران وارد است. لذا چنين شــخصيتی در مواجهه با منافقين و ساير جريانات و 

گروه های انحرافی، می بايست دقت و بصيرتش را منطبق با مواضع حضرت امام می كرد. 
آقای منتظری در فروردين ســال 1345 برای اولين بار توسط ساواك بازداشت شد كه 
پس از قريب به پنج ماه، از زندان آزاد گرديد. اما به دليل ادامه  فعاليت های سياسی، در سال 
1347 مجدداً توسط ساواك دستگير و به يك سال و نيم زندان محكوم شد. او كه در مبارزه 
عليه رژيم شاه كوشش تحسين برانگيزی داشت مجدداً در سال 1352 بازداشت شد و به سه 
سال تبعيد در طبس و خلخال و سقز محكوم گرديد. ولی در تيرماه سال 1354 او را از تبعيدگاه 

سقز روانه  زندان اوين كردند كه تا 8آبان سال 1357 در آنجا به سر برد.2
يكی از هم سلولی های منتظری، آقای جواد منصوری است كه خبر از ساده لوحی فوق العاده 

او در اظهارنظرهای سياسی داده و می گويد: 
اينجانب مدتی با آيت اهلل منتظری در زندان قصر تهران با هم بوديم و 
نكته ای كه برايم مهم بود اين كه ايشان مرد بســيار پركاری بود و از نظر 
اطالعات، واقعاً اطالعات مذهبی و فقهی وسيعی داشت؛ اما نوعی از سادگی 
فوق العاده، و عجــول بودن در اظهارنظرها، و همچنيــن كم دقتی در ابعاد 

مختلف مسائل، در رفتار و گفتار ايشان ديده می شد.3 
آقای احمد احمد كه مدتی در زندان اوين رژيم پهلوی هم بند آيت اهلل منتظری بوده، ضمن 

1. همان. 
2. غالمرضا خاركوهی، همان. 

3. آرشيو شخصی مؤلف، مصاحبه مؤلف با آقای جواد منصوری، 1396/3/1. 
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اشاره به ناماليماتی كه او در زندان شاه متحمل شده، می گويد: 
او مسائل و حدود را برای خودش خيلی ســخت و برای ديگران راحت 
می گرفت. در برابر شكنجه ها، مقاومت كم نظيری از خود نشان داده بود و من 
می ديدم كه وی با سعه صدر، به سؤاالت افراد كه حتی گاه بی مورد بود، پاسخ 
می گفت. شخصيت روحانی و معنوی او در زندان برای ما مايه  دلگرمی بود.1 
آقای اكبر هاشــمی رفســنجانی در گفت وگو با خبرنگار آينده، ضمن بيان خاطره ای از 
تفريحات سال های مبارزه، آيت اهلل منتظری را فردی ايرادگير و »نق نقو« معرفی می كند كه 

در مسير سفر، ظرف چند ساعت حدود چهارصد نق زده است: 
فكر كرديم ســفری به شــمال برويم برای تجديد روحيه. از كرج كه 
حركت كرديم، با آقای منتظری قرار گذاشــتيم در اين سفر خرده گيری 
و اعتراض نكنند. من راننده بودم، ولی ايشــان نتوانستند خودداری كنند 
و خرده گيری های زيادی داشتند. ما می شــمرديم، به مقصد كه رسيديم 
)منزل آقای جعفری گيالنی در حومه رودسر( به حدود چهارصد نق رسيده 
بود. يك بار ماشين به ديوار پلی در مسير خورد و مجبور شديم ساعتی در 

تعميرگاه باشيم كه در آنجا اوج اعتراض ها بود.2 
آقای منتظری زمانی كه در زندان اوين تهران بود، دو، سه نماز جمعه با شركت زندانيان 
اقامه كرد كه ساواك مانع ادامه آن شد. آقای هاشمی رفسنجانی كه آن زمان خود هم بند 
آقای منتظری بوده و در نماز جمعه او شــركت داشــته، منتظری را از نظر رفتاری فردی 

ساده لوح و عجول شناخته، و خطبه هايش را پر از ايراد معرفی كرده و می گويد: 
در خطبه های ايشان حرف های قابل نقد زيادی بود. آقای ]شيخ حسن[ 
الهوتی هم منظره  نماز و خطبه های ايشان را در قالب لطيفه در جلسات شبانه 
زندان تعريف می كرد. خيلی شيرين بود. در زندان فهميديم كه ايشان ]يعنی 
آقای منتظری[ هفت ماهه به دنيا آمده! معموالً خيلی زود تصميم می گرفتند، 

تعجب كرديم كه رازش برای ما كشف شد.3 
در اين سال ها يكی از اتفاقات مهم سياسی، دستگيری باند آدم كش سيد مهدی هاشمی 
توســط پليس رژيم پهلوی بود. آقای احمد احمد كه در زندان اوين هم بند آقای منتظری 

بوده، می گويد: 

1. محسن كاظمی )به كوشش(، همان، ص436. 
2 .http://fararu.com/fa/news/77316   

3. همان. 
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در اســفند ســال 1355 مختصری از محاكمه و كارهای پشــت پرده 
گروه هدفی ها در روزنامه منعكس شــد. در رأس افراد اين گروه ســيد 
مهدی هاشمی1 بود كه جنايات كثيفی از جمله قتل مرحوم حجت االسالم 
شمس آبادی را مرتكب شدند. آيت اهلل منتظری از اين واقعه و فجايع خيلی 
متأثر شده بود و چند بار به ما گفت: »اين شمس آبادی را بی گناه كشته اند، او 
شخصيتی نبود كه بايد كشته می شد، به خدا قسم اگر سيد مهدی را بكشند 

خونش هدر است.«2
البته به گفته آقای علی مطهری،3 شهيد آيت اهلل مرتضی مطهری قبل از انقالب درباره خطر 
گروه هدفی ها به رهبری سيد مهدی هاشمی، به آقای منتظری هشدار داده بود.4 اما هشدارهای 

اين دلسوزان در مورد سيد مهدی هاشمی هيچ گاه در آيت اهلل منتظری اثر نبخشيد. 

پيام امام خمينی به مناسبت آزادی منتظری
آقای منتظری در سال 1354 به خاطر مخالفت با رژيم شاه، توسط دادگاه نظامی به ده سال 
زندان محكوم شده بود، اما سرانجام با اوج گيری مبارزات مردم مسلمان به رهبری حضرت 
امام خمينی و عقب  نشــينی های پی درپی حكومت پهلوی در سال 1357، پس از گذراندن 
حدود سه سال و نيم حبس، مابقی مدت زندان او مورد عفو شاه قرار گرفت و عاقبت در تاريخ 

8آبان سال 1357 به همراه آيت اهلل طالقانی از زندان آزاد شد. 
آزادی منتظری و بسياری از مخالفان رژيم پهلوی مصادف بود با آخرين روزهای دولت 
شريف امامی؛ زيرا دو روز بعد از سقوط دولت آشتی ملی شريف امامی، در حالی كه شايعه 
بود كه تيمسار اويسی- جالد كشتار 17شهريور تهران- نخست وزير می شود، دولت نظامی 

ازهاری در 15آبان سال 1357روی كار آمد.5  
به دنبال آزادی آقای منتظری، امام روز 11آبان سال 1357 از روستای نوفل لوشاتوی 
كشور فرانسه پيامی صادر نمود. اين پيام گرچه خطاب به آقای منتظری است، ولی به جز 
پنج سطر ابتدای آن، بقيه در توصيف جنايات شاه و كارتر- رئيس جمهور امريكا- است. امام 

1. سيد مهدی هاشمی برادر داماد آيت اهلل منتظری اســت كه  قبل و بعد از پيروزی انقالب مرتكب جنايات 
زيادی شد. 

2. محسن كاظمی )به كوشش(، همان، ص439. 
3. فرزند استاد شهيد آيت اهلل مرتضی مطهری. 

4. http://www.tabnak.ir/fa/news/649674 

5. احمد سميعی، سی و هفت سال، تهران، شباويز، دی ماه سال 1367، ص139. 
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در اين پيام رژيم سلطنتی را منشأ عقب ماندگی و بدبختی  ملت ايران خواند.1 
هيچ از دستگاه جبار جنايتكار تعجب نيست كه مثل جنابعالی، شخصيت 
بزرگوار خدمتگزار به اسالم و ملت را سال ها از آزادی- ابتدايی ترين حقوق 
بشر- محروم و با شكنجه های قرون وســطايی با او و ساير علمای مذهب و 
رجال آزاديخواه رفتار كند. خيانتكاران به كشور و ملت از سايه  مثل شما رجال 
عدالت خواه می ترسند. بايد رجال دين و سياست دربند باشند تا برای اجانب 

و بستگان آنان هر چه بيشتر راه چپاول بيت المال و ذخاير كشور باز باشد. 
در منطق كارتر و ساير نفت خواران مفت خوار، فضای آزاد يعنی به زندان 
كشيدن جناح های آزاديخواه و استقالل طلب، از علمای روشنفكر مذهبی 
تا رجال سياسی و دانشجويان و رجال محترم بازار و سانسور مطبوعات و 
دستگاه های تبليغاتی؛ و در اين منطق، ترقی و تمدن كشور يعنی وابستگی 
شريان های آن از فرهنگ و اقتصاد و ارتش تا دستگاه های قانون گذاری و 
قضايی و اجرايی. اين برنامه در كشــور ما بيش از پنجاه سال دوران سياه 

پهلوی پياده و مورد عمل بوده و هست. 
اكنون كه ملت غيور ايران با نهضت عظيم اسالمی به پاخاسته و با مشت 
گره كرده در مقابل دستگاه های ستمگری و چپاول چون سدی آهنين ايستاده 
و پايه های بنيادهای آن، يكی پس از ديگری فروريخته يا در حال فرو ريختن 
است، بر جناح های پيشرو از مراجع عظام و علمای اعالم مذهب و خطبای 
محترم و مدرسين و دانشمندان تا رجال سياسی و روشنفكران دانشگاه ها و 
بازارها و كارمندان محروم و كارگران مظلوم روشنفكر، الزم است اين فرصت 
الهی را از دست نداده، بی امان جميع اقشار ملت را به پيش هدايت كنند؛ و از 

1. البته امام خمينی در همين روز- 11آبان سال 1357- پيام مشابهی نيز به مناسبت آزادی آيت اهلل طالقانی 
صادر نمود كه حجم توصيفات آن بيشتر از پيامی است كه برای آزادی منتظری صادر نموده است. چنان كه پيام 
مربوط به منتظری 22 سطر و پيام مربوط به طالقانی 29 سطر می باشد. نمی توان نتيجه گرفت كه تعمدی در كار 
بوده يا امام منظور خاصی داشته است، ولی بسياری از انقالبيون می دانند كه مبارزات آيت اهلل طالقانی عليه رژيم 
پهلوی بيشتر از منتظری بوده است. چنان كه در قســمتی از پيام امام برای طالقانی اشاره شده كه »اين مسئله امر 
طبيعی است كه شخصيت هايی مثل جنابعالی، كه عمر گرانمايه خود را در راه آزادی و استقالل كشور و مخالفت 
بی امان با دســتگاه جبار و غارتگران بين المللی صرف نموده اند، در حبس و شكنجه به سر برند و از آزادی محروم 
باشند. آزادی امثال جنابعالی بر خالف منطق شاه و موازين دولت اوست.« )رك: صحيفه امام، ج 4، ص259( طالقانی 
مبارزاتش را عليه رژيم پهلوی از دوره حكومت رضاخان آغاز كرد و تا سقوط رژيم پهلوی ادامه داد. پدرش سيد 
ابوالحسن طالقانی نيز از مشروطه خواهان بود و هم با استبداد محمدعلی شاه قاجار و هم با استبداد رضاخان پهلوی 
مبارزه كرد. به تعبير امام خمينی، آيت اهلل طالقانی »ابوذر زمان« بود و زبانش چون »شمشير مالك اشتر« برنده و 
كوبنده بود. همچنين امام از طالقانی به عنوان »مبارز نســتوه«، »متعبد به اسالم«، »مجاهد عظيم الشأن«، »مجاهد 

بزرگوار«، »برادر بسيار عزيز« و »بازوی توانای اسالم« ياد كرده است. 
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خواست ملت كه برچيده شدن نظام سلطنتی و قطع دست اجانب از دخالت 
در مقدرات كشور و از غارتگري ها، و قيام جمهوری اسالمی ضامن آزادی و 
استقالل- به جای رژيم سلطنتی منشأ تمام بدبختي ها و عقب ماندگي ها- سر 
مويی تخلف و عقب نشينی نكنند، كه آن هدر دادن خون جوانان عزيز اسالم 
و به تباهی كشيدن همه جانبه  كشور و كمك به َهْدم احكام، بلكه اساس اسالم 

است كه از اعظم كباير و باالترين خيانت است. 
ما با بودن رژيم حاضر، دموكراســی را هم- به فرض محال اگر تأمين 
گردد- نمی پذيريم. ملت نمی تواند از خون جوانان عزيز خود و خيانت های 

چندين ساله صرف نظر كند. اسالم تكليف اين جانی را معين فرموده. 1
برای آقای منتظری فاصله آزادی از زندان تا پيروزی انقالب دوره  تازه ای از زندگی سياسی 
محسوب می شد. در اين دوره او با همكاری ساير ياران امام خمينی دست به اقدامات تازه ای 
عليه رژيم پهلوی زد كه حائز اهميت بود. يكی از كارهايش ديدار با مردم و سخنرانی های 

سياسی بود. دكتر يوسف فروتن در اين زمينه می گويد: 
من در اواخر ســال 1356 از آلمان به ايران آمدم. در اين زمان فضای 
كشور كاماًل عوض شده، صحبت از فضای باز سياسی بود و افراد زيادی را 
رژيم شاه از زندان آزاد كرده بود. يكی از كسانی كه در اواخر حكومت پهلوی 
از زندان آزاد شد، آيت اهلل منتظری بود. خبر آزادی او به دست ما رسيد. 
به خاطر دارم با ذوق و شوق فراوان به همراه برادر شهيدم »حاج ماشاءاهلل 
فروتن« برای مالقات آيت اهلل منتظری به قم رفتيم. در قم خبردار شديم 

كه قرار است آيت اهلل منتظری در خيابان چهارمردان قم سخنرانی كنند. 
مردم زياد جمع شده بودند، به طوری كه تقريباً چهارمردان پر شده بود از 
جمعيت مشتاق مسائل سياسی و دينی؛ ما هم آماده برای استماع سخنرانی 
ايشان شديم. كمی هم آمدنش به طول انجاميد و باألخره آمد. در آن روز 

مطالبی از اوضاع سياسی اجتماعی جامعه مطرح كرد. 
سخنرانی ايشان كه تمام شد، احساس كردم آن شخصيتی كه من در ذهن 
خود از او ساخته بودم اين او نيست. راستش را می گويم به دلم ننشست. از 
طرفی در حضور برادرم كه اطالعات سياسی و تجربياتش بيشتر از من بود 

جرأت ابراز نداشتم. 

1. صحيفه امام، ج7، ص261-262. 
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به خودم اجازه ندادم بگويم اين كاخی كه من از منتظری در دلم ساخته 
بودم خراب شد. از او انتظار مطالب سنگين تر و كليدی تری داشتم. خالصه 
ســخنان او چنگی به دل نزد. از قم كه برگشتيم در تهران متوجه شدم كه 
حاج ماشااهلل- اخوی شهيدم- نيز چنين برداشتی دارد، ولی بروز نمی دهد... 
اين نكته قابل ذكر است كه من در بهمن سال 1357 عضو كميته مركزی 
اســتقبال حضرت امام بودم. در اين كميته با اغلب شخصيت های بزرگ 
مثل شهيد بهشتی، شهيد مطهری، مرحوم مهدوی كنی، انواری و... تعامل 
داشتم، ولی آيت اهلل منتظری در عين اين كه خيلی برايم محترم بود، از نوع 

برخوردهايش چندان راضی نبودم.1

روشنگری و افشاگری 
آيت اهلل منتظری پس از آزادی از زندان دست به افشاگری جنايات حكومت پهلوی زد. در 
اين راستا او تعدادی مصاحبه انجام داد و اطالعيه های زيادی منتشر نمود كه اولين اعالميه 
وی مربوط به تاريخ 1357/8/10 يعنی دو روز پس از آزادی اش، خطاب به ملت مسلمان 

ايران می باشد: 
شكي نيســت كه آزادي خود و ديگر برادران آزادشده را مديون همين 
تالش ها و فداكاري ها مي دانم... اميــدوارم با پيگيري مبارزات به رهبري 
مراجع معظم به ويــژه حضرت آيت اهلل العظمي خمينــي- دامت بركاته 
العاليه- و فشرده كردن صفوف و تصفيه از عناصر مشكوك كه احيانًا در 
جهت مخالف جنبش اسالمي گام بر مي دارند، و با همبستگي كامل برادران 
اســالمي، به پيروزي كامل جنبش خود و برقراري يك نظام صددرصد 
اسالمي و ديني موافق و منطبق با شرايط و پيشرفت زمان نائل شويم... كوتاه 
سخن آن كه در شرايط فعلي و اوضاع آشفته، سامان يافتن وضع كشور ما 
فقط با بازگشــت و پيروي از اهداف و منويات مرجع و زعيم عظيم الشأن 
اسالم حضرت آيت اهلل العظمي خميني امكان پذير است... اميد است به لطف 
خداوند متعال و توجهات حضرت ولي عصر- ارواحنا فداه- هر چه زودتر 
ملت مســلمان ايران به پيروزي كامل برسد و با اتحاد و همبستگي، ايادي 

استعمار چپ و راست را از كشور قطع نمايد. 

1. آرشيو شخصی مؤلف، مصاحبه مؤلف با آقای يوسف فروتن، تاريخ 31ارديبهشت سال 1396. 
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ضمنًا يادآوري مي شود كه من هنگام وداع با دوستان از زندان با چشم 
گريان بيرون آمدم، زيرا ســاير هم بندهاي خــود را در بند مي ديدم. در 
صورتي كه بيشتر آقايان به اتهاماتي سســت و بي اساس از قبيل خواندن 
يك كتاب و يا يك اعالميه و يا ايراد يك ســخنراني مذهبــي و يا فرضًا 
كمك مختصري به خانواده بي بضاعت يك زنداني، دستگير و محاكمه و به 
زندان هاي طويل المدت محكوم شده اند.1 لذا وظيفه خود و همه قشرهاي 
آگاه مي دانم كه تا سر حد موفقيت درخواست آزادي بدون قيد و شرط همه 

زندانيان سياسي را يكي از خواسته هاي خود قرار دهند.2
پس از برپايی راهپيمايی های باشكوه و سراسری تاسوعا و عاشورای سال 1357 كه بنا به 
دعوت و رهنمودهای امام خمينی مردم به خيابان هــا آمدند و با ازدحام تاريخی و بی نظير 
خود يك رفراندوم سياسی مذهبی بزرگ را به دنيا نشان دادند، در تاريخ 57/9/30 مطابق 
با 19محرم الحرام 1399ه ق تعداد 38 نفر از اســاتيد و فضالي حوزه  علميه  قم اعالميه ای 
درباره خلع محمدرضاشاه از مقام سلطنت صادر نمودند كه يكی از امضاءكنندگان اين اعالميه 
آقای منتظری بود. اسامی بقيه امضاءكنندگان عبارت اند از: مسلم ملكوتي، حسين نوري، 
محمد شاه آبادي، مهدي حسيني روحاني، ابوالفضل النجفي الخوانساري، سيد اسداهلل مدني، 
مصلحي اراكي، علي احمدي ميانجي، هاشــم تقديري، محمدحسين مسجدجامعي، حسين 
راستي كاشاني، محمد محمدي گيالني، ابوطالب تجليل، محسن دوزدوزاني، محمدمهدي 
رباني، عباس محفوظي، محمد مؤمن، مرتضي بني فضل، رضا استادي، سيد ابوالفضل موسوي، 
سيد حسين برقعي، حسن تهراني، احمد آذري قمي، سيد حسن طاهري خرم آبادي، محمد 
فاضل، محمد يزدي، محسن حرم پناهي، محمدعلي شرعي، علي مشكيني، احمد جنتي، سيد 
يوسف مدني تبريزي، رضا بهاءالديني، سيد محمد ابطحي كاشاني، رضا توسلي، سيد محمدتقي 

شاهرخي، ابوالقاسم خزعلي، صادق خلخالي.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بيش از يك سال است كه ملت مسلمان ايران به پا خاسته و مخالفت خود 

1. يك بار ديگر به اين عبارت آقای منتظری دقت فرماييد: »بيشتر آقايان ]زندانيان سياسی[ به اتهاماتي سست 
و بي اساس از قبيل خواندن يك كتاب و يا يك اعالميه و يا ايراد يك سخنراني مذهبي و يا فرضًا كمك مختصري 
به خانواده بي بضاعت يك زنداني، دستگير و محاكمه و به زندان هاي طويل المدت محكوم شده اند.« اين سخن وی 
درباره ترسيم اوضاع خفقان آور ايران در عصر پهلوی و وضعيت زندان های ساواك واقعيتی انكارناپذير است. اما 
آقای منتظری چند سال بعد، به خاطر دفاع از منافقين تروريســت  در زندان های جمهوری اسالمی، به تمجيد از 

زندان های شاه پرداخت! 
2. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص847-848. 
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را با شاه صريحاً اعالم داشته است، و اين اظهار مخالفت به صورت تعطيالت 
سراسري و تشــكيل اجتماعات و راهپيمايي و دادن شعارهاي ضد شاه و 
تصويب قطعنامه ها و اعتصابات در كارگاه ها و ادارات و مؤسسات دولتي 
و خصوصي و گونه هاي ديگر انجام گرفته است. در همه شهرستان ها اين 
ملت به پا خاسته، با آتش اسلحه گرم دولت شاه مواجه، و هزاران شهيد و به 

مراتب بيش از آن مجروح و مصدوم داده است. 
با تمام اين مصائب، ملت نستوه و آگاه ايران داوطلبانه و شجاعانه در دو 
روز تاسوعا و عاشوراي سال جاري )19 و 20آذر 1357( راهپيمايي عظيم 
و بي سابقه اي را در سراسر كشــور ترتيب داد. و با صراحت هر چه تمام تر، 
در قالب شــعار، پالكارد و قطعنامه، مخالفت خود را با شخص شاه و رژيم 
شاهنشاهي بيان داشت و خواستار تشــكيل حكومت جمهوري اسالمي به 
رهبري نائب االمام حضرت آيت اهلل العظمي خميني- دام ظله- شد. ملت 
ايران در اين رفراندوم صددرصد آزاد كه مورد تصديق مراجع عاليقدر بوده و 
خبرگزاري هاي بزرگ دنيا هم گزارش آن را داده اند رأي صريح خود را داد. 
ما امضاءكنندگان ذيل با در نظر گرفتن رفراندوم مذكور وظيفه مذهبي و 
ملي خود مي دانيم كه رسماً به شخص شاه و دولت و ارتش و مقامات وزارت 
كشور و همچنين به دولت هايي كه با كشور ما رابطه اي در حد تبادل سفير 

دارند از طريق سفارتخانه ها ابالغ نماييم كه: 
1. شاه و رژيم شاهنشاهي به هيچ وجه پايگاهي در ميان ملت ندارد، و مردم 
حتي در زير فشار سرنيزه و مسلسل هم آن را تحمل نمي كنند، و قهراً شاه از 
مقام خود مخلوع و سلطنت او غيرقانوني است و فوراً بايد كناره گيري خود را 
اعالم دارد و بساط شاهنشاهي براي هميشه بايد از اين مملكت برچيده شود. 
2. هر چه زودتر مي بايســت حكومــت جمهوري اســالمي زير نظر 

نائب االمام حضرت آيت اهلل العظمي خميني- دام ظله- تشكيل گردد. 
3. دولت نظامــي ازهاري و هر دولت ديگري به هر نحو شــكل بگيرد، 

غيرقانوني است. 
4. امراي ارتش و افسران و درجه داران و ســربازان كه ارتش ملت اند 
الزم اســت به ملت بپيوندند و به هيچ وجه از شــاه مخلوع و رژيم مردود 
 اطاعت و جانبداري نكنند و تمام نيروي خود را براي برآوردن خواست هاي
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 ملت بسيج نمايند. 
5. كليه استانداران و فرمانداران و بخشداران و رؤساي دواير كه خدمتگزاران 

ملت اند الزم است به ملت پيوسته، از دولت غيرقانوني اطاعت نكنند. 
6. دولت هاي خارجي توجه داشته باشند كه شاه و دولت او از نظر ملت 
ايران غيرقانوني و غاصب مي باشند و هر گونه همكاري و پشتيباني از شاه 
نقض حقوق بشر و دشــمني با ملت ايران است، و هر نوع قرارداد سياسي، 
نظامي و اقتصادي و فرهنگي و غير آن با دولت او از نظر ملت ايران ارزش و 

اعتبار قانوني نخواهد داشت.1 

سفر به پاریس و دیدار با امام، یا تفرج در خارج! 
آقای منتظری در تاريخ 27آذر سال 1357 به اتفاق همسر و دخترش سعيده به همراه 
آيت اهلل ابراهيم امينی از قم به فرانســه رفت. او »برای ديدار با امام خمينی و مشــورت با 
معظم له در مورد اوضاع ايران و بررسی موقعيت انقالب عازم پاريس شد«؛2 و مورد استقبال 

تعدادی از ايرانيان آزادی خواه مقيم فرانسه قرار گرفت.3
دكتر ابراهيم يزدی كه آن ايام همراه امام خمينی در نوفل لوشاتوی فرانسه بود، می گويد: 
در ميان اطرافيان امام كسانی بودند كه عالقه و اصرار داشتند ايشان برای 
آيت اهلل منتظری احترام و اهميت بيشــتری قائل بشوند، ولی خوشبختانه 

اين گونه توصيه های اطرافيان در امام مؤثر واقع نشد.4
منتظری پس از هفت، هشت روز تفريح در پاريس، از فرانسه با ماشين به سوريه و عراق 
رفت و بعد از حدود بيست روز گردش و تفريح در اين سه كشور، عازم ايران گرديد. آقای 

منتظری در خاطراتش چنين می گويد: 
محور صحبت ها ]با امام[ كليه مسائل گذشته و مسائل آن وقت كشور 
بود. جريانات گذشته را برای امام تعريف كردم. جريانات زندان و مجاهدين 
و رجوی را برای امام گفتم. صحبت های مقدم را برای امام نقل كردم.5 ولی 
عمده مسئله  آن زمان راجع به تشكيل دولت ]موقت[ بود كه امام اصرار 

1. همان، ص873-874. 
2. مصطفی ايزدی، همان، ص120. 

3. همان. 
4. شصت سال صبوری و شكوری، خاطرات دكتر ابراهيم يزدی، تهران، بی نا ، بی تا، ج3، ص138. 

5. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص416. 
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داشتند هر چه زودتر دولت انقالب تشكيل بشود... هنگامي كه مي خواستيم 
از پاريس برگرديم به امام گفتم اجازه بدهيد محمد را همراه خودمان ببريم، 
امام قبول كردند. از كارهاي محمد در آنجا اين بود كه با آقاي دكتر هادي 
و گاهي آقاي فردوسي پور صحبت هاي امام را ضبط مي كردند و با تلفن به 
شهرهاي مختلف ايران و جاهاي ديگر منتقل مي كردند. دكتر يزدي مترجم 
انگليسي بود و آقاي هادي مترجم عربي. بعد ما با محمد آمديم سوريه، در 
سوريه با آقاي جالل الدين فارسي تماس گرفتيم و چند روزي كه آنجا بوديم 
با ايشــان به جاهاي مختلف مي رفتيم- چون تا آن وقت به سوريه نرفته 
بودم- و در آن وقت آقاي علي جنتي با خانواده خود در سوريه بودند و در 
اثر سابقه رفاقت در مدت اقامت در سوريه، ايشان با اتومبيل خود بسيار به 
ما كمك كردند. بعد آمديم عراق... و با همان ماشين آقاي دعايي، كاظمين 
و كربال و نجف و سامرا و همه اماكن متبركه را زيارت كرديم. فقط يك روز 
نجف مانديم؛ تا علما آمدند بفهمند كه به ديدن ما بيايند از آنجا رفته بوديم. 
فقط در كربال در منزل آيت اهلل خميني با ده، بيســت نفر از فضال مالقات 
كرديم. بعد رفتيم سامرا و طفالن مسلم، بعد هم ايشان با ماشين خودش ما 

را آورد تا مرز ايران، همه اينها را سه- چهار روزه انجام داديم.1 
در حالی كه امام خمينی در نوفل لوشاتو از آقای منتظری خواسته بود كه هر چه زودتر به 
ايران برگردد و كاری را كه از او خواسته انجام دهد، اما جای تعجب است كه او تازه به فكر 
گشت و گذار و تفريح در اروپا و سوريه و عراق افتاده است. در شرايطی كه آن روزها هر لحظه 
مردم زير رگبار گلوله مأموران شاه در خيابان ها يا در شكنجه  گاه ها جان می دادند و انقالب 
اسالمی لحظات سرنوشت سازی را سپری می كرد، و امام با مشقت زياد، از آن طرف دنيا- در 
روستای نوفل لوشاتو- مبارزات داخل و خارج ايران را، رهبری و مديريت می كرد، چرا آقای 
منتظری به فكر گردش و تفريح افتاده بود؟! به طوری كه آقای منتظری هفت، هشت روز در 
پاريس ماند و از نقاط ديدنی و گردشگری آنجا لذت برد. بعد با ماشين از راه زمينی به سوريه 
رفت و تقريباً يك هفته نيز در آنجا به گردش پرداخت و سپس به عراق رفت و چند روز آنجا 
بود و چند روز هم از عراق تا قم و تهران، گشت و گذار كرد، و نوبت آخر پس از قريب به يك 
ماه تأخير، سفارش تعجيلی امام را در تهران به انجام رساند! اين نشانگر بی تدبيری سياسی 
آقای منتظری در آن شرايط حساس مبارزه بوده است. در حالی كه او بعد از مالقات يكی، دو 

1. همان. 
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ساعته با امام، می بايست همان روز برای ادامه مبارزه 
و كمك به ياران امام در مديريت برنامه های انقالب، 

با هواپيما از پاريس به ايران برمی گشت. 
آقای منتظری يكی از اقدامات خود را در فرودگاه 
پاريس فرانسه مصاحبه با خبرنگار بی بی  سی عنوان 
نموده1 كه در خاطرات خود نيز به اين موضوع اشاره 
كرده اســت. بي دقتي و بي توجهي او در به كارگيري 
پاره اي از تعابير و اصطالحــات در همين مصاحبه، 

نزديك بود دردسرهايي را براي انقالب و آرمان هاي امام ايجاد كند. ايشان در اين مصاحبه 
گفتند: »دهاتي ها با چوب و چماق به هواداري از رژيم شاه به مردمي كه بر ضد شاه تظاهرات 

مي كنند،  هجوم بردند و مردم را مي كشتند.«2 
به گفته حجت االسالم والمسلمين دكتر ســيد حميد روحاني- كه خود آن روزها همراه 
امام در فرانسه بوده- رسانه هاي غربي از اين سخن چنين برداشت كردند كه شاه در ميان 
روستائيان كه در آن تاريخ عمده ترين قشر ملت ايران بودند، از پايگاه وسيعي برخوردار است 

و مي تواند با استفاده از روستائيان كه هنوز به او وفادار هستند با مخالفان خود مقابله كند. 
به دنبال اين مصاحبه،  شهيد محمد منتظري،  سخت عصباني، ناراحت و نگران شد و در آن 
چند روزي كه آقاي منتظري در فرانسه به سر مي برد به خبرنگاران رخصت نداد كه بدون 

كنترل به او نزديك شوند و با او مصاحبه كنند. 
دكتر سيد حميد روحانی در نقد خاطرات آقای منتظری می نويسد: 

اين جمله محمد منتظري را من هنوز به ياد دارم كه به دنبال اشتباهي كه 
در فرودگاه پاريس از آيت اهلل منتظري سر زد و براي برخي از رسانه هاي 
غربي چند روز خوراك تبليغاتي فراهم آورد، گفت: فكر مي كنيد او مانند 
آقاي خميني است كه اگر در اقيانوس رسانه هاي جهاني قرار بگيرد و يك 
سال تمام يك ريز حرف بزند، يك گاف نكند؟! آيت اهلل منتظري اگر بدون 
كنترل،  دو دقيقه با آن خبرنگاران حرفه اي حرف بزند، ده ها سوژه به دست 

آنها مي دهد كه مي تواند خوراك تبليغاتي يك سال آنها را فراهم سازد. 
يك دانشجوي ايراني هم در نوفل لوشاتو به من گفت: من در ذهن خود از 

1. آقای مصطفی ايزدی در آثار خود اين مصاحبه منتظری را با سی بی اس امريكا اعالم كرده است. 
2. سيد حميد روحاني، »تأمالتي نظري و تاريخي در علل و انگيزه هاي پيدايش جريان    آقاي منتظري«، فصلنامه 

15خرداد، ش1، س1383، ص98. 

وقتی امام خمینی در نیمه دوم 
سال 1341 نهضتش آغاز شد، از 
این زمان آقای منتظری به تدریج 
با تأسی به هوش و مجاهدت 
و  سیاسی  بصیرت  استادش، 
شجاعت ورود به مبارزه را یافت 
و به نهضت امام  پیوست و وارد 

میدان سیاست و مبارزه شد
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آقاي منتظري يك خميني ثاني ساخته بودم، ليكن وقتي او را ديدم يك باره 
ساخته  ذهن من فرو ريخت و آنگاه كه سخنان او را شنيدم، بي اختيار اين مثال 

معروف به يادم آمد، »پسته بي مغز اگر لب واكند رسوا شود.«1

حضور در تحصن دانشگاه تهران
در اوايل بهمن سال 1357 كه قرار بود امام پس از چهارده سال دوری از وطن، از تبعيدگاه 
نوفل لوشاتوی فرانسه به ايران بازگردد، بختيار فرودگاه های كشور را به روی هواپيمای حامل 
امام بست. در نتيجه روحانيان انقالبی تهران و قم و سراسر كشور از جمله منتظری، مطهری، 
ربانی شيرازی، مشكينی، خلخالی و بســياری از علمای مبارز تهران و قم و شهرستان ها در 
اعتراض به اين اقدام غيرقانونی نخست وزير، در مسجد دانشگاه تهران به تحصن نشستند. 
آقای منتظری در خاطراتش مدعی است كه انجام اين تحصن به پيشنهاد وی صورت گرفته، 
ولی هيچ ادله و سندی برای اثبات اين ادعای خود ارايه نمی دهد. مخصوصاً كه اكنون رهبران 
اصلی اين تحصن افرادی مثل مطهری، هاشمی رفسنجانی، باهنر، مفتح و بهشتی در قيد حيات 

نيستند. آيت اهلل شيخ صادق خلخالی در اين زمينه می گويد: 
وقتی اعالم شــد حضرت امام می خواهد به ايران بيايد، بختيار دستور 
داد كه تمام فرودگاه های ايران بسته شود تا هواپيمای حامل امام خمينی 
نتواند فرود آيد. ما در مدرســه رفاه، نزديك مدرسه علوی جمع شديم و 
تصميم گرفتيم كه به عنوان اعتراض به دانشگاه ]تهران[ برويم و در آن جا 
به طور دسته جمعی متحصن شويم. افرادی كه با يكديگر تصميم گرفتند و 
با يك دستگاه مينی بوس خود را به دانشگاه رسانده و از در غربی آن وارد 
شدند، عبارت بودند از: آيت اهلل منتظری، آيت اهلل ربانی شيرازی، آيت اهلل 
مطهری، آقای بهشتی، آقای هاشمی، آقای مهدوی كنی، آقای باهنر، آقای 
شيخ فضل اهلل محالتی، اينجانب، آقای ربانی املشی، آقای آذری قمی، آقای 

باقر كنی، آقای جاللی خمينی، آقای كروبی، آقای انواری و چند نفر ديگر. 
پس از ورود، به دســتور آقای مطهری، اينجانب تحصن را اعالم كردم. 
محل اقامت ما مسجد دانشگاه بود. يك دسته از پسران و دسته ای ديگر از 
دختران با ما به تحصن نشستند. پسرها فرياد می زدند: برادر مبارز! تحصن، 
تحصن. دخترها نيز داد می زدند: ای خواهر مبارز! تحصن، تحصن. تا ظهر 

1. همان، ص98-99. 
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آن روز به قدری جمعيت در آنجا جمع شــده بودند كه به اصطالح جای 
سوزن انداختن نبود. 

روز دوم تحصن، به دســتور ]تيمسار[ قره باغی و ]تيمســار[ بدره ای، 
ارتش تصميم گرفت تا ضرب شستی نشان دهد. لذا گروهی از ارتشيان با 
كاميون های نظامی از باغ شــاه حركت كرده و از جلوی دانشگاه و از ميان 
مردم به زور عبور كردند. آنها همگی تا دندان مسلح بودند. البته بعضی از 
آنها گريه می كردند و بعضی نيز به مردم گفته بودند كه تعدادی از نظاميان 
كه در آخر ستون حركت می كنند، می خواهند شما را به مسلسل ببندند. 
همان طور هم شد؛ اما مردم صحنه را ترك نكردند و جنازه ها را برداشته و 

به داخل دانشگاه آوردند. 
شــب هنگام، متحصنين تصميم گرفتند كه برای ايجاد نظم، انتظامات 
تشكيل دهند و باألخره با اكثريت آرا، اين مهم را به عهده اينجانب گذاشتند. 
ما نيز برای حراســت از اطراف دانشــگاه و به طور كلی، سراسر تهران، 
بازوبندهايی تهيه و آن را امضا كرديم. خالصه اوضاع روز به روز به نفع ما 
بود. مردم، از پول نقد گرفته تا مــواد خوراكی تهيه می كردند و برای ما به 

دانشگاه می فرستادند. ما به مدت چند روز در دانشگاه متحصن شديم.1

مشارکت در ستاد استقبال از امام
چند روز بعد بر اثر فشار عمومی و سراسری مردم، بختيار مجبور به بازگشايی فرودگاه ها شد. 
لذا صبح روز 12بهمن سال 1357 امام خميني در ميان استقبال ميليون ها ايرانی وارد فرودگاه 
مهرآباد تهران شد. در اين زمان آقای منتظری در ستاد استقبال از امام همكاری داشت. او كه آن 

روز در فرودگاه شاهد اين مراسم باشكوه و تاريخی بوده، در خاطراتش می گويد: 
ما به هنگام آمدن امام به ايران به فرودگاه هم رفتيم، اما من خيلي خوشم 
نمي آمد كه خودم را جلو بيندازم و در هواپيما بروم. اما مرحوم آقاي مطهري 
با آقاي صباغيان تا داخل هواپيما رفتند، من به آقاي پسنديده )برادر بزرگ 
امام( گفتم شما هم برويد، و خودمان ايســتاديم پايين و بعداً با امام ديدن 
كرديم، آن وقت از طرف اقليت هاي مذهبي هم نمايندگاني براي استقبال از 

1. شيخ صادق خلخالی، خاطرات آيت اهلل خلخالی، تهران، سايه، 1380، ص272-273. 
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امام آمده بودند، شخصيت هاي مختلف آمده بودند.1
آقای منتظری در بخش ديگری از خاطراتش راجع به اســتقرار امام در تهران- پس از 

بازگشت- می گويد: 
در ابتدا ساير رفقا مدرسه رفاه را براي مالقات هاي امام مشخص كرده 
بودند، ولي من گفتم اينجا مناسب نيست، چون جاي كوچكي بود و از همان 
در كه جمعيت مي آمدند از همان در هم بايــد بيرون مي رفتند، من گفتم 
جمعيت زياد مي آيند و اين جمعيت زياد در اين جاي كوچك مناسب نيست. 
باألخره هر چه مي گفتيم اينجا مناســب نيست مرحوم آقاي دكتر بهشتي 
مي گفت نه، همين جا خوب است. بعد من با آقاي معيني نجف آبادي رفتيم 
در همان نزديكي يك جاي ديگري پيدا كرديم و آنجا را آماده كرديم. وقتي 
آقاي خميني را آوردند بنا بود ايشان را ببرند در مدرسه رفاه، ولي ما ايشان 
را برديم در آن محل كه در خروجي و ورودي داشت، جمعيت از يك در 
مي آمدند و از در ديگر مي رفتند بيرون. آنجا كه ما تهيه كرده بوديم چهار، 
پنج برابر مدرسه رفاه بود، پله هم نداشت، يك منزلي هم پشت همين خانه 
بود كه براي استراحت امام آنجا را آماده كرديم، به سرعت بنا آوردند و اين 
دو تا خانه را به هم راه دادند و امام براي استراحت به آن منزل مي رفتند.2 

کالم آخر
آقای منتظری در خاطراتش به گونه ای مسائل سياسی- تاريخی را بيان می كند كه گويی 
عقل كل بوده، و هر كار مثبت و مهمی به خودش منتسب می شــود و بقيه را به نوعی تابع 
و دنبال روی خود و زيرمجموعه افكار و برنامه ريزی های مســتقيم و غيرمستقيم خود قرار 
می دهد! او در كوران پرتالطم حوادث و رويدادهای غيرقابل پيش بينی، نقش خود را چنان با 
آب و تاب، مؤثر و مثبت ترسيم می كند كه گويی اختيار همه شخصيت های قدرتمند مثبت 
و منفی انقالب از بهشتی و مطهری، هاشــمی و مفتح و... گرفته تا حتی شاه و بختيار و مقدم 
و... در دست قدرت او بوده  است! او هرگز از خطاها و اشتباهات خود حرفی نمی زند. گويی 
گل بی عيب تاريخ ايران است! و هيچ ضعف و اشتباهی نداشــته است! او چنان به بيماری 
خودشيفتگی مبتال شده بود كه همه را ضعيف و ناچيز می پنداشت. به همين جهت همه را زير 

1. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص435.  
2. همان، ص434. 
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ذره بين خودخواهی ساده لوحانه خود می پاييد و عيب جويی می كرد. مثاًل می گويد: 
]بعد از انقالب[ اول كسي كه به مالقات امام آمد آقاي ياسر عرفات بود 
كه به سرپرستي يك هيأت فلسطيني به ايران آمد. من آن وقت تهران بودم... 
خيلي خوشحال بود، در بيت امام با من مالقات مفصلي داشت... بعد سرگرد 
َجلُود- نخســت وزير ليبي- از طرف قذافي آمد، گويا مسئولين با او خوب 
برخورد نكرده بودند. در آن وقت يك حالت غروري براي بعضي از مسئولين 
پيش آمده بود، فكر مي كردند كه دنيا را گرفته اند، با افرادي كه مي آمدند 

خيلي خوب برخورد نمي كردند و من شخصاً با اين معنا مخالف بودم.1  
او با اين ســخنش به دروغ ادعا می كند كه امام خمينی و مسئوالن انقالب با هيأت های 
خارجی بد برخورد می كردند؛ ولی خودش بسيار خوب! ضمن آن كه گويی همه هيأت های 
خارجی بعد از امام، شيفته و متقاضی مالقات با منتظری بودند! در حالی كه اوالً تنها با هيأت 
قذايی سرد برخورد شد، چون قذافی عامل شهادت امام موسی صدر- رهبر شيعيان لبنان- 
بود. ثانياً آقای منتظری دوست داشت به همه جا سرك بكشد و همه را مديريت كند. او مكرر 
در آن روزها در محل اقامتگاه امام خمينی حاضر می شد و در اتاق ها و راه پله  ها و جلسات با 
مهمانان روبه رو می شد و خوش و بش می كرد كه اين را نبايد به حساب مالقات خصوصی 
خودش با مهمانان خارجی بنويسد؛ زيرا همه اين هيأت ها فقط برای مالقات با امام و گاهی هم 
هيأت های ديپلماتيك برای مالقات با نخست وزير )مهندس بازرگان( به ايران می آمدند، نه 
برای ديدن آقای منتظری؛ چون او در آن زمان كاره ای نبود. نه رئيس مجلس خبرگان بود و 
نه امام جمعه و نه قائم مقام رهبری؛ بلكه يك روحانی مبارز مثل بقيه بود و بس. او در خاطرات 
خود از روز مراسم اســتقبال از امام می گويد: »شخصيت هاي مختلف آمده بودند. همه هم 

اطراف ما مي چرخيدند اما من خيلي نمي خواستم مطرح باشم.«2]![ 
خودشيفتگی آقای منتظری آنقدر زياد بود كه گويی همه مهمانان عاليقدر فرودگاه دور 
او مي چرخيدند و برای ديدن او آمده بودند نه امام! خودبزرگ بينی تا چه حد! متأسفانه از 

اين گونه مطالب در خاطرات آقای منتظری فراوان است. 
البته مشكالت رفتاری و مواضع سياسی آقای منتظری در سال های بعد از پيروزی انقالب 
اسالمی- به تدريج- بيشــتر نمايان شــد؛ به طوری كه با وجود انتخاب او به عنوان رهبر 
آينده نظام جمهوری اســالمی، آقای منتظری از باند جنايتكار و آدم كش مهدی هاشمی و 

1. همان، ص437. 
2. همان، ص435. 
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منافقين تروريست دفاع می كرد و از بسياری از مواضع ارزشمند خود در گذشته نيز عدول 
نمود. فقيهی كه خود از دل سياســت برآمده بود و ردای مرجعيت بر تن كرد اسير دست 
سياست بازانی شد كه كينه سيری ناپذيری از انقالب اسالمی داشتند و ضعف بصيرت سياسی 
منتظری و ساده لوحی او را مأمن مناسبی برای اين كينه ورزی يافتند. اكنون وراث سياسی 
بيت وی تالش می كنند هر از چند گاهی با مطرح كردن شطحيات و شذوذات وی هم حافظه 

تاريخی ملت ايران را دست كاری نمايند و هم وجود بی مقدار خود را مقداری بخشند. 
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مبانی تقریب در اندیشه امام خمينی)ره(

مليحه نيكروش رستمی1

مقدمه 
يكی از مواهب و نعمت های بزرگ الهی، مســئله وحدت و همبســتگی انسانی است كه 
از مهم ترين مقاصد مهم شريعت های آســمانی و ره آوردها و فرامين عقلی بشر، محسوب 
می شود. اين نعمت بزرگ عقلی و موهبت بزرگ شرعی، مقصد و مقصود تمام پيامبران الهی 
و رهبران دين آسمانی اسالم و مصلحان بزرگ بشر بوده است.2 پيامبر اكرم)ص( در مسير 
تثبيت همبستگی و وحدت بين مسلمين بسيار تالش كردند و بر آن تأكيد فراوان داشتند. 
وحدت امت اســالمی، رعايت اصل اخوت دينی و احترام به ساير مذاهب و پيروانشان، در 
قرون طاليی و اوليه اسالم، بسيار برجســته و نمايان بوده است و به رغم تنش های سياسی 
آن روزگار و كشمكش های كالمی و فقهی، اصول فوق هميشه سرلوحه فعاليت های علمی، 

1.كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه مازندران 
2. محمدحسين جمشيدی، »چيستی و ماهيت وحدت و همبستگی در انديشه سياسی امام خمينی)ره(«، فصلنامه 

متين، ش27، 1384، ص51-52. 
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فرهنگی و سياسی انديشــمندان و روشنفكران بوده اســت. در ابتدای امر، بزرگان دين به 
چيزی جز »امت واحد« نمی انديشيدند و تنوع و تعدد و بلكه اختالف را چيزی جز اقتضای 
گســترش دين و ملزوم رحمت خداوند متعال نمی دانســتند.1 اما از آنجا كه آموزه اسالم 
مبنی بر وحدت مسلمانان، عزت اسالمی را در پی دارد، همواره دشمنان قسم خورده اسالم 
برای از بين بردن اين وحدت و عزت اسالمی تالش كرده و با انواع حيله ها، از آغاز نبوت تا 
امروز قصد داشتند با ايجاد تفرقه ميان مسلمين از رشد قدرت اسالم جلوگيری كنند. يكی 
از روش های دشمنان جهت تفرقه و اختالف ميان مسلمانان، اختالف انداختن ميان پيروان 
مذاهب اسالمی است. اختالف انداختن ميان مذاهب اسالمی و پيروان آنها، از آن روزی كه 
اين مذاهب شكل گرفته اند، همواره در برنامه های اساسی دشمنان اسالم قرار داشته است. 
دشمنان اسالم همواره كوشيده اند تا با مبنا قرار دادن شــعار »فرق تَُسد« )تفرقه بينداز و 
حكومت كن(، جماعت مسلمانان را پراكنده كنند و از ضعف حاصل از آن نهايت استفاده را 
ببرند و از منافع آن بهره برداری كنند. از سوی ديگر، از قدرت گرفتن ايشان جلوگيری كنند.2 
متفكران جهان اسالم، ضرورت همبستگی ميان مسلمانان را احساس كردند و ندای اتحاد در 
برابر استعمارگران و پيكره پاره پاره جهان  اسالم سردادند. در روزگاری كه عزت، شوكت و 
اقتدار مسلمانان نابود شده بود و ثروت و امكانات و منابع مسلمانان به تاراج می رفت، بسيج 
و وحدت همه نيروهای مسلمان يك عمل ضروری محسوب می شد.3 يكی از تأثيرگذارترين 
رهبران وحدت طلب و پيشوايان اصالح گرای معاصر، امام خمينی)ره( است. او نيز همچون 
سيد جمال الدين اســدآبادی، بنيانگذار حركت اصالحی و وحدت طلبی، از برجسته ترين 
مناديان همبستگی و انسجام اسالمی به شمار می رود. در نگاه امام خمينی)ره( تعاليم اسالمی 
بر محوريت امت اسالمی و برادری و برابری اسالمی اســتوار است. وی تعدد و اختالف و 
دشمنی را در جامعه اسالمی از دسيسه های استعمار و قدرت های جهان خوار می داند. امام 
خمينی)ره( سخت معتقد به وحدت مســلمانان- با قطع نظر از گرايش های مذهبی آنان- 
در مقابل استعمارگران و دشمنان اسالم بود و وحدت اســالمی را رمز پيروزی و موفقيت 
مسلمانان می دانست. و هر حركتی را كه به تفرقه و تشتت صفوف مسلمانان و بهره برداری و 
استيالی استعمارگران می انجاميد، محكوم می كرد و با صدور فتاوای تقريب گرايانه و پيام های 

1. رحيم خاكپور، »نمودی از هم گرايی مذاهب اســالمی در اعتماد محدثان اهل سنت به راوی شيعی عّباد بن 
يعقوب«، فصلنامه مطالعات تقريبی مذاهب اسالمی، س11، ش43، بهار 1395، ص61. 

2. باقر گرگين، »رادمردان تقريب )قسمت دوم(«، فروغ وحدت، ش9، پاييز 1386، ص58. 
3. محمدطاهر اقبالی، »برداشت های مختلف از تقريب مذاهب اسالمی«، طلوع، س7، ش26، تابستان 1387، 

ص115 و 121. 
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پياپی راه های عملی وحدت شيعه و سنی را بيان می نمود.1 انقالب اسالمی ايران به رهبری امام 
خمينی)ره(، انديشه تقريب بين مذاهب اسالمی و وحدت سياسی جوامع را زنده كرد و آن را 
عاملی مؤثر در برابر تهديدات دشمنان جهان اسالم دانست. حضرت امام)ره(، حتی برنامه 

اين انقالب را وحدت بين مسلمانان جهان مطرح كردند: 
برنامه ما برنامه اسالم است، وحدت كلمه مسلمين است، اتحاد ممالك 
اسالمی اســت، برادری با جميع فرق مسلمين اســت در تمام نقاط عالم، 

هم پيمانی با تمام دول اسالمی است در سراسر جهان...2 
اين موضوع، در طول دوران فعاليت های مذهبی، اجتماعی و سياســی اين بزرگوار مورد 

تأكيد بود: 
ما، سال های طوالنی است كه دنبال اين هســتيم كه مسلمين را با هم، 
هم قدم و هم كالم و مجتمــع كنيم، برای اين كه تمــام گرفتاری هايی كه 
مســلمين دارند و به دســت قدرت های اجنبی... اينها، كوشش كرده اند 
خودشان و عمالشان به اينكه تفرقه بين مسلمين ايجاد كنند... مسلمين بايد 

يد واحده بر ماسوايشان باشند.3 
در اين مقاله تالش بر اين خواهد بود تا مبانی تقريب در انديشه امام خمينی)ره( به عنوان 
يكی از عالمان منادی وحدت و تقريب بين مذاهب و اديان، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. 

نگاه اجمالی به مفهوم تقریب مذاهب اسالمی و پيشينه های تاریخی آن در 
دوره معاصر 

در فرهنگ لغت، تقريب از ريشه »قرب« ضد »بُعد« و به معنای »ُدنُو« و نزديك كردن 
دانسته شده است. در تعريف لغوی به معنای نزديك كردن، نزديك گردانيدن، و نزديك 
بودن اســت. معنای اين واژه در اصطالح از اين قرار است: »نزديك شدن پيروان مذاهب 
اسالمی با هدف تعارف و شناخت يكديگر به منظور دستيابی به تألف و اُخوت و تفاهم دينی 
بر اساس اصول مسلم و مشــتركات اسالمی.«4 تقريب مذاهب اســالمی، نزديك كردن 
ديدگاه های پيروان مذاهب اسالمی بر اساس مشتركات مسلم دينی است؛ يعنی به معنای 

1. همان، ص122. 
2. صحيفه امام، ج1، ص336.

3. همان، ج13، ص339. 
4. كريم سياوشی و ندا سليمانی فر، »راهكارهای تقريب مذاهب در سيره و گفتار امام رضا)ع(«، فصلنامه مطالعات 

تقريبی مذاهب اسالمی، س10، دوره جديد، ش39، بهار 1394، ص75. 
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زدودن اختالفات مذهبی مسلمانان و ايجاد همكاری بين رهبران و پيروان مذاهب اسالمی 
است تا همديگر را مسلمان و پيرو قرآن و سنت پيامبر)ص( بدانند و بدون اين كه مذهب 
خود را كنار بگذارند، به برادری و اخوت اسالمی رو آورند. در نگرش برخی از عالمان دينی، 
مراد از تقريب مذاهب اسالمی اين است كه علمای هر مذهب درباره مذاهب مطالعه كنند 
تا معلوم شود كه همه در اصل اعتقادات شــريك اند؛ يعنی آن اعتقاداتی كه اسالميت يك 
مسلمان به آن بستگی دارد و آن چه در آن اختالف است مالك مسلمان نيست، بلكه مالك 
پيروی از مكتب خاص است. مراد از مذاهب اسالمی، مكاتب فقهی اسالمی است كه دارای 
نظام منسجم و مستند به قرآن می باشد كه در مجموع هفت مذهب را تشكيل می دهد و در 
اصول اسالم با هم مشترك می باشند. اين هفت مذهب عبارت اند از: حنفی، مالكی، شافعی، 
حنبلی، شيعه دوازده امامی، زيدی و اباضيه.1 تقريب، طبق ديدگاه های مجمع جهانی تقريب 

مذاهب اسالمی به اين معنا است كه: 
نزديك سازی پيروان مذاهب اســالمی به منظور آشنايی با يكديگر از 
طريق تحقق هم دلی و برادری دينی بر پايه اصول مشترك، ثابت و مسلم 
اسالمی است. منظور از مذاهب اســالمی، آن دسته از مكتب های فقهی- 
اسالمی معروفی است كه دارای نظام اجتهادی منسجم و مستند به قرآن 
و سنت می باشند، عبارت اند از: حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی از اهل سنت و 

مذهب اثنی عشری، زيدی و بهره از شيعه و مذهب اباضی.2 
بنابراين مقصود از تقريب، احيای اصل قرآنی اخوت و حذف موانع ساختگی روانی وحدت 
در ميان شيعه و سنی است كه مبتنی بر نزديكی و هم گرايی پيروان مذاهب اسالمی به منظور 
شناخت يكديگر، پيرامون محور قرآن و اصول و مشتركات اسالمی می باشد.3 پس از پايان 
جنگ های بين المللی دوم در سال 1945م برابر با 1324ه ش كه جهان از يك جنگ طوالنی 
رهايی يافته بود، انديشه تقريب در ميان متفكران اســالمی در مصر و ايران قوت گرفت و 
گروهی به نام »جماعه التقريب« در قاهره تشكيل شد، و جهان اسالم را به تقريب و تفاهم ميان 
گروه ها، و احترام به عقايد و انديشه ها دعوت كرد و چون داعيان تقريب انسان های واالمقامی 
در جامعه اسالمی بودند، و به راستی، درد دين و غم شريعت در دل داشتند، ندای آنان را 

1. اسماعيل دانش، »نقش مشتركات كالمی شيعه و اهل ســنت در تقريب مذاهب اسالمی«، انديشه تقريب، 
س4، ش15، 1387، ص110. 

2. محمدعلی تسخيری، »گفتارهايی درباره تقريب مذاهب«، انديشه تقريب، س4، ش14، 1387، ص22. 
3. مجتبی شيرانی و علی اهلل وردی، »ديدگاه آيت اهلل مكارم شيرازی درباره وحدت اسالمی«، فصلنامه مطالعات 

تقريبی مذاهب اسالمی، س10، دوره جديد، ش38، زمستان 1393، ص19. 
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بزرگانی از فريقين پاسخ مثبت گفتند و مرحوم آيت اهلل بروجردی از ايران، و شيخ محمود 
شلتوت از مصر مهم ترين حاميان اين انديشه گشتند و شخصيت عظيمی مانند كاشف الغطاء 
كه سوابق درخشانی در تقريب داشت، به اين گروه پيوســت و با نوشتن مقاالتی در مجله 
تقريب، هدف اين جمعيت را روشن ساخت و مرحوم شيخ محمدتقی قمی به عنوان نماينده 
شيعه در جمعيت شناخته شد.1 اولين بيانيه »جماعه التقريب« بر اين نكته تأكيد داشت كه 
»قرآن و سنت« دو پايه اصلی اسالم از نظر همه مسلمانان است و گشوده بودن باب آزادی 
بحث و اجتهاد، سبب شكوفايی و رونق فقه شده است. همچنين، بادهای تعصب، امت اسالمی 
را دچار پراكندگی و وارد مرحله ركود و فترت می كند. شايد بتوان در ماده دوم از اساسنامه 
جماعه التقريب برخی از اهداف رسمی آن را مالحظه كرد. در اين ماده، سه مورد مطرح شده 
است: لزوم تالش و كوشش برای وحدت كلمه رهبران مذاهب اسالمی؛ انتشار اصول اسالمی 

به زبان های گوناگون؛ و كوشش در حل نزاع ها و درگيری های ملل و طوايف اسالمی.2 
بايد اين نكته را يادآور شــد كه نظريه تقريــب هرگز درصدد ايجــاد اتحاد باورهای 
فرق مسلمان و رسيدن به باورهايی واحد و يكپارچه نيســت؛ هر چند كه در گفتمان ميان 
انديشمندان قطعاً توافق هايی در برخی مسائل پديد خواهد آمد اما اين امر بدان معنا نيست 
كه اين نظريه تالش خواهد كرد كه فرق اسالمی از باورهای مسلم خويش دست بردارند. 
همچنين تأكيد به ثبوت باورها نزد فرق مسلمان به معنای عدم ايجاد توافق و وحدت نگرش 
در رفتار نيست.3 عالمه محمدتقی قمی اولين دبيركل دارالتقريب مذاهب اسالمی در اين 

مورد توضيح می دهد: 
امتزاج مذاهب اسالمی نه هدف ماست و نه مقصود ما، بلكه ندای ما اين 
است كه مسلمانان در اصول اسالم )آن اصولی كه مسلمان بدون اعتقاد به 
آنها مسلمان شناخته نمی شود( متحد باشند؛ يعنی بدانند كه در اصول با هم 
اتحاد دارند و در ساير مسائل نيز همچون كسی هستند كه قصدش دشمنی 

و يا فلج كردن ديگران و غلبه بر آنان نيست.4 
امام خمينی)ره( پيرامون تقريب مذاهب اسالمی بيان می كنند: 

1. گروه معارف و تحقيقات اسالمی، »تقريب در چشم انداز پايه گذاران آن«، هفت آسمان، ش12 و 13، 1381، 
ص185-186. 

2. محمدعلی تسخيری، همان، ص14. 
3. سعيد ارجمندفر، »مبانی نظری تقريب در قرآن و سنت«، راه تربيت، ش6، 1387 )ويژه نامه تقريب مذاهب 

اسالمی(، ص90. 
4. امان اهلل شفايی، »نقش حوزه های علميه در تقريب مذاهب اسالمی«، انديشه تقريب، س7، ش26، بهار 1390، 

ص67-68. 
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آن چيزی كه من تأكيد كــردم يكی همين معنا بود كــه گمان نكنند 
برادرهای سنی ما كه در اسالم اين معنا مطرح باشد كه فرقی مابين شما و 
ما باشد. همان طور كه چهار مذهبی كه در اهل تسنن هست،1 چه طور آن 
مذهب با آن مذهب دوتاست، لكن برادرند همه، دشمن نيستند، اين هم يك 
مذهب خامسی است كه دشمنی در كار نيست، همه برادر؛ همه مسلمان؛ 

همه اهل قرآن؛ همه تابع رسول اكرم.2 
ايشان در جايی ديگر بيان می كنند: 

يك دسته از مسلمانان شيعه هستند و يك دسته ای از مسلمانان سنی، 
يك دسته حنفی و يك دسته ای حنبلی و دسته ای اخباری هستند؛ اصاًل طرح 
اين معنا، از اول درست نبود. در يك جامعه ای كه همه می خواهند به اسالم 
خدمت كنند و برای اسالم باشند، اين مسائل نبايد طرح شود. ما همه برادر 
هستيم و با هم هستيم؛ منتها علمای شما يك دسته فتوا به يك چيز دادند 
و شما تقليد از علمای خود كرديد و شديد حنفی؛ يك دسته فتوای شافعی 
را عمل كردند و يك دســته ديگر فتوای حضرت صادق را عمل كردند، 
اينها شدند شيعه، اينها دليل اختالف نيســت. ما نبايد با هم اختالف و يا 
يك تضادی داشته باشيم، ما همه با هم برادريم. برادران شيعه و سنی بايد 
از هر اختالفی احتراز كنند. امروز اختالف بين ما، تنها به نفع آنهايی است 
كه نه به مذهب شــيعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و يا ساير فِرق، 
آنها می خواهند نه اين باشد نه آن، راه را اين طور می دانند كه بين شما و ما 
اختالف بيندازند. ما بايد توجه به اين معنا بكنيم كه همه ما مسلمان هستيم 
و همه ما اهل قرآن و اهل توحيد هستيم، و بايد برای قرآن و توحيد زحمت 

بكشيم و خدمت بكنيم.3 
و در يكی از بيانات خويش فرموده اند: 

ما با مســلمين اهل تسنن يكی هستيم، واحد هســتيم، مسلمان و برادر 
هستيم... قضيه شيعه و سنی اصاًل در كار نيست، ما همه با هم برادريم.4 

بنابراين، تقريب در مجموعه بيانات امام خمينی)ره( به معنای نزديكی و همكاری است كه 

1. اين چهار مذهب عبارت اند از: حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی. 
2. صحيفه  امام، ج9، ص359. 

3. همان، ج13، ص54.
4. همان، ج6، ص133. 
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در مفهوم عام، جنبش نزديكی اديان است و در مفهوم خاص، حركتی است كه هدف از آن 
نزديك ساختن شيعيان و اهل سنت به يكديگر و رفع اختالف و گاه خنثی كردن اختالفات و 
دشمنی مسلمانان، به منظور متحد كردن آنان و نزديكی فرق مختلف اسالمی شيعه و سنی 

است.1 
در انديشه امام)ره(، ملی گرايی و اختالف بين مذاهب دو آفت و آسيب جدی در جامعه 
اسالمی محسوب می شــود: »از ملی گرايی خطرناك تر و غم انگيزتر، ايجاد خالف بين اهل 
سنت و جماعت با شيعيان است، و القای تبليغات فتنه انگيز و دشمنی ساز بين برادران اسالمی 
و ايمانی است.«2 با توجه به اين تهديد بوده است كه ايشان موكداً به بزرگان جوامع اسالمی 

توصيه می كردند: 
پيام من برای برادران عرب و مسلمان اين است كه بياييد اختالفات را 
كنار بگذاريد و دست برادری به يكديگر بدهيد و همگام و هم پيمان با همه 

برادران مسلمان غيرعرب، تنها اسالم را تكيه  گاه خود قرار دهيد.3 
امام خمينی)ره( معتقد اســت كه بايد برای كاهش اختالفات نظری كه بسياری از آنها 
نامعقول و غيرمنطقی است و افزايش اشــتراكات از طريق عملی حركت كرد. البته اين امر 
ضمن حفظ اصول و مواضع منطقی از جانب طرفين است. راه نيل به اين مقصود نيز، تفاهم 
زبانی يعنی يافتن زبان مشترك جهت تفاهم در مسائل اســت. الزمه ضروری در اين راه، 
تحصيل چند ويژگی اســت از جمله تحمل پذيرش اختالف سليقه، دفاع از آزادی انديشه، 
مقابله با خرافه پرستی و پيرايه های تفرقه برانگيز، كنار نهادن تعصبات كوركورانه و غيرمنطقی، 
خودباوری و... در منظر امام بار اين مسئوليت نيز برعهده نخبگان اعم از حوزوی و دانشگاهی 
است و بايد از ورود عوام در اين مباحث و اختالف نظرها پرهيز كرد. تاريخ گواه است كه اسالم 
توانست در دامن خود دانشمندان بسياری را تربيت كند كه با وجود اختالفات، نه در اسالم 
آنها خللی وارد شد و نه از هم دوری گزيدند. لذا به نظر امام، بسياری از اختالفات نظری و 
فكری قابل برطرف شدن است و می توان هر چه بيشتر به يكديگر نزديك شد. از طرف ديگر، 
وجود برخی اختالف ديدگاه ها و نظريات طبيعی است و نبايد عامل تفرقه و جدايی و دوری 

پيروان فرق اسالمی از يكديگر شود.4 

1. سيد حسن قريشی كرين و ديگران، »تطبيق انديشه تقريب از منظر امام خمينی)ره( و آيت اهلل بروجردی«، 
فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی، س2، ش5، زمستان 1391، ص92. 

2. صحيفه امام، ج13، ص209. 
3. همان، ج5، ص82. 

4. محمود پروانه، الگوی جهان گرايی اسالمی در انديشه سياسی امام خمينی)ره(، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 
1390، ص193-194. 
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مبانی تقریب در اندیشه امام خمينی 
مبانی تقريب در انديشه امام خمينی)ره( بر پنج پايه استوار است: 

1. فطرت 
فطرت از منابع معرفتی پذيرفته شده نزد همه انسان ها است و مفاهيم فطری مفاهيمی اند كه در 
همه انسان های عالم در هر زمان، مكان و موقعيتی يكسان هستند مگر اينكه مانعی به طور موقت 
از ظهور آن جلوگيری كند. آيه 30 سوره روم تصريح می كند كه اسالم دين فطرت است. فطرت 
نيز در همه انسان ها مشترك است. از ديدگاه قرآن، بشر از اصل واحد برخوردار است.1 هر انسانی 
به حكم فطرت به محض اشتراك در اصول و مبانی فكری و حياتی با هم نوع خود، احساس هم دلی، 
دوستی و امنيت می كند. در مقابل، با بيگانگان و غيرخودی ها، احساس تنفر و بيزاری؛ اين همان 
فطرت هماهنگ با خودی و بيگانه با غيرخودی است.2 با مراجعه به كلمات حضرت علی)ع( 
چنين  می توان استنباط نمود كه اتحاد و تقريب امری فطری و طبيعی می باشد و انسان با روحيه  
نوع دوستی پديد آمده است. بنابراين آنچه بايد به ريشه  يابی آن پرداخت، اختالف  است؛ زيرا 

اتحاد ريشه در فطرت انسان  دارد. در خطبه 113 نهج البالغه آمده است: 
شما بر اساس دين خدا برادران يكديگريد، چيزی جز آلودگی درون ها و 
بدی نيت ها، شما را از هم جدا نكرده است، به همين دليل يكديگر را ياری 
نمی دهيد، و خيرخواهی هم نمی كنيد و به يكديگر بذل و بخشش نداريد و با 

هم دوستی نمی ورزيد.3 
يكی از گرايش های فطری در حوزه روان، ميل و گرايش انســان به فضايل يا ارزش های 
اخالقی است. انسان به صورت طبيعی به ارزش های اخالقی از جمله وحدت گرايش دارد، 
همان گونه كه ضدارزش را ناپسند می داند. در برخی از آيات قرآن كريم به وجود فطرت 
اخالقی بشر و گرايش وی به خير و فضيلت اشاره شده است. بر اساس اين آيات، انسان ها 
به طور عموم از حس اخالقی مشتركی برخوردارند و نســبت به اصول اخالقی، شناخت و 
آگاهی دارند. اين آگاهی اكتسابی نيست، بلكه ريشــه در ذات و فطرت آدمی دارد.4 امام 

1. يوسف فتحی، »اخوت اسالمی به مثابه ســرمايه اجتماعی معنوی در انديشــه امام خمينی)ره(«، فصلنامه 
مطالعات انقالب اسالمی، س8، ش27، زمستان 1390، ص185. 

2. دادخدا خدايار، »نقش راهبردی اخالق در ايجاد وحدت«، فصلنامه پژوهش نامه اخالق، س4، ش13، پاييز 
1390، ص124. 

3. خطبه 113 نهج البالغه. 
4. نجمه درودی و حســن ملكی، »فطرت در آيات و روايت«، معرفت، س22، ش187، تير 1392، ص41 و 
مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی، انسجام اسالمی: بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی سيد علی خامنه ای، 

تهران، مركز نشر انقالب اسالمی، 1386، ص33-34.
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خمينی)ره( به زيبايی دشمنی )تفرقه و پراكندگی( و دوستی )وحدت و تقريب( را بر اساس 
فطرت توضيح می دهند: 

اعمال صالحه آنهايی است كه سازش داشته باشد با نفس انسان. نفس 
انسان سعادتمند     خلق شده اســت. يعنی استعداد سعادت در آن هست و 
فطرت انسان فطرت سعيد اســت.     عمل صالح آن است كه با اين فطرت 
سازش داشته باشد. صالح يعنی سازش. سازش     داشته باشد با اين فطرت. 
عمل ناصالح آن است كه با فطرت انسان سازش نداشته باشد.     اين اعمالی 
كه برای برادرهايتان انجام داديد، اين ســازش دارد با آن فطرت. فطرت 
انسان   فطرت دوستی است با برادرانش. دشمنی يك فطرت ثانوی است كه 
در انسان پيدا     می شود. دوستی يك فطرت ابتدايی انسان است. بچه كوچكی 
كه متولد شده است، اين     رحمت و دوستی در او ظاهر است. كم كم اسباب 
اين می شود كه از آن طرف بيفتد؛ يا     اينكه قوت پيدا كند اين عمل صالحش.1 
در اسالم از آنجا كه اصل فطرت و وجدان عمومی برای بشريت مطرح است، مخاطبانش 
نيز همه بشريت در طول زمان و گستره زمين است. بر پايه نظريه فطرت، همه اديان آسمانی 
چون با در نظر داشتن آفرينش ويژه انسان از سوی آفريدگار آدميان فرو فرستاده شده اند، 
نه تنها همسو هســتند كه از ماهيت يگانه برخوردارند. از اين رو در قرآن هميشه از دين 
سخن به ميان آمده است و نه اديان. به اعتقاد اســتاد مطهری، قرآن به اديان قائل نيست، 
بلكه به دين قائل است؛ چون دين فطرت است، دين راه است، دين حقيقتی در سرشت انسان 
است، انسان ها چند گونه آفريده نشده اند و تمام پيامبرانی كه آمده اند تمام دستورهايشان 
دستورهايی است بر اساس احيا كردن و پرورش دادن همين حس فطری؛ و آنچه آنها عرضه 
می دارند تقاضای همين فطرت انسانی است. لهذا قرآن آنچه را نوح پيامبر)ع( داشته است، 
می گويد دين است و نامش اسالم، آنچه ابراهيم داشته است می گويد دين و نامش اسالم، 
و هر آنچه موســی و عيسی و هر پيامبر بر حقی داشته اســت می گويد دين و نامش اسالم 
است. اين نام هايی كه بعداً پيدا می شــود می فرمايد انحراف از دين اصلی و فطرت اصلی 
است. يهوديت انحرافی است از اســالم حقيقی، نصرانيت انحرافی است از اسالم حقيقی، 
راه حقيقی و اسالم يك چيز بيشتر نيســت. بدين ترتيب باور به فطرت، بنياد وحدت اديان 
به شمار می آيد و در ضمن اين واقعيت را نيز آشــكار می كند كه فلسفه اختالف و تفاوت 
شريعت ها و آيين ها عوامل و شــرايط زمانی و مكانی است و نه تفاوت و ناهمگونی طبيعت 

1. صحيفه امام، ج7، ص499. 
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بشر.1 از ديدگاه امام خمينی)ره(، فطرت الهی بشر 
گرايش به توحيد دارد و عقل و خرد آدمی نيز در 
تمامی ادوار زندگی اش بر همين گرايش حكم كرده 
است. منازعات، پراكندگی ها و تفرقه ها نيز خالف 
مصلحت جوامع انسانی و گاهی در مسير انحطاط 
دانسته شده است. اصوالً گرايش به وحدت حقيقی 
در جامعه انسانی از جلوه های اعتقاد به توحيد است. 
امام در كتاب سرالصلوه در بيان مقامات معنوی علما باهلل پس از ذكر مقدمات سه گانه ای، 
چهارمين مقام اوليا را تحقق مقام وحدت می دانند. ايشان وحدت كلمه و اتحاد را از رحمانيت 
خداوند می دانند.2 انسان ها به حكم فطرت، حب به تقريب دارند و در اين مسير، استقامت 
خواهند داشت. البته انسان ها به طور عمومی، در انجام امور نيك دارای استقامت و حب ذاتی 
هستند. به فرموده امام خمينی)ره( »فطرت و خلقت انسان بر استقامت و نيكی است. ُحّب به 
خيْر سرشت انسانی است«3 و به همين دليل، »هر قدر انگيزه ها به نور فطرت نزديك تر باشند 
و از ُحجب حّتی ُحجب نور وارسته تر، به مبدأ نور وابسته ترند تا آنجا كه سخن از وابستگی 

نيز كفر است.«4
همچنين، فطرت اصلی انسان عشق به كمال مطلق است. اصل مشترك بين همه انسان ها 
اين است كه هر كسی، كمال، خير و سعادت مطلق را می جويد: »در فطرت بشر، طلب قدرت 
مطلق است، نه قدرت محدود. طلب كمال مطلق است، نه كمال محدود.«5 امام اعتقاد دارد: 
»به فطرت، انسان عاشق كمال مطلق است و در كمال های ناقص آنچه می خواهد كمال آن 
است نه نقص، كه فطرت از آن ُمنزِجر است، و حجاب های ظلمانی و نورانی است كه انسان را 
به اشتباه می اندازد. شاعران و مديحه سرايان گمان می كنند مدح فالن امير قدرتمند يا فالن 
فقيه دانشمند را می كنند، آنان مدح و ثنای قدرت و علم را می كنند نه به  طور محدود، گرچه 
گمان كنند محدود است. و اين فطرت امكان تبديل و تغيير ندارد ال تَبِْديَل لَِخلِْق اهللِ ذلَِك 

يُن الَْقيِّم.«6 امام)ره( در شرح چهل حديث اذعان می دارد:  الدِّ

1. سيد حســين هاشــمی، »مطهری و فطرت در قرآن«، پژوهش های قرآنی )ويژه نامه استاد شهيد مطهری(، 
1378، ش18-17، ص46.

2. سيد حسن قريشی كرين و ديگران، همان، ص94. 
3. صحيفه امام، ج18، ص450. 

4. همان، ص512. 
5. همان، ج14، ص205. 

6. همان، ج18، ص443، اشاره به سوره روم، آيه 30: »در آفرينش خدا تغييری نيست و اين است آيين استوار حق«. 

دشمنان اسالم همواره کوشیده اند 
تا با مبنا قرار دادن شعار »فرق 
تَُسد« )تفرقه بینداز و حکومت 
را  مسلمانان  جماعت  کن(، 
پراکنده کنند و از ضعف حاصل 
از آن نهایت استفاده را ببرند و از 

منافع آن بهره برداری کنند
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قلوب همه افراد بشر متوجه كمالی است كه نقص ندارد و عاشق جمال و 
كمالی هستند كه عيب ندارد و علمی كه جهل در او نباشد و قدرت و سلطنتی 
كه عجز همراه آن نباشد، حياتی كه موت نداشته باشد و باألخره كمال مطلق 
معشوق همه است. تمام موجودات و عائله بشری با زبان فصيح يك دل و 
يك جهت می گويند كه ما عاشق كمال مطلق هستيم، ما حب به جمال و جالل 

مطلق داريم.1 
از اين رو، انسان بنابر فطرت از نقص، عيب و شر و شقاوت بيزار است. امام)ره( درباره اين 

گرايش كه آن را فرع بر فطرت كمال خواهی انسانی می دانند، می گويند: 
و ديگری از آن دو فطرت كه سمت فرعيت و تابعيت دارد، فطرت تنفر 
از نقص و انزجار از شر و شقاوت است كه اين نيز مطبوع و مخمر در انسان 

است، و به تبع فطرت عشق به كمال.2 
امام)ره( معتقد هستند فطرتی كه با سرشت آدمی عجين شده است و به دست توانای الهی 
در ذات انسان به وديعت نهاده شده و با طينت او درآميخته است، بر دو نوع است: تنفر از 
نقص و ناقص، و عشق به كمال و كامل، كه يكی اصل است و آن »عشق به كمال مطلق« است 
و ديگر، تبعی است و آن »تنفر از نقص« است.3 اين موضوع در حالی است كه اگر وحدت و 
تقريب برای بشريت به عنوان يك كمال معرفی شود، روح انسان ها به صورت فطری به سوی 

كمال وحدت سوق می يابد. امام در يكی از بيانات خويش اظهار می كند: 
انســان در فطرت خود هر كمالی را به  طور مطلق می خواهد. و شما خوب 
می دانيد كه انســان می خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هيچ قدرتی كه 
ناقص است دل نبسته است. اگر عالم را در اختيار داشته باشد و گفته شود جهان 
ديگری هم هست، فطرتاً مايل است آن جهان را هم در اختيار داشته باشد. 
انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم ديگری هم هست، فطرتاً مايل 
است آن علوم را هم بياموزد. پس قدرت مطلق و علم مطلق بايد باشد تا آدمی 

دل به آن ببندد.4 
در اين مسير می توان اذعان داشت كه تقريب يكی از كماالت و مقاصد خير بشری است كه 

1. امام خمينی)ره(، شــرح چهل حديث، تهران، مؤسسه تنظيم و نشــر آثار حضرت امام خمينی)ره(، 1388، 
ص184. 

2. امام خمينی)ره(، شــرح حديث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظيم و نشــر آثار حضرت امام خمينی، 
1391، ص77. 

3. نجمه درودی و حسن ملكی، همان، ص40. 
4. صحيفه امام، ج21، ص223. 
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بشر فطرتاً از آن گريزان است؛ زيرا انسان ها زمانی 
كه خوبی های تقريب را مشــاهده نمايند، از شرها 
)تفرقه و نفــاق( دوری می كنند. به قولی، »فطرت 
اين است كه وقتی خيری را ديد، بخواهد. شما خير و 
شر را به مردم بگوييد، تا مردم به فطرت خودشان 
از شر گريزان بشوند و به خير توجه كنند.«1 بر اين 
اساس، تمام دستورات دينی و احكام الهی دو هدف 
اصلی و فرعی دارد؛ مقصد اصلی همه دستورات دين كه برای تربيت بشر آمده است، برای 
توجه دادن انسان به فطرت توحيدی و عشق به كمال مطلق، شئون ذاتيه، صفاتيه و افعاليه 
اوست؛ از اين رو، تمامی مباحث مبدأ، معاد، وحی، نبوت و نيز عمده مراتب سلوك نفسانی و 
بسياری از فروع احكام دين از قبيل نماز و حج مربوط به مقصد اصلی و فطرت توحيدی است. 
اما هدف دوم دستورات الهی و احكام دينی بيزاری دادن فطرت از شجره خبيثه دنيا و طبيعت 
كه ام النقايص و ام االمراض است و بسياری از مسائل ربوبيات و عمده دعوت های قرآن و 
مواعظ الهيه، به آن بازمی گردد.2 بر اين اساس می توان گفت تمام دستورات و تعاليم الهی و 
سيره انبياء، دعوت مؤمنان به وحدت و چنگ زدن به ريسمان الهی و كنار گذاشتن اختالفات 

در قرآن در راستای فطرت انسان ها است.3 
گرچه وحدت گرايی فطری است، اما امور فطری نيازمند پرورش و توجه می باشد و بی توجهی 
و عدم اهتمام به آن، موجب اين  می شود كه شكوفا نگردد يا در معرض  تندبادهای روزگار قرار 
گيرد.4 امام خمينی)ره( اعتقاد دارد كه بر اساس اصول فطری انسان ها، گرايش ابتدايی به سوی 
وحدت و تقريب مذاهب و ملت ها می باشد؛ اما به دليل شرايط محيطی، تربيت های نامناسب 
و عوامل نامساعد ثانويه اين گرايش صحيح فطری به سوی پراكندگی و تفرقه سوق می يابد. به 
عبارتی، »همه انسان ها به فطرت صحيح موجود می شوند. لكن بعد در محيط ها، در تربيت ها در 
اين طور چيزها عوض می شوند.«5 در عين حال، جهل و بی تدبيری بشريت از منظر امام خمينی)ره( 
يكی ديگر از عوامل انحراف در اصول فطری نظير وحدت است: »فطرت همه بر نورانيت است، 

1. همان، ج19، ص135. 
2. امام خمينی)ره(، شرح حديث جنود عقل و جهل، همان، ص79-80. 

3. محمد بهشتی، »جايگاه فطرت در انديشه تربيتی امام خمينی)ره(«، فصلنامه تربيت اسالمی، س11، ش22، 
بهار و تابستان 1395، ص12. 

4. ابوذر قاســمی آرانی و زينب خرم آبادی آرانی، »بازخوانی مفهوم وحدت اسالمی در نهج البالغه«، فصلنامه 
حبل المتين، دوره سوم، ش7، تابستان 1393، ص153. 

5. صحيفه امام، ج11، ص257.

در نگاه امام خمینی)ره( تعالیم 
اسالمی بر محوریت امت اسالمی 
و برادری و برابری اسالمی استوار 
است. وی تعدد و اختالف و 
دشمنی را در جامعه اسالمی از 
دسیسه های استعمار و قدرت های 

جهان خوار می داند
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فطرت شما فطرت نورانی است، فطرت توحيد است. به دست خود ما آن فطرت به جهالت ها، به 
ظلمات كشيده می شود.«1 در يك جمع بندی بايد اذعان داشت كه امام خمينی)ره( ميل به وحدت 
و تقريب را امری فطری می دانند كه بر اساس ذات انسان ها و كمال طلبی بشريت، تمايل جامعه 
انسانی به دست يابی هر چه بيشتر تقريب و وحدت بين مذاهب، ملت ها و... است، اما شرايط 

آموزشی، سياسی، تبليغاتی و... مانع از تقريب كامل در جهان اسالمی و ميان بشريت می شود. 

2. قرآن کريم
قرآن كريم به عنوان كتاب و منبع اصلی و مشترك تمامی مذاهب و فرق اسالمی، ادبياتی 
وحدت گرا دارد. بيش از پنجاه آيه به موضوع اختالف، وحدت و روش های پيش گيری از 
تفرقه و راه های به دست آوردن اتحاد اشاره می كند كه همگی نشان می دهد كه اين موضوع 
از نظر قرآن دارای چه اهميتی است.2 قرآن كريم، در ســوره شوری آيه 13، مسلمانان را 
سفارش كرده است كه دين الهی را با هم اقامه نموده و از تفرقه در دين بپرهيزند. در آيه 65 
سوره انعام و آيات 1-5 سوره آل عمران، اختالف را در رديف عذاب های آسمانی، صاعقه ها 
و زلزله ها قرار داده است.3 در ســوره آل عمران، تأكيد می شود كه همه با هم ريسمان الهی 
را محكم بگيريد و پراكنده نشــويد. آيه 103 با كمال صراحت به مفهوم »با هم« بودن و با 
هم دستورهای الهی را اجرا كردن و پراكنده اجرا نكردن توجه كرده است. اندك توجهی به 
مفهوم آيه می رساند كه عنايت اين كتاب آسمانی به اين است كه مسلمانان متفرق و پراكنده 
نباشند. آيه 105 ســوره آل عمران كه دنباله اين آيه است می فرمايد: »شما مانند ديگران 
)پيروان ساير( مباشيد كه پس از آن كه آيات روشن الهی برايشان آمد فرقه فرقه شدند و 
اختالف پيدا كردند، برای چنين كسانی عذاب عظيم است.« مفهوم اين آيه نيز واضح است. 
اين آيه مخصوصًا به تفرقات مذهبی يعنی فرقه فرقه شــدن ها و مذاهب به وجود آمدن ها 
اشاره می كند، زيرا اين نوع اختالفات از هر نوع ديگر خطرناك تر است. آيه 200 اين سوره 
می فرمايد: »ای اهل ايمان! صابر و خويشتن دار باشيد، يكديگر را در خويشتن داری ياری كنيد 
و با يكديگر پيوند داشته باشيد.«. همچنين آيات و مفاهيمی همچون »واعتصموا«، »تعاونوا«، 
»اصلحوا«، »اصالح بين النــاس«، »الف بينهم«، »امت واحده«، »امتًا وســطًا«، »صبغه اهلل«، 
و »إخوه«، همگی، گاه با صراحت و گاه در قالب روشــی اصالحی بــر مفهوم وحدت تأكيد 

1. همان، ج12، ص358.
2. شهين ساالروند و همكاران، »راه كارهای ايجاد وحدت در جامعه از ديدگاه قرآن«، معرفت، س23، ش198، 

خرداد 1393، ص132. 
3. اسماعيل دانش، همان، ص112. 
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می كنند.1 بر اساس فرمايشات امام خمينی)ره(:
اين قضيه وحدت در قرآن پافشاری روی آن شده است و با تعبيرهای 
مختلف اين مسئله گوشزد شده است و آن چيزی كه مهم است اين است كه 

مسلمين به اسالم و به قرآن عمل كنند، اين ديگر تكليف ماست...2 
قرآن كريم پافشاری دارد در اين مطلب كه متفرق نباشند مردم، مسلمين 

از هم، و يد واحده باشند و معتصم به »حبل اهلل« باشند.3
امام خمينی)ره( با بهره گيری از آيه 103 سوره مبارك آل عمران اذعان می دارد كه تقريب 
و اتحاد مسلمانان يك دستور اسالمی و شرعی است: »اين دستور اسالم است: اسالم دستور 
قُوا؛4 همه با هم- تمام قشرها  داده است و فرموده است: َو اْعتَِصموا بَِحبِْل اهللِ َجميعًا و اَل تََفرَّ
با هم- اعتصام به حبل اهلل، توجه به خدای بــزرگ؛ با توجه به خدای بزرگ، همه بايد پيش 
برويم. تخلف از اين دستور الهی جرم است، گناه است. ما همه بايد با هم باشيم.«5 تقريب بر 
اساس ادبيات قرآنی، خود را به صورت »چسبندگی به ريسمان الهی« نشان می دهد كه در 
گفتار و مكتوبات امام خمينی)ره( خود را بارها به عناوين مختلف اعتصام به حبل الهی نشان 
قْوا؛ اين آيه قرآن را بپذيريد. همه بچسبيد به  داده است: »َواعتَِصُموا بَِحبِل اهللِ َجِميعاً و التََفرَّ
ريسمانی كه بين شما و خداست، و آن اسالم است.«6 امام خمينی)ره( بر اساس برداشت های 
قرآنی خود تأكيد دارند كه تقريب امت اسالمی به مثابه صراط مستقيم است كه يك ارتباط 
استراتژيك بين خلق و حق تعالی است. اگر اين ارتباط مستحكم باشد، تفرقه و جدايی در بين 
امت اسالمی جايگاهی ندارد: »حبل اهلل اسالم است. صراط مستقيم، اسالم است. ريسمان بين 

حق و خلق، اسالم است. واعتصموا بِاالسالم. متفرق نشويد.«7 

3. سنت
يكی ديگر از مبانی تقريب در انديشه امام خمينی)ره(، سنت است. سنت پيامبر)ص( و 
سيره اهل بيت)ع( كه در كنار قرآن جزء مستندات اسالمی هستند، هر كدام به نحوی مسئله 
تقريب مذاهب را مطرح كرده اند. امام خمينی)ره( اعتقاد دارند كه وحدت و تقريب اسالمی 

1. عبدالصمد مرتضوی، »مبانی و ريشه های تقريب و اتحاد اســالمی در قرآن و سنت«، فصلنامه حبل المتين، 
دوره دوم، ش2، بهار 1392، ص53 و سيد رحمت اهلل دانش ميركهن، »راه كارهای تقويت اتحاد در ميان مذاهب 

اسالمی«، انديشه تقريب، س4، ش16، 1387، ص26. 
2. صحيفه امام، ج15، ص481.

3. همان، ص438.
4. بخشی از آيه 103 سوره آل عمران: »و همگی به ريسمان خداوند چنگ زنيد و پراكنده نشويد.« 

5. صحيفه امام، ج7، ص99.
6. همان، ج8، ص298. 
7. همان، ج9، ص167. 
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مورد سفارش مؤكد كتاب و سنت است: 
ما مكلف هستيم كه در هر لباس و هر شــغلی هستيم، از اختالف كلمه 
احتراز و به وحدت اسالمی كه پيوسته مورد سفارش كتاب و سنت است 

گرايش نموده، و كلمه حق را ُعلْيا و كلمه باطل را سفال قرار دهيم...1 
به فرمايش امام خمينی)ره(، اسالم و كتاب آســمانی قرآن كريم، ملت ها را به وحدت 
دعوت كرده است و تابعين اســالم بايد از دعوت قرآن كريم به وحدت و تقريب اسالمی 

پيروی نمايند و اين يك رسالت شرعی است: 
اسالم پيشوای ماست، قرآن كريم پيشوای ماست. قرآن كريم ما را به 
وحدت دعوت كرده است، اسالم ما را به وحدت دعوت كرده است. ما تابع 

اسالم هستيم.2
وی در جايی ديگر اشــاره می كند كه تفكرات جدايی طلبانه در ميان مسلمانان مبتنی بر 
اصول غيراسالمی و در تضاد با شرع مقدس است. از اين رو، عدم تفرق در جامعه اسالمی يا 

»ُمْعتَِصم بحبل اهلل بودن« يك اصل مهم شرعی است: 
دستور اسالم است كه همه بايد ُمْعتَِصم بحبل اهلل باشيم. همه بايد متفرق 

نباشيم، جدا از هم نباشيم. فكر جدايی فكر غلط است.3 
در انديشه حضرت امام، دعوت به اسالم در سيره معصومين)ع(، همان دعوت به وحدت 

و تقريب بين امت و اديان است كه بارها مورد تأكيد قرآن قرار گرفته است: 
اين وحدت چيزی است كه در قرآن به آن سفارش شده است، دعوت 
شده است. ائمه مسلمين دعوت كرده اند به اين مسئله. دعوت به اسالم، 
اصلش دعوت به وحدت اســت؛ يعنی، همه در كلمه اسالم با هم مجتمع 

باشند و در آسايش.4

اصول تقریب در قرآن 
الف. حبل اهلل محور وحدت

امام خمينی)ره( اعتقاد دارند كه دستور شرع اسالم صرفًا به اجتماع مردم نيست، بلكه 
شرع اسالم و قرآن كريم بر با هم بودگی حول محور حق تأكيد دارد به گونه ای كه اين اجتماع 
بايد دارای هدفی واحد و متعالی باشد و اجتماع مسلمين بايد برای حبل اهلل باشد. از اين رو، 

1. همان، ج4، ص311.

2. همان، ج7، ص101.
3. همان، ص100. 

4. همان، ج15، ص482. 
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تقريب در قرآن فراتر از اجتماع مردم اســت و به عدم تفرق پيرامون مسئله توحيد و حق 
اشاره دارد: 

قُوا فقط امر به اجتماع نيست، تمام  در آيه اعتَِصُموا بَِحبلِ اهللِ َجِميعاً واَل تََفرَّ
دستورهای مردم عادی و رژيم های غيرالهی اين است كه همه با هم باشيد 
فقط دستور به اجتماع است. لكن دستور خدا دســتور َواْعتَِصُموا بَِحبْلِ اهللِ 
است. اينكه مهم است اين اســت كه تنها اين نباشد كه همه با هم در يك 
امری مجتمع باشيد و متفرق نباشيد؛ امر اين است كه همه با هم اعتصام به 
»حبل اهلل« بكنيد. راه، راه حق باشد و توجه به حق باشد و اعتصام به راه حق 
باشد. انبيا نيامده اند كه مردم را در امور با هم مجتمع كنند، انبيا آمده اند كه 

همه را در راه حق مجتمع كنند.1 
ايشان در جايی ديگر اشاره می نمايند كه مسلمين بايد به دور از تفرقه قومی و مذهبی، مطيع 
اوامر خداوند باشند: »هان  ای مسلمين! از هر تيره و پيرو هر مذهب كه هستيد دشمنی خانگی 

را كنار بگذاريد و به فرمان قرآن كريم و خدای بزرگ  گردن نهيد...«2 
ب. مخالفت با نژادپرستی

از ديدگاه قرآن، تفاوت در رنگ، زبان، نژاد و مليت مالك برتری انسان ها بر يكديگر نبوده 
و وجود اين گونه اختالفات، از نشانه های الهی و وسيله ای برای شناخت افراد از يكديگر است. 
بشر در طول تاريخ از لحاظ زبان، رنگ، نژاد، فكر، عقيده و... متفاوت بوده است، ولی از منظر 
اسالم، همه فرزندان يك پدر و مادر بوده و اين تفاوت ها بر انسانيت انسان خدشه ای وارد 

نمی سازد. قرآن هر گونه افكار نژادپرستانه را محكوم كرده است: 
ای مردم! ما شــما را از نری و ماده ای بيافريديم و شما را جماعت ها و 
قبيله ها كرديم تا يكديگر را بشناســيد. هر آينه گرامی ترين شما نزد خدا، 

پرهيزگارترين شماست. خدا دانا و كاردان است.3 
بررسی بيانات امام خمينی)ره( نشان می دهد كه تأكيد بر نژاد، قوميت، رنگ، جنسيت و... 
می تواند بسترهای نزاع، اختالف و درگيری را ميان ملت ها به وجود بياورد و اين در حالی 
است كه اسالم و قرآن كريم به صورت ريشه ای با نژادپرستی مخالف است و تأكيد بر يك 
نژاد و برتری دادن آن نسبت به ساير نژادها مانعی بزرگ برای اتحاد و تقريب است؛ مالك 

برتری مؤمنان در جامعه اسالمی نسبت به يكديگر، عدالت و تقوا است: 

1. همان، ج9، ص131.
2. همان، ج12، ص144-145. 

3. سوره حجرات، آيه 13.
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مسلمانان به مثابه دست واحدند... تفرقه جويی و نژادپرستی در كار نيست 
و بين ملت های اسالمی هيچ گونه امتيازی وجود ندارد، جز تقوا و پرهيزگاری، 

گرامی ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.1 
از نژادپرستی كه مخالف دستور اسالم است بپرهيزند؛ و با برادران ايمانی 
خود در هر كشوری و با هر نژادی كه هستند دست برادری دهند كه اسالم 

بزرگ آنان را برادر خوانده.2
ايشان مذاهب و قوميت ها در ايران را به وحدت و تقريب در پرتو شعار »الاله االاهلل« توصيه 
می كنند و اعتقاد دارند برای داشتن يك جامعه پويا و مستحكم بايد هم قدم و هم نفس بود كه 

تحقق اين امر در گرو پرهيز از نژادپرستی و افراط گرايی قومی و مذهبی است: 
نغمه نژادپرستی، طرح اينكه كرد، لر، فارس، اينها بايد از هم جدا باشند و 
هر يك مستقاًل برای خود چيزی داشته باشند اين آن است كه اسالم آمده 
است كه بردارد از ميان اين ديوارها را؛ اسالم آمده است كه خراب كند. و 
همه شما و همه ما و همه مسلمين در تحت لوای »الاله االاهلل« و توحيد هم قدم 

باشيم و هم نفس باشيم و اسالم را به پيش ببريم.3 
پ. قاعده نفی سبيل

خداوند در قرآن كريم می فرمايند: »و خداوند راه ســلطه كافران بر مؤمنان را نگشوده 
است.«4 اين آيه مبنای اصلی به نام قاعده نفی سبيل قرار گرفته است. بر اساس قاعده نفی 
سبيل، هر گونه رابطه بين مســلمانان و كفار، كه موجب نفوذ و گسترش سلطه كافران بر 
مسلمانان شود، حرام است و قرآن آن را جايز نمی داند.5 حضرت امام)ره( اين قاعده را اين  

گونه تعريف می كنند: 
قرآن می گويد هرگز خدای تبارك و تعالی سلطه ای برای غيِرُمْسلم بر 
ُمْسلم قرار نداده است. هرگز نبايد يك همچو چيزی واقع بشود؛ يك تسلطی، 
يك راهی، حتی يك راه نبايد پيدا بكند: لَْن يَْجَعِل اهللُ لِلْكافِريَن َعلَی الُْمْؤِمنيَن 
َسبياًل6 اصاًل راه نبايد داشته باشــند مشركين؛ و اين قدرت های فاسده راه 

1. صحيفه امام، ج2، ص201. 
2. همان، ج21، ص428. 
3. همان، ج17، ص109. 

4. »َولَن يجعل اهلل للكافرين علی المؤمنين سبيال«؛ سوره نساء، آيه 141.
5. غفار شــاهدی، »روابط و مناسبات امت اســالمی در برخورد با ســاير ملل و اديان با تكيه بر سيره پيامبر 

اكرم)ص(«، معرفت، س22، ش185، ارديبهشت 1392، ص89. 
6. سوره نساء، آيه 141: »هرگز خداوند راهی برای كافرين عليه مؤمنين قرار نداده است.«
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نبايد داشته باشند بر مسلمين.1 
برای اثبات ضرورت تقريب و وحدت مسلمانان به اين آيه می توان استناد كرد، زيرا تفرقه 
و تشتت بين مسلمانان زمينه و راه را برای ســلطه كفار و بيگانگان فراهم می كند. از اين رو، 
مسلمانان بايد برای جلوگيری از ســلطه كفار با يكديگر متحد شوند. امام)ره( معتقد است 
كه تفرقه مسلمين     عامل سلطه دشمن  خواهد شد و در نقطه مقابل، اجتماع ملت و دولت ها 

می تواند از سلطه كفار بر مسلمانان جلوگيری نمايد: 
  اگر مسلمين وحدت كلمه داشتند، امكان نداشت اجانب بر آنها     تسلط 
پيدا بكنند. اين تفرقه در بين مسلمين است كه باعث شده     است كه اجانب 

بر ما تسلط پيدا بكنند...2 
ت. اصل برادری مؤمنين

ََّما الُْمؤِمُنوَن اْخَوٌه( را مبنای وحدت مسلمانان قرار  آيه 10 سوره حجرات اخوت اسالمی )ان
داده است. امام)ره( نيز می فرمايند: 

اين برادری يكی از اموری اســت كه در قرآن كريــم، همه ما را برادر 
خواندند؛3 مسلمان ها را، مؤمنين را. و برادرها بايد با حسن نيت و برادری 

مجتمع باشند.4 
اگر ممالك و دولت های اسالمی از اصل اخوت پيروی نمايند، قدرت معنوی مسلمانان 

نسبت به قدرت های استكباری افزايش می يابد: 
و من اميدوارم كه بين دولت های اســالمی يك اخوتی، اخوت اسالمی، 
همان طوری كه قرآن امر فرموده است، پيدا بشود؛ كه اگر اين اخوت اسالمی 
در بين ممالك اسالمی پيدا بشود، يك قدرت عظيمی است كه هيچ يك از 

قدرت های دنيا نمی توانند به پای آن باشند.5 
اخوت و برادری عالوه بر سطح داخلی مجامع اسالمی، بايد در بين سران كشورهای اسالمی 
و ميان ملت ها برقرار باشد و صرفاً به داخل يك كشور محدود نمی شود. از اين رو، حكم قرآن 

كريم به مسلمانان، اخوت اسالمی در روابط مختلف است: 
دولت و ملت ايران به تبعيت از احكام اسالم با تمام كشورهای اسالمی 

1. صحيفه امام، ج4، ص317.
2. همان، ج6، ص83. 

3. اشاره است به آيه 10، سوره حجرات. 
4. صحيفه امام، ج16، ص173. 

5. همان، ج8، ص88. 
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به حكم اخوت منصوص در قرآن مجيد می خواست دست برادری دهد تا 
با وحدت كلمه و اتحاد بين تمام مسلمين از شر قدرت های بزرگ سلطه گر 
و توطئه های ابرچپاولگران و جنايتكاران كشورهای اسالمی خالص شوند.1

ث. دفاع از مسلمين جهان
يكی از مبانی تقريب در اصول قرآنی، دفاع از مسلمين اســت؛ به اين معنا كه بر تمامی 
مسلمانان واجب است تا مظلومان و مسلمين نيازمند در سراسر جهان را ياری برسانند و اگر 
اختالف و تفرقه در جهان اسالم و مسلمانان وجود داشته باشد، مقابله با ستمگری دشمنان 
وجود نخواهد داشت. امام خمينی)ره( تأكيد دارد به دستور قرآن كريم بايد تقوا و اخوت بين 

مسلمين منجر به رفع ستم از مسلمين شود: 
ما در اقصی بالد دنيا اگر يك كســی بهمان بگويد كه »يا للمسلمين«، ما 
موظف ايم كه به درد آنها برسيم، هر قدری می توانيم. ما نمی گوييم كه ما 
می توانيم همه جا چه بكنيم. ما آن قدری كه می توانيم دفاع از حق مسلمين 
می كنيم. مسلمين معنايش نيست ايرانی، مسلمين. كسی كه يك مسلمی 
فرياد زد كه به داد ما برسيد و نرود سراغش، فكر او نباشد، اين مسلم نيست، 
اين انحراف است، ملتفت نيستيد شــماها، اين انحراف است از اسالم، اين 
بی توجهی است به مقاصد اسالم. اسالم برای ايران نيامده، اسالم برای عالم 

آمده...2

4. سنت و سيره 
سيره و ســنت نبوی)ص( به عنوان تنها تبيين كنندگان قرآن و مفسران حقيقی آن، يكی 
ديگر از مبانی تقريب در انديشه امام خمينی)ره( است. سيره در اصطالح به آن بخش از رفتار 
و روش عملی هر شخص گفته می شود كه از حالت وحدت و يكبار يا چندبار محدود انجام 
گرفتن بيرون آمده باشد و به مرحله تكثر و مداومت رسيده باشد، و به صورت يك سبك 
و روش درآمده باشد.3 سيره در عرف مسلمانان، در معنايی معادل معنای سنت نيز به كار 
رفته و در مجموع، عبارت است از: مجموعه رفتارها و گفتارهای پيامبر و اساس اعتبار سنت 
از هدايت های قرآن كريم است، چراكه قرآن، كالم رسول خدا و سنت نبوی را مصون از خطا 

می داند و در جای جای قرآن به آن تأكيد می كند كه: 

1. همان، ج17، ص259.
2. همان، ج19، ص230. 

3. حمزه خان بيگی، »بررسی و تحليل سيره سياسی پيامبر)ص( با تأكيد بر رفتار با دشمنان«، فصلنامه حبل المتين، 
دوره سوم، ش6، بهار 1393، ص80.  
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همنشين شما )محمد( نه از راه راســت منحرف شده و نه در تشخيص 
حقيقت دچار خطا گرديده است، او به رأی خويش چيزی به نام قرآن برای 

شما نمی خواند، آن نيست مگر وحی كه از جانب خدا به او می رسد.1 
هر چند اين آيات، بنابر قرائن حاليه داللت بر قرآن و وحی الهی می كند؛ با اين حال برخی 
از مفسرين اين عصمت كالمی حضرت را به تمام ســيره و سنت ايشان سرايت داده اند. از 
سوی ديگر آيات فراوانی نيز وجود دارد كه بر الگو بودن سنت و سيره حضرت رسول)ص( 

اشاره دارند: 
قطعًا در گفتار و رفتار رسول خدا اقتدای نيكويی برای شماست. اقتدا به 
رسول خدا از عهده همه مدعيان ايمان برنمی آيد، بلكه آن كسی پيرو اوست 

كه به خدا و روز واپسين اميد دارد و خدا را بسيار ياد می كند.2 
حجيت سنت و سيره نبوی نيز در تمام منابع شيعه و سنی، امری مسلم و الزم االتباع است 
و نه تنها كالم وحی كه توسط رسول خاتم)ص( بيان می شود- عين كالم الهی است، بلكه تمام 
گفتار، رفتار، كردار و اوامر و نواهی ايشان نيز برای تمام مسلمانان، حجت خواهد بود. امام 
خمينی)ره( معتقد بودند كه مسلمانان بايد سيره انبياء و به خصوص پيغمبر گرامی اسالم را 

مطالعه كرده و آن را الگوی خويش قرار داده و در همه زمينه ها از آن پيروی كنند: 
مسلمين بايد بيدار بشوند. مسلمين از سيره انبيا و خصوصاً مسلمين از سيره 

پيغمبر اكرم بايد مطالعه كنند، ببينند چه كرده است و ما بايد تأسی كنيم.3
امام خمينی)ره( مسلمين را به سيره ائمه اسالم و پيامبر دعوت می كنند؛ زيرا معتقدند كه 
سنت و سيره پيامبر و امامان در رديف سنت های قرآنی قرار دارد و در اين ميان، دعوت به 
وحدت و دوری از افتراق در اجتماع مسلمين يكی از اين سنت ها است. به همين دليل ايشان 
اعتقاد دارند كه اختالف افكنی بين مسلمين، دسيسه دشمنان قرآن و سنت است و بايد طبق 

سيره و سنت معصومين، وحدت و تقريب اسالمی را سرلوحه جامعه قرار دهيم:
بايد مملكت اسالمی به پيغمبر اسالم و ائمه اسالم اقتدا بكنند. همان طور 
كه آنها سيره شان يك سيره محبت آميز بود نسبت به برادرهاشان، نسبت 
به مردم، نسبت به مسلمين، بايد ماها هم كه تبع آنها هستيم، همين سيره 

را داشته باشيم.4

1. سوره نجم، آيه 2-6. 
2. سوره احزاب، آيه 21.

3. صحيفه امام، ج20، ص412.
4. همان، ج 8، ص49.
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خداونـــد پـيـامبـــر اكـــرم )ص( را 
»رحمه للعالمين« و پرچم دار صلح و دوســتی 
برای مسلمانان و مردمان جهان معرفی كرده 
است. ايشان ســال ها برای برادری، برابری، 
مبارزه با تبعيض نژادی تالش كرد، در اوايل 
بعثت خود، نامه های متعددی برای زمامداران 
بزرگ آن عصر فرستاد و در آن نامه ها به بيان 

وجه مشترك مسلمانان با مردم آن كشورها پرداخت و بعد از دوستی و وحدت، به مسئله 
حقانيت اسالم اشاره كرد، ميان مســلمانان عقد اخوت و الفت جاری كرد و رنگ اختالف 
و نزاع را از چهره جامعه پاك كرد.1 اقوام عرب جاهلی قبــل از ظهور پيامبر)ص( گرفتار 
تشتت های گوناگون بودند و شــكاف های قومی، قبيله ای و... بر زندگی آنها سايه افكنده و 
آنها را به تقابل های متعدد واداشته بود و هزينه های سنگين مادی و معنوی بر آنها تحميل 
می كرد. به گونه ای كه شــاخصه اصلی جامعه جاهلی عرب، تشتت و پراكندگی، اختالفات 
عميق ميان مردم و قبايل مختلف بود. بت پرستی نه تنها موجب وحدت آنان نشده بود، بلكه 
وجود بت های متعدد، عامل تفرقه بيشتر بود. قبيله هم تنها سبب اجتماع مردم وابسته به 
خود می شد. در يك قبيله وحدت خونی پايه های آن را استوار می كرد. بر همين اساس، نسب 
در ميان عرب ارزش  يافته بود و در واقع ارزش های هر فرد را موقعيت قبيله او معين می كرد. 
در نتيجه محور حيات اجتماعی و حتی فردی آنان را تعصبات قومی و خونی تشكيل می داد. 
برتری طلبی، كسب افتخار و شرافت، گاه و بی گاه آتش جنگی را ميان آنان شعله ور می ساخت 
كه در برخی از موارد به علت عصبيت و يك دندگی آنها سال های متمادی به طول می انجاميد. 
رســالت جهانی پيامبر اعظم)ص( نجات و سعادت همه انســان ها از جهالت و انحراف و 
رســتگاری همگی آنان بود. اولين چيزی كه اســالم و قرآن از مردم زمان جاهلی گرفت، 
تشتت آرا و عقايد مذهبی بود كه به جای آن وحدت عقيده بر مبنای توحيد را مطرح كرد.2 
بنابراين پيامبر)ص( با ارزانی نعمت الهی وحدت حول اسالم، ارزش ها و آموزه هايش، سبك 
و سياقی جديد به زندگی عرب غوطه ور در تشتت و تفرق بخشيد و خونی دوباره در رگ های 
حيات آنان جاری و آنان را واحد، منسجم، همدل، هم گرا و هم آوا كرد.3 پيامبر)ص( با تكيه 

1. قربان علی هادی، »تأثيرات عاشورا در وحدت مسلمانان«، انديشه تقريب، س7، ش28، پاييز 1390، ص29. 
2. سيد عالءالدين شاهرخی، »راهبرد پيامبر اعظم)ص( در فرهنگ سازی وحدت اسالمی«، انديشه تقريب، س8، 

ش29، زمستان 1390، ص18 و 20. 
3. محمدعلی مشايخی پور، »بررسی اهميت و جايگاه وحدت از ديدگاه امام علی)ع(«، فصلنامه مطالعات تقريبی 

مذاهب اسالمی، س12، دوره جديد، ش45، پاييز 1395، ص28. 

در اندیشه امام)ره(، ملی گرایی و 
اختالف بین مذاهب دو آفت و آسیب 
جدی در جامعه اسالمی محسوب 
می شود: »از ملی گرایی خطرناک تر و 
غم انگیزتر، ایجاد خالف بین اهل سنت 
و جماعت با شیعیان است، و القای 
تبلیغات فتنه انگیز و دشمنی ساز بین 

برادران اسالمی و ایمانی است.«
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بر مبانی اتحاد اســالمی، مدينه فاضله ای مملو 
از عشــق و صميميت و برادری و ايثار و تمامی 
فضايل انســانی ســاخت كه هنوز بشريت در 
حسرت و آرزوی تحقق دوباره چنين جامعه ای 
به سر می برد. اين وحدت و برادری كه در عصر 
رسالت به بهترين شــكل در ميان ياران رسول 
خدا)ص( تحقق يافــت، نمونه ای واقعی از امت 
واحده مورد نظر اسالم بود كه متأسفانه پس از 
رحلت پيامبر)ص( خيلی زود به ضعف گراييد 
و بروز اختالف و تفرقه و تشتت و تنازع به تدريج زمينه ساز حركت امت اسالمی در مسير 
ذلت و انحطاط شد. پيامبر اكرم)ص(، منشأ ذلت و زبونی پس از عزت و سربلندی و در پی 
آن ضعف و سستی هر ملتی را تفرقه ای می داند كه ريشه در خصومت و دشمنی دارد؛ از اين 
رو ايجاد الفت و پرهيز از تفرقه و عداوت را بر مسلمانان واجب دانسته اند.1 امام)ره( تأكيد 
دارند اتفاق بر اسالم در سيره پيامبر و اصحاب وی  مشاهده می شود و همين امر يگانه عامل 
عزت مسلمانان خواهد بود. ايشان تأكيد دارند در سيره معصومين، وحدت جامعه بر روی 

اصول اسالمی عامل رشد و موفقيت حكومت خواهد بود: 
اگر مسلمين بخواهند اين عزت و عظمتی را كه در صدر اسالم بين پيغمبر 
اكرم و اصحاب بود و ساير اقشار مسلمين، آن سيره را متابعت كنند تا اينكه 
عظمت خودشان را بيابند، آن سيره همان اتفاق بر اسالم است  كه قدرت 
مافوق طبيعت می آورد، و شجاعت ما فوق الطبيعه. آنچه كه ملت ما، با اينكه 
در حال ضعف و تشتت بود دريافت، همين مطلبی بود كه در صدر اسالم 

مسلمين دريافته بودند؛ اتكا به ايمان و اسالم و وحدت كلمه.2
پيامبر اكرم)ص(، همچنين می فرمايند: »بر شما باد به جماعت، زيرا دست خدا با جماعت 
است و شــيطان با يك تن همراه و از دو تن دورتر است.«3 حضرت امام)ره( نيز در سخنان 
خويش به اين حديث نبوی استناد كرده و بر اين باور بودند كه اگر مسلمانان در راه خدا، با 
يكديگر متحد شوند و اجتماِع واحد را تشكيل دهند، خداوند متعال آنها را در راه رسيدن به 

1. محمد عرفانی، »راه كارهای تحقق انسجام اســالمی از منظر قرآن و روايات«، انديشه تقريب، س3، ش13، 
1386، ص23. 

2. صحيفه امام، ج 9، ص274.
3. اسماعيل دانش، همان، ص112-113. 

وحدت و تقریب برای هدف مشترک، 
جمهوری  کیان  از  حراست  یعنی 
اسالمی و نهضت اسالمی در ایران 
صرفًا به مرزهای ملی محدود نمی شود، 
بلکه امام خمینی)ره( از همه ملت های 
غرب  و  شرق  مسلمانان  و  آزاد 
می خواهند با وحدت خویش به مقابله 
با دشمنان اسالم بپردازند و تقریب را 

امری جهانی و فراملی می دانند
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هدف شان ياری می كند، زيرا خداوند با جماعت است: 
يك ملت اگر يك چيزی خواست، نمی شود خالفش كرد. خدا همراهش 
است يَُداهللِ َمَع الَْجماَعه.1 يك جمعيت كه برای خدا قيام كرده و با اهلل اكبر 

مطلبش را پيش برده است، اين را نمی شود تحميلش كرد.2
روايتی ديگر از پيامبر)ص(، كه حضرت امام)ره( در سخنان گوهربار خويش از آن بهره 
گرفته اند، روايت »مؤمنين يٌَد َعلی  َمْن ِســواُه، مؤمنين همه يك دســت اند« می باشد. امام 
معتقدند تعبير مســلمانان به يك دست به اين جهت است كه مســلمانان بايد به درجه و 

مرحله ای از وحدت برسند كه ديگر هيچ مرز و جدايی بين آنها وجود نداشته باشد: 
در روايت از حضرت رسول آمده است كه: شماها، همه مسلمين، همه 
مؤمنين يٌَد َعلی  َمْن ِســواهُ ،3 همه يك دست اند. حتی تعبير دو تا دست هم 
نفرموده اند، كأنّه همه يكی هستند. بايد اجتماع شما و وحدت شما به آنجا 
برسد كه يك باشيد؛ بين خودتان و برادرهای خودتان جدايی نبينيد، و اين 

دستوری است، دستور اسالمی.4 
از نظر امام خمينی)ره( هدف پيامبر اكرم)ص( ايجاد وحدت در تمام دنيا بود، اما موانعی بر 

سر راه اين هدف بزرگ قرار داشت و مانع دست يابی پيامبر به چنين هدفی گرديد: 
پيغمبر اســالم می خواســت در تمام دنيا وحدت كلمــه ايجاد كند؛ 
می خواست تمام ممالك دنيا را در تحت يك كلمه توحيد، در تحت كلمه 
توحيد تمام ربع مسكون را قرار بدهد، منتها اغراض سالطين آن وقت از 
يك طرف و اغراض علمای نصارا و يهود و امثال ذلك از طرف ديگر سد شد؛ 

مانع شد از اينكه ايشان بتوانند آن كار را انجام بدهند.5
بعد از رحلت حضرت ختمی مرتبت)ص( مسئوليت اصلی حفظ اتحاد دينی و نظام الهی 
می بايست بر عهده جانشين پيامبر)ص( باشد. اما متأسفانه در اين دوران، مسئله جانشينی 
آن حضرت، خود بزرگترين عامل تفرقه ميان مسلمانان شد. هر چند حضرت رسول)ص( در 
آخرين روزهای حيات شريف خويش، جانشين حقيقی خويش را بارها معرفی كرده بودند، 
اما تالش های منافقان و نفوذ سياسی ايشان در حيات سياسی جامعه اسالمی، مانع از ادامه 

1. حديث نبوی، صحيح ترمذی، ج3، ص316: »دست خدا با جماعت است.« 
2. صحيفه امام، ج11، ص399.

3. »همه يكدست در برابر بيگانگان اند«. بحاراالنوار، ج28، ص104؛ مسند احمد، ج2، ص215. 
4. صحيفه امام، ج17، ص222. 

5. همان، ج2، ص32. 
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طبيعی حيات جامعه اسالمی شد. با اين حال حضرت علی)ع( كه وارث حقيقی اين داستان 
بود هر گونه اقدام جدی را در اين دوران، برای بازگرداندن زمام حكومت دينی به دســت 
صاحبان حقيقی آن، باعث تشديد اختالف ميان مسلمانان می دانستند. تعامل تحمل مدارانه 
و همراه با پشتيبانی آن حضرت)ص( با خلفای سه گانه پيش از خويش، نه تنها زمينه ای برای 
رشد شكوه و عظمت مسلمانان فراهم می ساخت، بلكه بيش از آن باعث حفظ انسجام دينی 
و نظام اسالمی بود.1 حضرت علی)ع( پس از رحلت پيامبر خدا)ص( به خاطر حفظ وحدت 
اسالمی و جلوگيری از كشمكش های داخلی، بزرگ ترين صبوری و تلخ ترين تحمل ها را از 
خود نشان داد.2 به فرموده امام خمينی)ره(، »علی بن ابي طالب، صلوات اهلل عليه، نيز اقتدای 
به آن بزرگوار كرده سيره اش سيره رسول اهلل)ص(، بود.«3 به همين دليل، ايشان با اين كه به 

طور قطع خالفت را حق خود می دانست، اما فرمودند: 
آن گاه كه پيامبر)ص( به سوی خدا رفت، مسلمانان پس از وی در كار 
حكومت با يكديگر درگير شدند. سوگند به خدا نه در فكرم می گذشت و نه 
در خاطرم می آمد كه عرب خالفت را پس از رسول خدا)ص( از اهل بيت او 
بگرداند، يا مرا پس از وی از عهده دارشدن حكومت بازدارند، تنها چيزی كه 
نگرانم كرد رو آوردن مردم به سوی فالن شخص بود كه با او بيعت كردند. 
من دست باز كشيدم، تا آنجا كه ديدم گروهی از اسالم بازگشته، می خواهند 
دين محمد)ص( را نابود سازند، پس ترسيدم كه اگر اسالم و طرفدارانش را 
ياری نكنم، رخنه ای در آن بينم يا شاهد نابودی آن باشم، كه مصيبت آن بر 
من سخت تر از رها كردن حكومت بر شماست، كه كاالی چند روزه دنياست 
و به زودی ايام آن می گذرد چنان كه سراب ناپديد شود، يا چونان پاره های 
ابر كه زود پراكنده می گردد. پس در ميان آن آشوب و غوغا به پا خاستم تا 

آن كه باطل از ميان رفت، و دين استقرار يافته، آرام شد.4 
نگاه امام علی)ع( به موضوع وحدت، نگاهی راهبردی و اساسی است كه از عمق عشق و 
عالقه ايشان به پيامبر)ص( و تداوم حيات دين و امتش برمی خيزد. ايشان تداوم خط اسالم 
و مسلمانی را به عنوان يك اصل اساسی و مهم، سرلوحه فعاليت های خويش قرار داده بود 

1. سعيد ارجمندفر، همان، ص96.
2. جواد محدثی، انسجام و وحدت، مشهد، بنياد پژوهش های اسالمی، 1386، ص39. 

3. امام خمينی، شرح چهل حديث، همان، ص96.
4. نهج البالغه، نامه 62. 
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و تا آخرين لحظه از اين مهــم غفلت نورزيدند.1 آن 
حضرت در تمامی مدت خالفت خلفا بر بيعت خود 
وفادار بــود. خيرخواهی جامعه اســالمی، نصيحت 
نمودن خلفا، ارايه مشــورت صادقانه به آنها، اجازه 
دادن به اصحاب و ياران خود برای تصدی منصب های 
حكومتی و كمك به خلفا و... همه نشان دهنده اين است 

كه حضرت مصالح عامه را بر منافع شخصی مقدم می دانستند.2 امام خمينی)ره( نيز بر اين 
باور ند كه حضرت علی)ع(، برای مصالح كلی مسلمانان، مصالح اسالم، حفظ وحدت مسلمانان 
و حفظ دين پيامبر اكرم)ص(، منافع شــخصی خويش را ناديده گرفتند، سختی ها را تحمل 
می كردند و در برابر غصب جايگاه خالفت سكوت كردند. ما هم به عنوان پيرو آن بزرگوار 

بايد اين گونه عمل كنيم و منافع و مصالح اسالم را بر منافع شخصی خويش ترجيح دهيم: 
حضرت امير در بســياری از اموری كه برايش خيلی سخت بود، دندان 
روی جگر می گذاشــت و موافقت می كرد برای مصالح كلی، برای مصالح 
اسالم. ما اگر تبعيت از او داريم بايد اين طور باشيم، اگر يك مقدار هم تبعيت 

داريم، يك مقداری همين طور باشيم.3
امام علی)ع( در تشريح اهميت و جايگاه وحدت، بر اين نكته تأكيد دارند كه تعاليم الهی 
به وحدت فراخوانده اند؛ بن مايه و رومايه آنها ندای وحدت سرمی دهند و در تمامی سطوح 
آنها، وحدت به عنوان يك اصل محوری مطرح است. دين اسالم خود متحدكننده است و 
با تعاليم وحدت انگيزانه خود زمينه هم گرايی، همدلی و وحدت مسلمانان را فراهم ساخته 
است. به واسطه دين خدا، مسلمانان به رغم نداشتن ارتباط نســبی و حسبی با هم برادر و 
هم دل شــده اند.4 عالوه بر روح وحدت انگيز تعاليم اسالمی، اصول مشترك بين مسلمانان 
زمينه وحدت و هم گرايی آنها را فراهم ساخته است. ايشان در بيانی اين گونه می فرمايند: 
»خدايشان يكی، پيغمبرشان يكی، كتابشان يكی اســت.«5 امام علی)ع( وحدت را نعمت و 
فيضی از ناحيه خداوند متعال دانسته كه به واسطه آن بر مسلمانان منت نهاده است: »همانا 

1. محمدعلی مشايخی پور، همان، ص35. 
2. آيت اهلل محمدعلی تسخيری، »گفتاری پيرامون »وحدت اســالمی« و »تقريب مذاهب««، انديشه تقريب، 

ش8، 1385، ص17-18. 
3. صحيفه امام، ج20، ص230.

4. نهج البالغه، خطبه های 39 و 113.
5. همان، خطبه 18.

پیشبرد نهضت اسالمی بر اساس 
منطق و عقالنیت باید همراه با 
تقریب امت اسالمی و وحدت 
عمومی در جامعه اسالمی باشد 
و این اجتماع مسلمین است که 
حراست از جمهوری اسالمی را 

ممکن می سازد
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خدای سبحان بر جماعت اين امت، منت گذارده و بين آنان الفت و اتحاد ايجاد كرده است، تا 
در سايه اش بيارامند و در پناهش بياسايند.«1 تعبير منت الهی درباره وحدت، بيانگر اهميت 
بسيار آن است؛ زيرا به اعطای هر نعمت سنگين و گران بهايی منت گفته می شود، چنان كه 
خداوند متعال از بعثت پيامبر)ص( به عنوان منت ياد كرده است.2 حضرت علی)ع( با وجود 
اختالفات شديد سياسی و عقيدتی پس از رحلت پيامبر، وضو گرفتن با آب به جای مانده از 
وضوی جماعت مسلمين را مقدم بر وضو گرفتن با هر آب گوارا و تميز ديگری می داند و بر 
اهميت معنوی جمع مســلمانان تأكيد می كنند.3 امير مؤمنان مردم را به »سواد اعظم« فرا 
می خواند، يعنی توده مردم و جمعيت انبوه، و از جدا شدن از جماعت و جمعيت و ساز جدا 

زدن نهی می كند. ايشان می فرمايند: 
هميشه همراه با جمعيت های بزرگ )و اكثريت طرفدار حق( باشيد، چرا 
كه دست حمايت و نصرت الهی با جماعت است و از تفرقه بپرهيزيد، چراكه 

افراد تك رو طعمه شيطان اند.4
شيوه امام علی)ع( و تالش ايشان جهت حفظ وحدت مسلمانان و نزديكی بين آنها در سيره 
فرزندان آن حضرت نيز ادامه يافت. ائمه اطهار در سيره و رويه خود، همواره مسلمانان را به 
اتحاد و همبستگی دعوت می كردند. دعای امام چهارم برای اهل ثغور در صحيفه طيبه اش 
و نيز كمك امام باقر به دولت اموی برای تهيه ســكه رايج اسالمی گواه اين امر است.5 امام 

حسن)ع( می فرمايند: 
من اميدوارم كه خيرخواه ترين مردم باشم... بايد آگاهی دهم كه اجتماع 
مسلمانان و جماعت آنان اگرچه مكروه شما باشد، بهتر است از پراكندگی و 

تفرقه هر چند دودستگی و جبهه گيری خواست شما باشد.6 
امام كاظم)ع( عامل هالكت جامعه را »فراق الجماعه« )فاصله گرفتن و جدايی از جامعه و 
جماعت( بيان می كنند.7 در انديشه حضرت امام)ره(، وحدت و يگانگی مسلمانان تحت لوای 

1. همان، خطبه 192.
2. محمدعلی مشايخی پور، همان، ص36. 

3. سيد صادق حسينی، »مدارا با مخالفان مذهبی از ديدگاه فقه اسالمی«، حبل  المتين، پيش شماره دوم، تابستان 
1391، ص32. 

4. نهج البالغه، خطبه 127. 
5. آيت اهلل محمدعلی تسخيری، همان، ص18. 

6. قربان علی هادی، »نگرش تطبيقی به وحدت اســالمی و ملی گرايی«، انديشه تقريب، س6، ش21، زمستان 
1388، ص83. 

7. مرتضی داوودپور، »نقش انتظار فرج در انســجام اســالمی گروه های سياســی- اجتماعی و وظايف دولت 
زمينه ساز«، مشرق موعود، ش11، پاييز 1388، ص38. 
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اسالم ريشه در سيره و روش ائمه مسلمانان نيز دارد. امامان معصوم در طول عمر پربركت 
خويش همواره در جهت وحدت و اجتماع فرقه های مختلف مسلمين تالش می كردند. به 

تعبير ايشان: 
عقال و علمای اسالم از صدر اســالم تاكنون كوشش كردند برای اينكه 
مسلمين همه با هم مجتمع باشــند و همه يد واحد باشند بر غير مسلمين. 
در هر جا كه مسلمی پيدا بشود بايد با ساير مسلمين تفاهم كنند و اين يك 
مطلبی است كه خدای تبارك و تعالی در قرآن كريم سفارش كرده  است. و 
پيغمبر اكرم)ص( سفارش فرموده است و ائمه مسلمين سفارش فرموده اند 
و علمای بيدار اســالم دنبال اين امر را گرفته و كوشش كرده اند به اينكه 

مسلمين را در تحت لوای اسالم به وحدت و يگانگی دعوت كنند.1
از اين رو حضرت امام معتقدند كه اگر ســيره امامان معصوم الگوی حكومت و ملت های 
مختلف قرار بگيرد و به آن عمل شود، دشمنی ها و اختالفات از بين می رود، زيرا حفظ وحدت 
بين انسان ها و نزديكی بين فرقه های مذهبی از اصلی ترين اركان سيره امامان معصوم)ع( است: 
اگر حكومت ها و ملت ها به ســيره رســول اكرم و ائمه مسلمين عمل 
می كردند، آرامش در همه جای ارض بود؛ اين اختالفات و خونريزی ها نبود.2

5. عقل
عقل به عنوان پيامبر درون و يكی از منابع مهم معرفــت، همواره بر همدلی و هم گرايی، 
تفاهم، محبت و اتحاد مقابل دشمنان باطل و ظالم حكم می كند، زيرا از ديدگاه عقل دفع ضرر 
محتمل واجب است. اختالف، عداوت و تفرقه بين مجموعه ای كه خودی شمرده می شوند، 
خطر شكست و زيان دنيوی و اخروی در پی داشته، موجوديت آنها را تهديد می كند؛ از اين 
رو، عقل ســليم برای حفظ منافع و مصالح مادی و معنوی بر حق، به اتحاد و اتفاق در برابر 
دشمن بدخواه و باطل حكم می كند. هر انسان عاقلی بر اساس تجربه تاريخی و سير عقالی 
آزادانديش درمی يابد كه همبستگی، هم سويی و همكاری در سايه وحدت و همدلی باعث 
تقويت قدرت و پيشرفت مادی و معنوی آنان شده، فوايد و ثمرات بسياری به دنبال دارد؛ 
و اختالف، تفرقه، جنگ و عداوت موجب ضعف و نابودی قوای مادی و معنوی آنان گشته، 
پيامدهای منفی و ضررهای جبران ناپذيری در پی دارد و اساس جامعه را تهديد می كند. سيره 
عملی همه عقالی عالم بر قبح تفرقه و دشمنی های غيرمعقول و مبتنی بر هوا و هوس بوده است 

1. صحيفه امام، ج13، ص338. 
2. همان، ج7، ص118. 
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و ضمن تأييد ُحسن وحدت مبتنی بر حق، بر آن 
تأكيد كرده اند. از اين رو، مراعات و حفظ وحدت 
بر اساس مشتركات و هويت ملی، دينی و انسانی 
كه فوايد دينی و اخروی دارد، عقاًل واجب است.1 

در تمامی ادوار فقه شيعه اعم از دوره حضور و 
دوره غيبت كه خود شــامل ادوار مختلف است، 
عقل در فقه شيعه حضور دارد.2 عقل نيروی فطری 
و طبيعی در وجود بشر است كه با آن صحيح را از 
غلط، حق را از باطل و هدايت را از ضاللت تشخيص می دهد و بر اساس مختار بودن، اراده 
می كند و تصميم می گيرد. به اقتضای عقل فطری يــا بديهی، وحدت و اتحاد يك ضرورت 
حياتی و انسانی است و مفيد برای ادامه حيات او. بدين معنا كه بقا و پيشرفت سالم بشر، جز با 
وحدت و هم دلی و تعاون و همكاری برای تحقق اهداف جمعی ميسر نيست.3 امام خمينی)ره( 
از اين امر به عنوان اقتضای عقل و خرد انسانی ياد كرده و خود به صراحت در بيانات خويش 

به اين مسئله اين گونه اشاره كرده است: 
بايد عقل را پيشوای خودتان قرار بدهيد و اسالم را مقتدای خودتان قرار 
بدهيد و در مقابل اسالم همه خاضع  باشيد و به حكم عقل عمل كنيد و عقل 
و اسالم می گويد شما با هم متحد باشيد و اگر متحد باشيد هيچ كشوری به 

شما نمی تواند تعدی كند.4 
مفهوم عقل در اين سخنان، همان عقل فطری انسانی است كه در همگان كم و بيش وجود 
دارد؛ يعنی قدرت تميز و تشخيص حق از باطل و صحيح از غلط و انتخاب صحيح كه عموم 
مردم آن را دارند. به طور كلی منظور حضرت امام از اقتضای عقل فطری اين است كه هر 
انسانی به دليل برخورداری از نيروی فهم و انديشه خويش يا همان عقل، عاقالنه و بر مبنای 
عقالنيت و تشخيص صحيح و منطقی فايده متوقع عمل می كند. انسان، موجودی است عاقل 
و دارای فهم، و هر دارای فهمی اين موضوع را درك می كنــد و می فهمد كه تحقق و انجام 
امور جمعی و مشترك جز با وحدت و اتحاد ميسر نيست و پيشبرد امور تنها در سايه اتحاد و 

1. دادخدا خدايار، همان، ص124. 
2. سيد غالم حسين عابدی، »عقل، به عنوان منبع اســتنباط احكام شرعی«، انديشه تقريب، س7، ش28، پاييز 

1390، ص65. 
3. محمدحسين جمشيدی، »تبيين الزامات سياسی- عقالنی وحدت ملی در انديشه امام خمينی)ره(«، پژوهش 

سياست نظری، ش15، بهار و تابستان 1393، ص236. 
4. صحيفه امام، ج15، ص452-453. 

در بیانات امام خمینی)ره( جهان 
اسالم دارای دشمنان متعددی 
به رغم  آنها-  همه  که  است 
که  شدیدی  احیانًا  اختالفات 
دارند- در تخریب و تضعیف 
اسالمی  ملت های  و  دولت ها 
وحدت نظر دارند و در راستای 
نیل به این هدف، از هیچ کوشش و 

توطئه ای فروگذار نمی کنند
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همبستگی صورت می گيرد.1 الجرم، در گفتمان انقالب اسالمی و انديشه های امام خمينی)ره( 
وحدت و همبستگی برای حفظ و بقای يك جامعه و پيشرفت و تكامل آن امری عقلی است.2 

برخی ادله عقلی تقريب و وحدت در انديشه امام خمينی)ره( به قرار زير است: 
الف. استمرار نهضت اسالمی در سايه تقريب 

هر حركت و هر ارزشی برای اينكه باقی و پايدار بماند، نيازمند همبستگی و وحدت پيروان 
و طرفدارانش است. برای مثال، تجارب صدساله اخير ملت ايران، اين موضوع را ثابت كرده 
اســت كه حفظ و تداوم هر حركتی، نياز به وحدت بنيان گذاران، مناديان و ادامه دهندگان 
راه آن حركت و مكتب دارد. يكی از مهم ترين علل شكست انقالب مشروطه، نهضت ملی 
نفت ايران، و... تفرقه و جدايی قشــرهای گوناگونی بود كه در تحقق آن نقش داشتند.3 به 
همين خاطر در انقالب اسالمی، ملت ايران از وقايع گذشته درس گرفتند و برای سرنگونی 
رژيم پهلوی و پيروزی نهضت اسالمی با يكديگر متحد شدند و اختالفات را كنار گذاشتند. 
از ديدگاه حضرت امام)ره( رمز پيروزی انقالب اسالمی ايران وحدت بين تمامی قشرهای 

جامعه بود: »ملت ايران با وحدت كلمه و اتكال به اسالم نهضت را پيش بردند.«4 
از نظر امام خمينی)ره( با پيروزی انقالب اســالمی در ايران يا با فتح مكه و تحقق دعوت 
پيامبر در صدر اسالم در سرتاسر شبه جزيره عربستان، كار مبارزه و قيام در راه حق تمام نشده 
است. بنابراين پس از پيروزی، وحدت و تقريب ضروری تر است و اين را هر عقل سليمی به 
راحتی تشخيص می دهد. هم به پيروزی رساندن حركت و نهضت، نياز به وحدت و انسجام 
دارد و هم حفظ و تداوم آن. ولی آنچه وحدت و انسجام را ضروری تر می سازد، حفظ و تداوم 
انقالب و استمرار راه و قيام است كه خود فايده ای متوقع بر مبنای عقالنيت است.5 بر همين 
مبناست كه حضرت امام برای تداوم نهضت اسالمی كه با پيروزی انقالب اسالمی آغاز شده 

بر حفظ وحدت و نزديكی فرقه های مذهبی به يكديگر تأكيد می كنند: 
همان طوری كه اين نهضت را بــا وحدت كلمه و وحدت مقصد كه همه 
مقصدشان اسالم بود، همه با هم فرياد اسالم می زدند، حاال هم همان را حفظ 

بكنند؛ اجتماعات خودشان را حفظ بكنند.6

1. محمدحسين جمشيدی، همان، ص237. 
2. سيد حسن قريشی كرين و ديگران، همان، ص94. 

3. محمدحسين جمشيدی، همان، ص243. 
4. صحيفه امام، ج7، ص101. 

5. محمدحسين جمشيدی، همان، ص244. 
6. صحيفه امام، ج8، ص361. 
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بر اساس بيان تاريخ، امام علی)ع( از همين قاعده عقلی استفاده كرد و برای حفظ نهضت  
اسالمی پيامبر)ص(، سرانجام از حق خود گذشت و برای حفظ و تداوم انقالب پيامبر)ص( 
حتی مجبور به بيعت با خلفا شد. ايشان بارها دليل بيعت خود را حفظ اتحاد امت اسالمی در 

برابر مشركين و كفار ياد كردند.1 
ب. هدف واحد؛ حفظ نظام سياسی 

دفاع از حيثيت و كيان جمهوری اسالمی و نظام سياســی منبعث از آن در انديشه امام 
خمينی)ره( بسيار حائز اهميت است تا جايی كه ايشان حفظ نظام اسالمی را به عنوان هدف 

عمومی و جامع در بين مردم معرفی می كنند: 
برادران و خواهران مذاهب گوناگون، همه دســت در دســت يكديگر 

بگذارند و از حيثيت و كيان اسالم و جمهوری اسالمی دفاع كنند.2
ايشان اعتقاد دارند كه موفقيت و كارآمدی نظام سياسی در گرو وحدت كلمه و تقريب 
ميان گروه ها و قشرهای مختلف جامعه اســت و به همين دليل وحدت امری عقلی است و 
جمهوری اسالمی ايران برای افزايش و ارتقای توانمندی خود بايد عنصر وحدت و تقريب را 

سرلوحه خويش قرار دهد: 
دريافتيد كه با وحدت كلمــه و وحدت غرض و هــدف و آن ايمان و 
 هدف اســالم، هدف جمهوری اســالمی، دريافتيد كه اين رمْز شما را به

 پيروزی رساند.3 
ايشان در جايی ديگر بيان می دارند: 

رمز پيروزی ايران همين بود؛ اتكال به خــدا، برای خدا و وحدت كلمه، 
وحدت كلمه و وحدت غرض و مقصد. از هر كس می پرسيدند، مقصد اين 
بود كه حكومت اسالم باشــد. مقدمه اين بود كه حكومت طاغوت نباشد؛ 

مقصد اين بود كه استقالل و آزادی در پناه حكومت اسالمی باشد.4 
تجربه انقالب اسالمی نشان می دهد كه فراموش كردن ريشه های نفاق، تفرقه و كينه های 

سياسی منجر به وحدت كامل و تقويت نظام سياسی می شود: 
در اين نهضت كه ملت ما پيروز شد، برای اين بود كه اين اختالفات يك 

1. محمدحسين جمشيدی، همان، ص244. 
2. صحيفه امام، ج17، ص244.

3. همان، ج6، ص351.
4. همان، ص337.
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قدری منسی،1 همه توجه به يك مطلب پيدا كردند كه بايد يك جمهوری 
اسالمی يك حكومت اسالمی باشد.2 

با توجه به توضيحات فوق الذكر، تقريب و وحدت در راستای حفظ نظام اسالمی بايد حول 
محور انگيزه و مقاصد الهی باشــد. اگر نيت ها، اعمال و كنش های مردم و دولت مبتنی بر 

مقاصد عالی اسالم باشد، نظام سياسی جمهوری اسالمی ايران حفظ خواهد شد: 
بی ترديد رمز بقای انقالب اســالمی همان رمز پيروزی اســت؛ و رمز 
پيروزی را ملت می داند و نســل های آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو 
ركن اصلی آن: انگيزه الهی و مقصد عالی حكومت اسالمی؛ و اجتماع ملت در 

سراسر كشور با وحدت كلمه برای همان انگيزه و مقصد.3
بنابراين، تحقق بخشی به حفظ جمهوری اسالمی ايران در پرتو وحدت نيز امری عقلی و 
تكليفی شرعی است. امام خمينی)ره( در باب حكم عقل پيرامون حفظ جمهوری اسالمی و 

نهضت اسالمی بيان می كنند: 
عقل اقتضا می كند كه ديگر ما آنهايی كه متعهد هستند به اسالم و متعهد 
هســتند به جمهوری اســالمی و می خواهند در زير بار ابرقدرت ها ديگر 

نباشند، اينها ديگر با هم باشند.4 
ايشان در جايی ديگر تأكيد می كنند به اقتضای عقل سياسی در اسالم، بايد از اختالفات و 
دودستگی ها پرهيز شود و با حفظ آرامش، ثبات و امنيت پايدار در جامعه اسالمی و ايرانی، 

مسير تحقق اهداف متعالی هموار و مستحكم شود. به تعبيری ديگر: 
عقل سياســی اقتضا می كند كه ما امروز با آن اشــخاصی كه در رويه 
هم حتی با ما مخالفت دارند، لكن در اصل مقصد بــا ما موافق اند، با ملت 
موافق اند، مسيرشان مسير ملت اســت؛ عقل سياسی اقتضا می كند كه ما 
امروز دســت از تمام اين اختالفات برداريم، تا اين مملكت را آرام كنيم و 
اين مقصد اصلی كه ما داريم، و آن اينكه اسالم در اين مملكت پياده بشود 
و جمهوری اســالمی با محتوای حقيقی خودش در اينجا پياده بشود، موفق 

بشويم ان شاء اهلل.5

1. فراموش شده، به نسيان سپرده شده. 
2. صحيفه امام، ج7، ص355. 

3. همان، ج21، ص404. 
4. همان، ج19، ص408. 
5. همان، ج14، ص192. 
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وحدت و تقريب برای هدف مشترك، يعنی حراست از كيان جمهوری اسالمی و نهضت 
اســالمی در ايران صرفًا به مرزهای ملی محدود نمی شــود، بلكه امام خمينی)ره( از همه 
ملت های آزاد و مسلمانان شرق و غرب می خواهند با وحدت خويش به مقابله با دشمنان 
اســالم بپردازند و تقريب را امری جهانی و فراملی می دانند كه محــدود به حدود و ثغور 

جغرافيايی نيست: 
ما از برادران اسالمی خود در مشــارق و مغارب ارض می خواهيم كه با 
جمهوری اســالمی ايران هم صدا و هم جهت شده و با ياری خداوند متعال 
شر جنايتكاران را دفع و بســاط چپاولگری را از كشورهای اسالمی و بالد 

مستضعفين برچينند.1
پ. دشمن مشترک

يكی از مواردی كه از لحاظ عقالنی، ضرورت وحدت و همبســتگی را در جامعه ايجاب 
می كند، وجود »دشمن مشترك« است. بدين معنا كه هر گاه چند گروه در يك جامعه يا چند 
ملت يا چند قوم و يا يك امت، دشمن مشترك داشته باشند، عقالنيت و خردمندی ايجاب 
می كند كه دست به دست هم بدهند تا بتوانند در برابر دشمن مشترك ايستادگی كنند. در 
غير اين صورت يعنی زمانی كه از يكديگر جدا باشند، دشمن می تواند به راحتی بر يكايك 

آنها غلبه كند.2 امام خمينی)ره( اين موضوع را بارها مورد عنايت و توجه قرار داده است: 
توجه به دشمنان مشتركی كه اصل اسالم و كشورهای اسالمی و مردم 
جهان اسالم را نشانه رفته اند، يكی از عوامل مهم اتفاق نظر و وحدت ميان 
كشور های اسالمی می تواند باشد كه در برابر آنان همچون بنيانی مرصوص 

و در صفی واحد استوار بايستند.3
امروزه كشورهای اسالمی، از سوی سلطه جويان و غارت كنندگان جهانی، مورد شديدترين 
و بی رحمانه ترين حمله ها قرار دارند، متجاوزان استثمارگر، چشم طمع به سرزمين های غنی 
و گران قيمت مسلمانان دوخته و برای چپاول و غارت مخازن عظيم زيرزمينی و روزمينی اين 
كشورها، از هيچ جنايت و توطئه ای فروگذار نمی كنند؛ همواره در تالش اند با انواع حيله ها و 
با بهره گيری از شيوه ها و ابزارهای مختلف، بر غارت خود تداوم بخشند. اين، مصيبتی عظيم 
وا لَُهْم َما اْستََطْعُتْم ِمْن  است كه مســلمانان عالم به حكم قرآن كريم كه می فرمايد: »َو اَِعدُّ

1. همان، ج15، ص172. 
2. محمدحسين جمشيدی، همان، ص244. 

3. شعله ظهيری، »تقريب عملی مذاهب اســالمی، ضرورت ها و راهكارها«، حبل المتين، ش5، س2، زمستان 
1392، ص89. 
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ه«1 وظيفه دارند برای آن چاره جويی كرده و با  قُوَّ
هماهنگی و اتخاذ تصميمات مشــترك از چنگال 
پليد چنين قدرت هــای فزون طلب و متجاوز، رها 
شــوند.2 حضرت امام بر اين باورنــد كه پس از 
پيروزی انقالب اسالمی، دشمنان اصلی و مشترك 
مسلمانان امريكا و اسرائيل است. از اين رو برای 
مقابله با اين دشــمنان مشــترك از تمام گروه ها 

می خواهد كه با هم متحد شوند و معتقدند كه جدايی مسلمانان به نفع دشمنان است: 
االن در رأس همه مسائل اســالم اين قضيه مواجهه با امريكاست. اگر 
بخواهيد قدرت ها را جدا كنيم از هم، بخواهيــم از هم جدا كنيم، قوا از هم 
منفصل بشود، كشيده بشود از اين طرف و از آن طرف، اينها همه اش به نفع 
امريكا تمام می شود... امروز فقط يك مطلب است، و آن اينكه االن دشمن ما 
امريكاست. و بايد تمام تجهيزات ما طرف اين دشمن باشد. نبادا يك وقتی 
يك تبليغات سوئی بشــود. و يك چيزهايی بشود كه اسباب اين بشود كه 

نظرهای ما تشتت پيدا كند.3
من همواره ُمصراً خواسته ام كه مسلمانان سراسر جهان متحد شوند و بر 

ضد دشمنانشان از جمله اسرائيل مبارزه كنند.4
خواهران و برادران هم ميهن در سراســر كشور! من دست خود را پيش 
شما دراز می كنم و از شما به خاطر خدا و اسالم و كشور، عاجزانه می خواهم 
كه تمام توان خود را برای نجات كشورتان به كار بريد؛ و اسلحه های سرد و 
گرم- يعنی قلم و بيان و مسلسل- را از نشانه گيری به روی يكديگر منحرف، 
و به سوی دشمن های انسانيت- كه در رأس آن امريكاست- نشانه رويد.5 
با اين اوصاف، در بيانات امام خمينی)ره( جهان اســالم دارای دشمنان متعددی است 
كه همه آنها- به رغم اختالفات احيانًا شديدی كه دارند- در تخريب و تضعيف دولت ها و 

1. سوره انفال، آيه 60.
2. صالحی، »نقش حج در تقريب مذاهب اسالمی و وحدت مسلمانان از ديدگاه امام خمينی«، ميقات حج، 1378، 

ش3. 
3. صحيفه امام، ج11، ص118-119. 

4. همان، ج3، ص374. 
5. همان، ج11، ص57. 

توجه به دشمنان مشترکی که اصل 
اسالم و کشورهای اسالمی و مردم 
جهان اسالم را نشانه رفته اند، یکی 
از عوامل مهم اتفاق نظر و وحدت 
میان کشور های اسالمی می تواند 
باشد که در برابر آنان همچون 
بنیانی مرصوص و در صفی واحد 

استوار بایستند
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ملت های اسالمی وحدت نظر دارند و در راستای نيل به اين هدف، از هيچ كوشش و توطئه ای 
فروگذار نمی كنند. در اين شرايط اگر مراكز تأثيرگذار جوامع اسالمی و دولت ها بخواهند 
در برابر اين قدرت ها، ايستادگی كنند، راهی جز انسجام و وحدت و برقراری رابطه و تعامل 
مؤثر با يكديگر نخواهند داشت. بر اساس منشور سازمان كنفرانس اسالمی از جمله اهداف 
تشكيل آن، ايجاد همين انسجام و هم گرايی بين اعضای آن است.1 يكی از دشمنان كه سازمان 
كنفرانس اسالمی بايد به آن توجه داشته باشد، اسرائيل است و در كالم امام)ره( آمده است: 
قباًل هم تذكر داده ام كه دولت غاصب اسرائيل، با هدف هايی كه دارد، 
برای اسالم و ممالك مســلمين خطر عظيم دارد و خوف آن است كه اگر 
مسلمين به آنها مهلت دهند، فرصت از دســت برود و جلوگيری از آنها 

امكان پذير نشود.2 
ايشان هشدار می دهند كه: 

برادران و خواهران بايد بدانند كه امريكا و اســرائيل با اســاس اسالم 
دشــمن اند؛ چراكه اســالم و كتاب و ســنت را خار راه خــود و مانع از 
چپاولگری شان می دانند؛ چراكه ايران با پيروی از همين كتاب و سنت بود 

كه در مقابل آنان به پا خاست و انقالب نمود و پيروز شد.3
دشمنان اسالم و مسلمانان از هر فرصتی و به هر طريق ممكن، تالش می كنند به مسلمانان 
ضربه زده و آنها را از جايگاه شايسته خود به زير كشند و بر آنها مسلط شوند و منافع آنها 
را به يغما برند. مشاهده موارد متعدد دشمن ورزی دشمنان در ادوار مختلف تاريخ جامعه 
اسالمی، خود گويای اين دشمنی ها و تداوم آنها است. دشمنان برای اينكه بتوانند بهتر و زودتر 
به اهداف شوم خود دست يابند، به دنبال شناسايی نقاط عزت آفرين مسلمانان برآمده و به 
خوبی فهميده اند آنچه اين مهم را تحقق بخشيده، وحدت كلمه حول محور اسالم است. از 
اين  رو، بيشتر اقدامات گذشته، حال و آينده دشمنان اسالم حول محور وحدت زدايی و ايجاد 
تفرقه و تشتت بين مسلمانان متمركز شده است.4 با توجه به همين مطلب است كه حضرت 
امام)ره(، سخت معتقد به وحدت امت اسالم در مقابل استعمارگران و دشمنان اسالم بودند5 

1. محمد امامی و محمدشمس الدين ديانی تبلكی، »بررســی مبانی هم گرايی اقتصادی جهان اسالم در قرآن و 
حديث«، فصلنامه مطالعات تقريبی مذاهب اسالمی، س12، ش44، تابستان 1395، ص9. 

2. صحيفه امام، ج2، ص194.
3. همان، ج19، ص28.

4. محمدعلی مشايخی پور، همان، ص39. 
5. سيد حسن قريشی كرين و ديگران، همان، ص96. 
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و می فرمودند به اقتضای حكم عقل، امت اســالمی بايد در برابر دشمنان مشترك اسالم 
متحد باشند: 

بايد توجه داشت كه بايد با هم باشيم و در مقابل آنها محكم بايستيم. و با 
خودمان رئوف باشيم و در مقابل دشمنانمان سرسخت. اين را عقل اقتضا 
می كند كه وقتی عده ای مخالف داريم، خودمان مخالفتمان را كنار بگذاريم.1 
عقل ما و ديانت ما و اسالم و همه چيز اقتضا می كند كه حاال وقتی بنا شد 

كه همه با ما بدند، با هم خوب بشويم، طرفدار هم باشيم.2
پيشبرد نهضت اسالمی بر اســاس منطق و عقالنيت بايد همراه با تقريب امت اسالمی و 
وحدت عمومی در جامعه اسالمی باشد و اين اجتماع مسلمين است كه حراست از جمهوری 

اسالمی را ممكن می سازد: 
يك مســئله عقاليی است كه شــما وقتی كه همه تان مسلمان هستيد، 
همه تان بنا داريد كه اين نهضت ان شاء اهلل اسالمی پيش برود، اكثريت با 
شماســت، يعنی يك اكثريت قاطع با شماست، لكن اختالفات اسباب اين 
نشود كه حتی اختالف با هم داشته باشيد در مقابل آنها، اگر متحد در مقابل 
آن تيپی كه دشمن اصل انقالب و دشمن اصل اسالم است، در مقابل آنها 

مجتمع باشيد، آنها هيچ كاری از آنها ديگر برنمی آيد.3 
اگر ملت مسلمان با يكديگر در برابر دشمنان واحد خود قيام و ايستادگی نمايند، دشمن 
نمی تواند به رسالت و اهداف نهضت اسالمی خدشه ای وارد آورد: »چنانچه ملت با هم قيام 
كنند در مقابل تمام قدرت های عالم، قدرت های عالم به خودشان اجازه نمی دهند كه با يك 
همچو ملتی مقابله كنند.«4 بنابراين، »اين مقتضای عقل است كه انسان، كسی كه بخواهد به 
تيره های او حمله بكند، او را دفعش بكند؛ خودش هم اگر اختالف دارد بعد حساب خودشان 
را صاف بكنند.«5 از اين رو، »مسلمين بايد يد واحده باشند بر ضد همه ستمگران.«6 علت اين 
تأكيد امام خمينی)ره( بر تقريب امت اسالمی اين است كه دشمنان اسالم در شرق و غرب 

خواهان نابودی ارزش های مترقی الهی هستند: 

1. همان، ج18، ص204. 
2. همان، ج20، ص226. 
3. همان، ج9، ص545. 
4. همان، ج14، ص86. 

5. همان، ج19، ص408. 
6. همان، ج9، ص546. 
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مسئله اصلی برای جهانخواران شــرق و غرب، اسالم است كه می تواند 
مسلمانان جهان را تحت پرچم پرافتخار توحيد مجتمع و دست جنايتكاران 
را از كشورهای اســالمی و از سلطه بر مســتضعفان جهان كوتاه و مكتب 

ارزشمند و مترقی الهی را بر جهان عرضه نمايد.1 
حضرت امام)ره( معتقد هســتند دشمنان مشترك جهان اســالم از طريق عمال خود و 
رسانه های گروهی و تبليغات، قصد تفرقه افكندن بين مســلمانان را دارند، تا از اين طريق 
ذخاير غنی كشورهای اسالمی را غارت كنند، از پيشرفت كشورهای اسالمی جلوگيری كنند 

و حكومت های كشورهای اسالمی را به خدمت خود درآورند.2 
همه طوايفی كه در ايران هســتند با هم اخوت داشته باشند، توجه كنند 
به اينكه االن كسانی كه مخالف با اسالم هســتند و دارند پخش می كنند 
مطالبی را، می خواهند بين برادرهای شيعه و سنی اختالف ايجاد كنند. اينها 
نه خيرخواه شيعه هستند، نه خيرخواه سنی، و اينها با اسالم مخالف اند. بيدار 
باشند همه برادرها، با هم باشــند. دشمن مشترك ما داريم، به اين دشمن 
مشترك بايد ما با هم حمله كنيم و آنها را نگذاريم كه خدای نخواسته، در 

صفوف ما يك رخوتی ايجاد بشود و يك اختالفی ايجاد بشود.3 
بر اســاس امور عقلی، حفظ وحدت و پرهيز از اختالف در برابر دشمن مشترك بيرونی 

ضروری و الزم است. 
ت. تقريب پيش شرط سازندگی و آبادانی کشور 

يكی از مهم ترين عوامل رشد و توسعه جامعه در همه ابعاد سياسی، اقتصادی و فرهنگی 
و ترميم خرابی ها و آبادی سرزمين ها، كه خود فايده  ای عمومی و متوقع است، همبستگی و 
يكرنگی و وحدت است. امام علی)ع( در اين مورد می فرمايند: »امت های پيشين مادامی كه 
با هم اتحاد و وحدت داشتند، در حال پيشرفت و شكوفايی بودند، و به عزت و اقتدار دست 
يافتند، خالفت و وراثت در زمين را به دست آوردند و رهبر و زمامدار جهان شدند.«4 در 

همين راستا، امام خمينی)ره( می فرمايند: »همه با هم بايد اين سازندگی را بكنيم.«5 
در انديشــه امام خمينی)ره( به همين منوال، در جايی كه اختالفات اصولی بين قشرهای 
جامعه وجود دارد، امنيت الزم برای رشد و ســازندگی نيست و در نتيجه حركت به سوی 

1. همان، ج15، ص171. 
2. همان، ج19، ص340. 
3. همان، ج17، ص499. 
4. نهج البالغه، خطبه 5. 

5. صحيفه امام، ج7، ص523.
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توسعه ناممكن است؛ زيرا اختالف و تفرقه و چنددستگی به تقابل بخش های گوناگون جامعه 
و خنثی سازی نيروهای سازنده اجتماعی توسط يكديگر منجر می شود.1 امام)ره( در اثبات 
ارتباط بين توسعه و وحدت، به بررسی اوضاع موجود پس از پيروزی انقالب اسالمی پرداخته 

و وحدت را شرط ترميم خرابی های دوران حكومت پهلوی می دانند: 
اولين قدمی كه ما بايد برداريم ترميم اين خرابی هايی است كه به وسيله 
شاه كه از عمال خارجی بود حاصل شده است؛ و اين ميسر نيست اال به كمك 
كردن جميع طبقات. من از جميع طبقات ملت با كمال تواضع تقاضا دارم 
كه در اين مشروع اسالمی و در اين مشروع ملی همه با هم كمك كنند، همه 
دست به دست هم بدهند، اختالفات را كنار بگذارند، و همه با هم-با صدای 
واحد، با يَِد واحد- قيام كنند؛ قيام به امر مهمی كه نجات دادن كشور است.2 
تعالی و رشد كشور نيازمند اتحاد عمومی و تقريب تمامی گروه ها و قشرهای دينی و مذهبی است: 
همان طوری كه برای برانداختن اين نســل دودمان پهلوی  از اين زمين 
همه شركت كرديد و اگر همه نبوديد نمی شد، برای ساختن ايران، كه االن 
كار بسيار مشكلی است، همه بايد كمك بكنيد. همه بايد با هم دست به هم 
بدهيد و با هم كار بكنيد... با هم صف واحــد: بُنْيان َمْرصُوص.3 همه با هم 

باشيم تا بتوانيم كار را به انجام برسانيم.4 
حضرت امام)ره( به ساختن ايران با همدستی، تقريب مذاهب و اتحاد اعتقاد دارند: 

امروز روزی است كه همه مسلمين مكلف اند از طرف خدای تبارك و 
تعالی به اينكه همه با هم دســت برادری به هم بدهند و اين خرابه را آباد 
كنند. اختالفات االن سم قاتلی است كه اگر چنانچه خدای نخواسته اختالف 
پيدا بشود، باز برمی  گردد به آن دوره جنايات به فرم ديگر. آنهايی كه عالقه 
به اسالم دارند، آنهايی كه عالقه به ملت اسالم دارند، آنهايی كه عالقه به 
كشــور دارند، اينها همه موظف اند كه در اين زمان، كه باالتر و حساس تر 
زمان هاســت كه بر ايران می گذرد، همه با هم برادر باشــند، و همه با هم 
دست به هم بدهند و اين خرابه ای كه اينها گذاشته اند و، اين خرابه را از سر، 

همه مان با هم بنا كنيم.5 

1. محمدحسين جمشيدی، همان، ص245. 
2. صحيفه امام، ج5، ص484. 

3. اقتباس از آيه 4، سوره صف: »سد و ساختمانی آهنين«. 
4. صحيفه امام، ج6، ص240. 

5. همان، ج6، ص223. 
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تقريب و اتحاد مسلمين نه تنها آبادانی و رستگاری جامعه را به همراه دارد، بلكه تعالی و 
رشد دينی و معنوی حكومت و جامعه اسالمی را در پی خواهد داشت.

جمع بندی 
بررسی های اجمالی اين مقاله نشان می دهد كه به اعتقاد امام)ره(، قرآن كريم در آيه های 
مختلف، بشريت را به صلح و آرامش دعوت می كند و به صورت مؤكد، مسلمين را از تفرقه 
و اختالف برحذر می دارد و تمامی جهان اسالم را به »اعتصام به حبل اهلل« دعوت می نمايد تا 
از سستی و رخوت در جهان اسالم جلوگيری كند. رعايت وحدت و تقريب بر اساس فرامين 
قرآن، توسل به حبل اهلل به عنوان محور وحدت، مخالفت با نژادپرستی، اصل عدم سلطه كفار 
بر مسلمانان )نفی سلطه بيگانه(، اصل برادری مؤمنين، منع تنازع بين مسلمين و كارگزاران 
جهان اسالم، اصل دفاع از مسلمين و غيره، برخی از اصول قرآنی است كه امام خمينی)ره( 
آنها را مرتبط با تقريب مذاهب اسالمی می داند. تقريب مذاهب و وحدت هم با رجوع به سيره 
معصومين)ع(، هم با توجه به فطرت انسانی و مبانی شرعی و هم به حكم عقل از مهمترين 
مبادی و مبانی ای است كه امام خمينی از آنها برای نزديكی مذاهب اسالمی و مسلمين بهره 
می گيرد و اين وحدت را اساس حفظ، تداوم و استمرار نهضت اسالمی، دفاع از كيان و تماميت 
اسالم و جمهوری اسالمی، مقاومت در مقابل دشمن مشترك برای مسلمانان و جهان اسالم، 
پيش شرط سازندگی و آبادانی كشور و مايه عزت و سربلندی و پيشرفت مسلمين و جهان 

اسالم می داند. 



11
3

13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 4

 6
ه 3

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

ره(
ی)

مین
م خ

 اما
ری

 نظ
نی

مبا
بر 

د 
أکی

 با ت
تی

وم
حک

م 
حک

ره 
ست

و گ
وم 

مفه

مفهوم و گستره حکم حکومتی با تأکيد بر 
مبانی نظری امام خمينی)ره(

جمال مؤمنی زاده1

چکيده 
فقيهان جامع الشرايط از منظر بزرگان شيعه، از مقام صادر كردن حكم حكومتی برخوردار 
هستند، ولی در گستره  نفوذ حكم، اختالفاتی وجود دارد. حكمی كه بر همگان حتی مجتهدان 
ديگر نافذ و نقض آن حرام است، تنها حكم قضايی است يا شامل احكام ابتدايی نيز می باشد؟ 
در صورت دوم، آيا از نظر امام  خمينی)ره( صدور »حكم« خارج از چهارچوب احكام الهی و 
با مالك مصلحت نيز نافذ است يا حكم حاكم، مقيد به چهارچوب های شرعی است؟ نسبت 
به مسئله اول، در برخی آثار، ديدگاه بزرگانی همچون شيخ انصاری و صاحب جواهر، مخالف 
رأی امام خمينی قلمداد می شود و اين ذهنيت نادرســت تا اندازه ای رايج نيز گشته است. 
در اين مقاله با شيوه تحليلی- اسنادی ديدگاه مشهور كه شــمول نفوذ حكم است، تبيين و 
اين نكته عيان شده است كه بنابر ديدگاه مقابل نيز تصرف در امور حسبيه جز با اذن فقيه، 

1. سطح سه حوزه علميه قم و كارشناس ارشد مبانی نظری اسالم، دانشگاه قم
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جايز نيست. نسبت به مسئله دوم، تفسيرهای گوناگونی از كالم امام خمينی)ره( وجود دارد 
و گفته می شود ايشان با آيت اهلل گلپايگانی)ره( اختالف نظر دارند. با دقت در كلمات فقيهان، 
درمی يابيم اختالفی وجود ندارد و مقصود امام خمينی)ره( از تقدم احكام واليی بر همه احكام 
فرعی، لزوم در نظر گرفتن همه مصالح و مالحظه  اقتضای مجموع احكام اولی و ثانوی است. 

کليدواژه ها: حكم حكومتی، احكام الهی، احكام واليی، گستره حكم حكومتی 

مقدمه 
ماهيت حكم حكومتی، در ميان فقيهان متقدم و معاصر چگونه تعريف شــده است؟ آيا 
فقيه عالوه بر شأن افتاء و قضاء، از واليت عامه برخوردار است و  می تواند حكم ابتدايی صادر 
نمايد؟ آنچه محل ترديد نيست و ميان همه فقها مسلم است، جواز افتاء و نفوذ حكم قضايی 
است؛ مسلماً تصرفات فقها در امور حسبيه نيز نافذ است. نفوذ حكم ابتدايی، همچون حكم به 
رؤيت هالل و وجوب امساك يا افطار يا حكم به قيام عليه حكومت جور، بر چه مبنايی استوار 
است و چه جايگاهی ميان فقيهان دارد؟ اطالق ادله واليت فقيه، به عنوان مبنای نفوذ حكم 
ابتدايی، به چه معناست و شامل چه مواردی است؟ آيا اين نسبت كه امام خمينی)ره( برای 
حكم حكومتی گستره ای وسيع و فراتر از چهارچوب احكام الهی قائل اند و بزرگانی همچون 
آيت اهلل گلپايگانی)ره( قائل به تضييق هستند، صحيح است؟ آيا اين يك نزاع لفظی است يا 
معنوی؟ آيا هر حكمی، متضمن يك حكم اولی يا ثانوی الهی است و در واقع، حكم حكومتی 
تنها در راستای اجرای احكام الهی است يا حكم، گستره ای وسيع تر دارد و حاكم می تواند با 
تشخيص مصالح اسالم، در عرض احكام الهی و خارج از چهارچوب احكام الهی، احكامی صادر 
نمايد يا موقتاً اجرای برخی احكام فرعی را متوقف سازد؟ چه رابطه ای ميان احكام الهی- اعم 
از اولی و ثانوی- با احكام حكومتی برقرار است؟ از سوی ديگر، برخی فقها اختيارات حاكم 
را نه از طريق واليت مطلقه، بلكه از طريقی ديگر، يعنی واليت مقيده و به عبارت دقيق تر بر 
مبنای جواز تصرفات فقيه در امور حســبيه، قائل هستند و طبعاً نفوذ حكم ابتدايی از جهت 
واليت عامه، مورد قبول ايشان نيست. گرچه فقيهان مذكور با مبنايی ديگر، دست فقيه را 
برای حكمرانی باز می دانند، اما منشأ اين اختالف چيست؟ برای پاسخ به سؤاالت فوق الزم 
است ابتدا ماهيت حكم حكومتی تبيين شود، در مرحله بعد انديشه های موجود در گستره 

حكم حكومتی، مورد تحليل قرار گيرد. 
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1. مفهوم شناسی 
پيش از ورود به بحث گستره حكم حكومتی و نسبت آن با احكام الهی، به تبيين مفهوم حكم 
حاكم، تفاوت های آن با فتوا و نشانه های آن در مقام اثبات می پردازيم. ماهيت و جايگاه حكم 
حكومتی يا به تعبير دقيق تر حكم حكومی، با وجود كاربرد شايع آن، خالی از برخی ابهامات 

نيست. از اين جهت، تبيين برخی زوايای مبهم ضروری به نظر می رسد. 
الف. ماهيت حكم حكومتی 

حكم، اعتباری است كه از سوی قانون گذار محقق می شــود و به الهی و حكومی منقسم 
می گردد. در توضيح اين تقســيم بايد گفت: به اعتقاد فقيهان اسالم، گفتار يا رفتاری كه از 
معصومان صادر شده و در نصوص نقل گرديده است، از وجود شئون مختلفی برای حضرات 
حكايت می كند: به گفته شهيد اول فقيه بزرگ شيعه، برخی از جايگاه »تبليغی« ايشان صادر 
شده است كه فتوا ناميده می شود. همه دســتورات عبادی از اين دسته اند. برخی از جهت 
»امامت« است، همچون: امر به جهاد، تصرف در بيت المال، »هر كس در اين جنگ، دشمنی 
را به قتل رساند، لباس ها و تجهيزات او از آن اوست« و اين روايت معروف كه از منظر اكثر 
فقيهان ناظر به يك حكم حكومی است: »هر كس زمينی را احيا كند، زمين برای خود اوست«. 
و برخی نيز از جهت شأن »قضايی« است، همچون فصل خصومت با بينه يا يمين يا اقرار. اگر 
سخنی فتوای معصوم و از حيث تبليغ باشــد، در حق همه اشخاص و همه زمان ها عموميت 
می يابد و اگر از حيث امامت باشد، در هر مورد نيازمند اذن امام است و شامل همه زمان ها 
نخواهد بود و اگر از حيث قضايی باشد، الزم است در هر موردی به حكم قاضی مراجعه شود.1 

امام خمينی)ره( نيز به اين سه شأن اشاره كرده و شأن امامت را اين گونه شرح می دهند: 
رســول خدا و ائمه)ع( از جانب خداوند دارای مقام سلطنت و رياست و 
سياست هستند، ايشان رئيس مردم و مدبر امور بالدند، اين مقام غير از مقام 
رسالت و تبليغ است، چراكه پيامبر خدا و جانشينان معصوم ايشان از آن 
جهت كه مبلغ احكام الهی هستند، حق امر و نهی ندارند و اگر در خصوص 
احكام الهی، امری هم كنند، ارشاد به حكم الهی نموده اند و مخالفت با آن، 
مخالفت با ايشان نيست، بلكه مخالفت با خداوند است. همچون مخالفت با 
فتوای فقيهان كه مخالفت با احكام الهی است و نه مخالفت با شخص فقيه. 
اما وقتی رسول خدا از جهت رياســت و سلطنت خود دستوری دهند مثاًل 
لشكری را مأمور رفتن به منطقه ای نمايند و مردم اطاعت يا عصيان كنند، 

1. محمد بن مكی عاملی، القواعد و الفوائد، قم، مفيد، 1400، ج1، ص215.
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اين اطاعت يا عصيان از خود ايشان است نه از حكم الهی، بله فرمانبری از 
اين اوامر، همانند احكام الهی واجب است، ولی اين موارد، فرامين مستقلی 
از ايشان است كه به حكم خداوند، اطاعت از آن واجب است. آيه »اطيعوا 
اهلل و اطيعوا  الرسوَل و اولي األمر منكم« و برخی آيات ديگر ناظر به اين مقام 

معصومان است.1 
در اين تقسيم، حكم به الهی و حكومی، منقسم می شود. حكم الهی، از خداوند صادر شده 
و پيامبر)ص( آن را بيان كرده اند و حكم حاكم كه در دوران معاصر، حكم  حكومتی خوانده 
می شود، از »ولی امر« صادر می شود. مخالفت با حكم حكومتی مستقيماً مخالفت با احكام الهی 
همچون ترك نماز و روزه نيست. دليل وجوب اطاعت از آن نيز دستور خداوند به فرمانبری از 
حكم حاكمان بحق است. معصومان و افرادی كه به عنوان حاكم و والی، توسط ايشان منصوب 
شوند، حق دارند به اقتضای اين شأن، برای يتيمان، قيم و برای اوقاف، متولی تعيين كنند يا 
به رؤيت هالل و وجوب روزه يا افطار حكم كنند يا افرادی را در سمت های مختلف بگمارند. 
امامان از همين جهت، گاه آنچه به اقتضای حكم الهی، حالل است را موقتاً به دليل مصالحی 
تحريم كرده اند، همچون تحريم متعه بــرای دو نفر از اصحاب كه ارتباط زيادی با حضرت 
داشتند. ايشان به اقتضای اين جايگاه حق دارند برخی دستورات الهی را به دليل عدم زمينه 
و شرايط الزم، اجرا  نكنند. به عنوان مثال، پيامبر خدا)ص( همه گناهان را تعقيب نمی نمود 
و مجازات نمی كرد، با اينكه تعزير كســی كه مرتكب گناهی غير از جرايم مستوجب حد يا 
قصاص شود، واجب اســت. اجرای اين حكم در همه موارد، بر وفاق مصلحت نبوده و رفتار 
حضرت، مستند به مصلحت و حكمت و شأن حكومی ايشان بوده است.2   تبيين اين مثال ها در 
تبيين گستره، ذكر خواهد شد. شئون ديگری نيز غير از آنچه گذشت برای معصومان شمرده 
شده است؛ همچون تشــريع، بيان اهداف كلی و ذكر مقاصد و علل شريعت، شئون بشری، 
شيوه های اجرايی احكام الهی، بيان آثار وضعی اعمال، تعليم روش های تربيتی، بيان تاريخ و...3 

ب. مقايسه با فتوا 
در بيان تفاوت حكم و فتوا، تعاريف مختلفی از حكم حكومی بيان شده است كه همگی ناظر 
به »اعتباری هستند كه از سوی خود حاكم شرع و نه خداوند، صادر می شود.« به عنوان نمونه، 

صاحب جواهر در اين خصوص می نويسد: 
مقصود از »فتوا« اخبار از حكم شرعی خداوند است كه به يك موضوع 

1. سيد روح اهلل خمينی، الرسائل، قم، اسماعيليان، 1410، ج1، ص50. 
2. ابوالقاسم عليدوست، فقه و مصلحت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، 1388، ص435. 

3. همان، ص495. 
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كلی تعلق گرفته است مثاًل بيان حكم نجاست خمر و مقصود از »حكم« آن 
است كه حاكم و نه خداوند، اجرای يك حكم شرعی يا وضعی يا موضوع آنها 
را انشا نمايد. به عنوان مثال فقيه می تواند بدون اين  كه در مقام قضاوت و 
حل اختالف باشد به شكلی كه در مقام قضاء حكم می كند، مطابق اين فتوای 
خود كه ده مرتبه شير دادن نوزاد، موجب محرميت است، به جای فتوا در 
مورد نوزادی معين، حكم صادر كند تا در آينده اختالف در اجتهاد و فتوا، 
مشكلی برای مكلف ايجاد نكند. البته اگر قائل باشيم كه حكم ابتدايی و بدون 
نزاع قبلی نيز معتبر است، چراكه روايت »انی جعلته حاكما« مطلق است و 
مخصوص موارد قضا و اختالف نيست، همان طور كه فقيهان ترديدی در 
نفوذ حكم ابتدايی به هالل و اجرای حــدود ندارند، نزاع و اختالفی نيز نزد 

قدما در نفوذ اين حكم وجود ندارد.1 
تفاوت هايی بين حكم و فتوا وجود دارد كه به سه مورد اشاره می نماييم. اولين تأكيد، بر روی 
خبری بودن فتوا و انشايی بودن حكم است. مثاًل وقتی فقيه خبر دهد كه به اقتضای ادله فقهی 
ده بار شير دادن به نوزاد موجب محرميت است، اين يك فتوا است و اگر بگويد بايد ده بار 
شير دادن، موجب محرميت دانسته شود يا بايد آثار محرميت بار شود يا عباراتی شبيه اين، 
حكم صادر نموده است. البته چنان  كه ايشان تصريح می كند لفظ خاصی برای انشای حكم، 
مطرح نيست، لذا اگر فقيه بگويد اين مطلب برای من ثابت شده است، بستگی به نيت او دارد 
كه خبر يا انشا را قصد نموده است، بلكه بعيد نيست فعل عملی نيز برای صدور حكم كافی 
باشد )مثاًل خود، مال را به يكی از دو طرف نزاع دهد.(2 دومين تفاوت حكم و فتوا آن است 
كه نقض حكم به دستور اهل بيت)ع( حرام است، مگر در مواردی كه حكم مخالف با علم يا 
دليل قطعی است، به طوری كه حكم از روی غفلت صادر شده باشد، اما نقض كردن فتوا حرام 
نيست.3 نقض حكم، توسط قاضی يا فقيه ديگر موجب نقض غرض از قضاوت و قطع نشدن 
نزاع خواهد بود، چنان  كه نقض حكم فقيهی كه متصدی امور جامعه است، از باب حرمت 
اخالل و تضعيف نظام جامعه جايز نيست. ادله وجوب اطاعت از حكم فقيه و جزئيات آن به 
تفصيل در كتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است.4 سومين فرق مهم، تفاوت در نوع قضيه ای 

1. محمدحسن نجفی، جواهر الكالم، بيروت، دار احياء التراث العربی، 1404، ج40، ص100 و ج16، ص360.
2. همان، ج40، ص101.

3. همان، ص97. 
4. سيد روح اهلل خمينی، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1421، ج2، ص669-627؛ 

محمد بن مكی عاملی، همان، ص321. 
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است كه فتوا و حكم در قالب آن صادر می شود؛ چراكه فتوا به نحو قضيه  حقيقيه بيان می شود 
و شامل همه زمان ها  است، ولی حكم حكومتی از نوع قضيه  خارجيه است. 

ج. آثار و نشانه های حكم حكومتی 
چنان  كه از شهيد اول نقل نموديم، تشــخيص اين موضوع كه يك روايت از شأن تبليغی 
معصوم صادر شده است يا از شأن حكومت، تأثير بسزايی در استنباط خواهد داشت. عموميت 
نداشتن حكم برای همه زمان ها و اجرايی نبودن آن در همه شرايط و نياز به اذن معصوم در 
موارد مشابه، يكی از اين آثار است. حكم حكومی اعم از اينكه از امام صادر شود يا نائب امام، 
چه نشانه هايی در مقام اثبات دارد؟ انشايی يا خبری بودن عبارت، يكی از نشانه هايی است 
كه ذكر  شده است.1 البته ممكن اســت حكم نيز در قالب جمله  خبری ابراز، ولی انشا قصد 
شود، چنان  كه از صاحب جواهر نقل نموديم. مثال ديگر، دستور مقام معظم رهبری به خارج 
ساختن اليحه اصالح قانون مطبوعات در مجلس ششم است، كه يك حكم حكومتی تلقی 
می شود كه انشای آن در قالب عبارات خبری همچون خالف مصلحت بودن و باز كردن راه 
نفوذ و ايجاد انحراف، صورت گرفت. همين طور ممكن است حاكم در احكام الهی، با صيغه 
امر سخن بگويد، بدون آن  كه انشای يك حكم از سوی خود را قصد نمايد، در اين صورت، امر 
او جنبه  ارشاد به احكام الهی، خواهد داشت.2 نشانه ديگر نسبت دادن حكم به غير خداوند 
است، اين امر می تواند حكايت از غيرالهی بودن آن داشته باشد. مثل اين روايت: »ديه سگ 
سلوقی چهل درهم است، اين حكم را رسول خدا)ص( قرار دادند.« تعليل حكم، به مصلحت 
و عناصر متغير در زمان و مكان، مثل روايتی كه صالح نبــودن را علت عدم ضمان زرگر 
قرار داده است، از ديگر نشانه های حكم حكومی شمرده شده است. نشانه ديگر، تصريح به 
موقّت بودن حكم است، همانند محدوديت قائل شدن در مصرف زكات با تعبير »فاما اليوم« 
برخالف حكم اولی و اختصاص دادن آن به شيعه، در زمان امام صادق)ع( يا حكم به وجوب 
پرداخت خمس طال و نقره در يك ســال.3 يا حليت خمس برای شيعيان تا زمان ظهور در 
خصوص مالی كه سابقاً در دست غيرشيعيان بوده و بعد از پرداخت نشدن خمس آن، به شيعه 
منتقل شده است. راه تشخيص ديگر، اختالف حكم در دو زمان مختلف در دو نص است، به 
گونه ای كه يكی حاكی از نسخ حكم پيشين نباشد، اين امر حكايت از غيرالهی بودن آن حكم 
دارد. مثل ضامن ندانستن لكه گير لباس و زرگر توسط امام باقر)ع( و ضامن انگاری اين دو 

صنف، توسط امام علی)ع(.4 

1. ابوالقاسم عليدوست، همان، ص691. 
2. سيد روح اهلل خمينی، الرسائل، همان، ص50.

3. سيد ضياء مرتضوی، »امام خمينی، حكومت و خاســتگاه ثبات و تغّير در احكام«، فقيهان و زمان و مكان، قم، 
نگار، 1374، ص58-59. 

4. ابوالقاسم عليدوست، همان، ص802. 



11
9

13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 4

 6
ه 3

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

ره(
ی)

مین
م خ

 اما
ری

 نظ
نی

مبا
بر 

د 
أکی

 با ت
تی

وم
حک

م 
حک

ره 
ست

و گ
وم 

مفه

2. گستره حکم حاکم 
در جواز صدور حكم از ســوی فقيــه، ترديدی 
وجود ندارد، ولی در گســتره آن اختالفات مهمی 
مطرح اســت. از جهات متعددی می توان گستره 

حكم حكومی را بررسی نمود. در اين مقاله به چند جهت مهم تر می پردازيم. بحث اول، آن 
است كه آيا ادله نفوذ حكم حاكم، ناظر به موارد قضايی و رفع اختالفات است يا شامل حكم 
ابتدايی نيز می باشد؟ همچنين آيا با فرض پذيرش واليت عامه فقيهان و نفوذ حكم ابتدايی، 
حكم حكومتی در چهارچوب احكام الهی صادر می شود يا اطالق واليت فقيه، فراتر از آن را 

نيز دربرمی گيرد؟ 
الف. شمول نسبت به حكم ابتدايی 

قضاوت مقامی دينی و شاخه ای از شاخه های واليت است كه بدون اذن شارع، عهده دار 
شدن آن جائز نيســت. ترديدی در اذن شــارع و نفوذ حكم فقيه در موضوعات قضايی و 
اختالفی وجود ندارد. بحث و گفت وگوی فقهی در نفوذ حكم ابتدايی است. مصاديقی از حكم 
ابتدايی برمی شماريم: با پذيرش اين مبنا، اگر فقيه جامع الشرايط بر منصب مديريت جامعه 
قرار گرفته و دستوراتی كه مديران جامعه، برای اداره كشور ابالغ می كنند را صادر كند يا 
افرادی را عزل و نصب كند، حكمش نافذ و نقض حكم او همانند نقض حكم قاضی بر مجتهد 
و مقلد، حرام است. حكم ابتدايی او به لزوم قيام برای اسقاط حكومت جور، نافذ و امتثالش 
واجب است.1 در مواردی كه بالفعل اختالفی وجود ندارد، ولی قابليت اختالف هست يا حكم 
به رؤيت هالل )و وجوب امساك يا افطار(، حكم به تذكيه  حيوانی كه در تذكيه اش ترديد 
داريم، حكم به طهارت و نجاست شــيئ خاص يا عدالت و فسق فردی معين، همگی از اين 
دست هستند.2 انديشه  مقابل آن است كه نفوذ حكم ابتدايی ثابت نيست، واليت و نفوذ حكم 

فقيه، محدود به فتوا و امور قضايی است. 

مبنای نفوذ یا عدم نفوذ حکم ابتدایی
بزرگان شــيعه بر »اصل عدم واليت« اتفاق نظر دارند. از نتايج اين اصل آن اســت كه 
حكم ابتدايی هيچ شخصی نسبت به ديگران نافذ و واجب االطاعه نيست. همچنين احدی، 
حق رياست و تصرف در شئون عمومی جامعه را ندارد. دموكراسی غربی كه خود را بی نياز 

1. جواد تبريزی، ارشاد الطالب، قم، نگين، 1390، ج4، ص217.
2. سيد محمدمهدی موسوی خلخالی، الحاكميه فی االسالم، قم، مجمع الفكراالسالمی، 1383، ص500. 

از برخی عبارات امام خمینی)ره( 
حاکم  حکم  می شود  استفاده 
مطلق است و اختیارات حکومت 
فرعیه  احکام  چهارچوب  در 

پذیرفته شده اسالمی نیست
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از كسب مشروعيت دينی تعريف می كند و اثبات اين معنا را كه آيا اساسًا خداوند فرآيند 
انتخاب اكثريت ولو منتج به انتخاب فاسدترين انسان ها شود را تأييد كرده است، غيرضرور 
می پندارد، قطعاً از منظر توحيدی، پذيرفته نيست. براهين عقلی و قرآنی شاهد است واليت، 
اصالتًا مختص خداوند است و ديگران بايد اين منصب را از جانب او دريافت كنند. شواهد 
صريح و متواتر نشان می دهد اين مقام، بر عهده  رسول خدا و امامان معصوم)ع( قرار داده 
شده است و به قول ابن عباس، محدث و دانشمند اسالمی، اين جايگاه به عنوان »ما انزل اهلل« 
و بخشی از آنچه خداوند بر پيامبر اسالم)ص( نازل كرده، به حضرت وحی شده است.1 اما 
نسبت  به دوران غيبت امام  عصر)ع(، اين بحث در ميان فقيهان وجود دارد كه آيا عالوه بر 
منصب افتا و قضا، فقيهان دارای مقام واليت و مديريت جامعه اسالمی از سوی معصومان، 
هستند يا خير؟ در صورت اول، حكم ابتدايی و غيرقضايی، نافذ خواهد بود و رد آن حتی بر 
مجتهدين ديگر، شرعًا حرام اســت. بنابراين مبنا، حاكمان جامعه اسالمی در مشروعيت 
خود نيازمند اذن فقيهان هستند و در نتيجه، همه  دخل و تصرفاتی كه متولی خاص ندارد و 
عرفًا برای انجام آنها به حاكميت مراجعه می كنند، نيازمند اذن فقيه جامع الشرايط است. 
در صورت دوم، فقيه نمی تواند به عنوان »واليت« فرمان به اجرای حدود دهد يا افرادی را 
برای اداره كشور و اجرای احكام دينی، بگمارد، ولی با توضيحی كه خواهد آمد، اين مساوی 
با مشروعيت دادن به نظام غيرمأذون از ســوی فقيه جامع الشرايط يا جواز بر زمين ماندن 
ضرورت هايی كه متولی معين ندارند، نمی باشد. در خصوص اثبات يا نفی نفوذ حكم ابتدايی، 

دو مبنا وجود دارد: 
اثبات نفوذ حكم ابتدايی

فقيهانی كه معتقدند داليل كافی برای اثبــات واليت عامه فقيهان در زمان غيبت وجود 
دارد، نفوذ حكم حاكم را محدود به موارد قضايی نمی داننــد. اگر فقها واجد واليت عامه و 
منصب دينی در اين جهت باشند، اختيارات رايج حاكمان، از جمله حق صادر كردن فرمان و 
حكم ابتدايی برايشان ثابت و اين احكام بر همگان نافذ خواهد بود و در غير اين صورت نفوذ 
حكم، محدود به موارد قضايی و اختالفات خواهد بود كه قطعی و مورد اتفاق است.2 مقصود 
از واليت، در زبان عربی إماره و سلطه است و در زبان فارسی نزديك به معنای مديريت و 
حكمرانی است. عامه بودن، يعنی اين واليت فقط در مورد خاص نيست، مثاًل گاه شخص به 
وصی خود واليت می دهد تا فقط حق داشته باشد خانه اش را اجاره دهد و گاه به او واليت عام 

1. محمدبن جرير طبری، تاريخ االمم و الملوك، بيروت، دارالتراث، 1967، ج4، ص223.
2. آقاضياء الدين عراقی، كتاب القضاء، قم، مؤسسه معارف اسالمی امام رضا)ع(، 1421، ص139. 
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می دهد كه هر آنچه مصلحت خانواده اوســت انجام دهد، مثل اجاره، تجارت و...1 آيت اهلل 
موسوی خلخالی)ره( مراحل ده گانه ای برای واليت فقيه ذكر نموده و برای اثبات نفوذ حكم 
ابتدايی در موضوعات خارجيه- مثال هايی كه گذشت- ادله ای اقامه كرده و بعد از نقد آنها، 
می نويســد: »بله، بنابر ثبوت واليت فقيه، حكم او در اين موضوعــات نافذ خواهد بود، چه 
زعامت و قيادت سياسی داشته باشد يا خير؛ چراكه ادله مطلق هستند.«2 بنابراين نفوذ حكم 
ابتدايی، مرتبط با مبحث واليت فقيه و متفرع بر آن است. از اين جهت توضيح مفهوم واليت 
و توصيف كوتاه اين بحث، از زاويه  بررسی نفوذ حكم ابتدايی و مصاديق آن، روشنگر خواهد 
بود. مقدمتاً بايد توجه كرد كه فقيهان با مواضع فقهی متفاوت در بحث واليت فقيه، تصريح 
می كنند موضوع محل بحث، همه معانی و مراتب واليت نيست. اوالً مقصود واليت تكوينی 
نيست: »و بكم ينزل الغيث و بكم يمسك الســماء ان تقع علی االرض.«3 ثانيًا مقصود جواز 
استقالل فقيه در تصرف در مال و جان مردم نيست. در مورد معصوم، اين معنا محل بحث 
است كه آيا اطاعت از معصوم در اوامر عرفی نيز واجب است؟ مثاًل حضرت دستور دهند 
فالن مالت را بفروش يا با فالنی ازدواج كن يا واليت بر انجام طالق يا ازدواج، يعنی همسر 
شخصی را بدون مشكل خاصی طالق دهند يا زنی را به همسری كسی درآورند؛ بی آنكه اين 
موارد ارتباطی با مسائل اجتماعی و حكومتی داشته باشد. به عبارت ديگر، همان واليتی كه 
انسان در شئون خود دارد، مثل خريد و فروش اموالش و... برای معصوم نيز در محدوده شرع 
وجود داشته باشد. به عبارت ديگر اقتضای ادله، از جمله آيه  شريفه: »پيامبر)ص( نسبت به 
مؤمنين از خودشان سزاوار تر است«4 آن است كه خواست پيامبر به هنگام تزاحم، مقدم بر 
خواست مؤمن است. در واقع، دو واليت در عرض هم وجود دارد، شبيه واليت فرد در انجام 
يك كار برای خود و واليت وكيلش در همان كار. البته اين واليت مقيد به مصالح مردم و در 
راستای منفعت رساندن است و نه نفع شخصی بردن و آسيب رساندن به ديگران. به هر حال، 

چنين واليتی برای فقيه ثابت نيست.5 
شيخ انصاری)ره( در كتاب مكاسب، دو معنا برای واليت ذكر كرده است. معنای اول را 
همين معنا، يعنی استقالل ولی در تصرفات قرار داده  است. با اين توضيح كه صاحب واليت، 

1. نجفی كاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف، مطبعه االداب، 1381، ج1، ص341. 
2. سيد محمدمهدی موسوی خلخالی، همان، ص506.

3. محمدبن علی ابن بابويه، من اليحضره الفقيه، قم، انتشارات اسالمی، 1413، ج2، ص615. »و به خاطر شما باران 
را برای خلق می فرستد و به خاطر شما آسمان را نگه داشته است تا بر زمين فرود نيايد.« 

4. قرآن كريم، سوره احزاب، آيه6.
5. نجفی كاشف الغطاء، همان، ص370؛ ســيد محمدمهدی موسوی خلخالی، همان، ص241 و 550؛ سيد علی 

هاشمی  شاهرودی، محاضرات فی الفقه الجعفری، قم، دايره المعارف الفقه االسالمی، 1429، ج3، ص32. 
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هر نظری در تصرفات خود داشت، حق داشته باشد به آن عمل كند. ايشان اين معنا از واليت 
را با تأكيد از فقيهان نفی كرده و دو بار عبارت »دونه خرط القتاد«1 را به كار برده است. ولی آن 
 را برای معصومان پذيرفته و نتيجه   متفرع بر آن را دفع اين توهم قرار داده است كه اطاعت 
از معصومان فقط در اوامر شرعی واجب است، نه عرفی و دليلی بر واليت آنان بر تصرف در 
اموال و نفوس وجود ندارد.2 اما آنچه مورد قبول بســياری از بزرگان است، معنای ديگری 

است. امام  خمينی)ره( در اين خصوص می نويسد: 
برای فقيه عادل، تمام اختياراتی كه پيامبر و ائمه)ع( از جهت حكومت 
و سياست دارند، ثابت است و وجود فرق، معقول نيست؛ زيرا والی جامعه 
اسالمی، هر شخصی باشد مجری احكام شريعت و اقامه كننده حدود الهی 

است و وظيفه دارد ماليات ها را اخذ و در مصالح عمومی مصرف نمايد.3 
عبارت مرحوم نائينی نيز در تبيين جايگاه و مفهوم واليت مورد نظر، گويا است: 

وظيفه مدير و والی جامعه، امور نوعيه ای است كه به تدبير امور مملكت و 
سياست و جمع آوری ماليات ها و صرفشان در مصالح عمومی بازمی گردد، 
همچون تجهيز لشكر و پرداخت حقوق صاحبان حق. مقصود از واليت فقيه، 
اثبات منصبی است كه مالك اشتر داشت و می توانست حدود را اجرا كند و 

امور عامه، همچون گرفتن ماليات ها را سامان دهد.4 
شيخ انصاری معنای دوم واليت كه مورد قبول ايشان است را چنين توضيح داده است:

فقيه واليــت دارد اذن به تصرف دهــد، دخالت اشــخاص در امور 
الزم االجرايی كه عرفًا بر عهده سلطان است و به اقتضای ادله اولی اسالم، 
هيچ فردی شرعاً مجاز به انجام آنها نيست، نياز به اذن فقيه جامع الشرايط 
دارد. شيخ، محدوده واليت و نياز به اذن فقيه را هر امر معروف و نيكی كه 
وظيفه شخص يا صنف خاص يا وظيفه عموم نيست، معرفی می كند و با اشاره 
به يكی از ادله واليت عامه فقيه، يعنی فرازی از مقبوله عمربن حنظله: »فَإني 
قَْد َجَعلُْتُه َحاِكماً« می نويسد: متبادر از اين  كه سلطان، فقيه را به عنوان حاكم 
نصب كند آن است كه مردم بايد در امور عامه ای كه مطلوب اوست، به آن 

1. كندن خارهای گون با كف دست از اين كار آسان تر است. 
2. مرتضی انصاری، كتاب المكاسب، قم، مجمع الفكر االسالمی، 1428، ج3، ص548. 

3. سيد روح اهلل خمينی، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1421، ج2، ص626. 
4. محمدحسين نائيني، المكاسب و البيع، قم، انتشارات اسالمی، 1413، ج2، ص334؛ محمدحسين نائينی، منيه 

الطالب في حاشيه المكاسب، تهران، المكتبه المحمديه، 1373، ج1، ص329. 
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حاكم مراجعه كنند.1
در روايتی ديگر كه خطاب به علمای بالد و در شأن غير امامان صادر شده است، چنين 
آمده: »مجاری امور به دست عالمانی است كه امين بر حالل و حرام خداوند هستند و اين 
جايگاه به خاطر تفرقه و اختالف، از شــما سلب شده اســت...« و در توقيع شريف: »اما در 
حوادث واقعه، به راويان حديث ما مراجعه كنيد، ايشان حجت من بر شما و من حجت خدا 
بر آنان هستم.«2 به هر حال، داللت يا صدور روايات مربوط به واليت فقيه كه مورد قبول 
مشهور است3 مورد مناقشه برخی فقيهان متأخر قرار گرفته است. در مقابل، قبل و بعد از شيخ 
انصاری، فقيهان فراوانی داللت روايات بر واليت فقيه را پذيرفته  و به اشكاالت رايج، پاسخ 
گفته اند. به عنوان نمونه، مرحوم نجفی كاشف الغطاء از فقهای حوزه علميه نجف، به پاسخ 
تفصيلی اهتمام داشته است.4 در پايان اين سؤال وجود دارد كه چرا شيخ انصاری با اين شيوه ، 
يعنی واليت داشتن بر اذن و تأييد تصرفات ديگران، وارد اين بحث شده اند؟ پاسخ اين است 
 كه انتخاب اين شيوه از اين رو است كه واليت فقيه در اصل زعامت و تشكيل حكومت، در آن 
زمان مورد توقع نبوده است. بنابراين ايشان بحث خود را در توضيح واليت فقيه و نقش او در 
ذيل حكومت های موجود تعريف كرده اند. چنان  كه از مرحوم كاشف الغطاء نقل شده است 
اگر حاكمی از سوی فقيه اذن داشته باشد، حاكم جور نخواهد بود.5 از اين جهت، تحقيقات 
فقهی به تبع شيخ، در همين چهارچوب مطرح می شده است، گرچه می توان مراحل واليت را 
تفكيك كرد و از ضرورت تشكيل حكومت و واليت بر زعامت، مستقاًل بحث نمود. البته اين 
تعبير علما كه »هر آن  چه معصوم در آن واليت دارد، برای فقيه نيز ثابت است« شامل واليت 

زعامت و مديريت جامعه نيز می باشد.6 
نفی نفوذ حكم ابتدايی

از نظر فقيهانی كه معتقدند واليت مطلقه فقيه، دليل اثباتی كافی ندارد، قدر متيقِن واليت، 
باب افتا و قضا است. ايشــان معتقدند رواياتی كه در كتب فقهی برای اثبات آن مورد بحث 
قرار می گيرد، از حيث داللت يا صدور قاصرند، لــذا اثبات واليت و نفوذ حكم در غير مورد 
تخاصم، همانند اثبات هالل و واليت بر گماردن قيم برای قاصرين و متولی اوقاف، به »عنوان 

1. مرتضی انصاری، همان، ص546 و 554. 
2. همان، ص554-555. 

3. محمدحسن نجفی، جواهرالكالم، ج16، ص360. 
4. نجفی كاشف الغطاء، همان، ص350. 

5. همان، ص395. 
6. سيد محمدمهدی موسوی خلخالی، همان، ص644-645. 
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واليت حاكم« مشكل اســت.1 آيت اهلل خوئی از 
معتقدان اين مبنا، مسئوليت فقيه در امور حسبيه را 
می پذيرد، ولی تصريح می كند حكم ابتدايی از لوازم 
واليت مطلقه فقيه است كه نزد ما ثابت نيست. اين 
مطلب از پاسخ آيت اهلل خوئی)ره( به استدالل ذيل 
روشن می شود. برخی قائلين به واليت فقيه گفته اند صدور و داللت رواياتی كه واليت فقيهان 
را اثبات می كند، همچون مقبوله عمر  بن حنظله و معتبره ابوخديجه، قابل ترديد نيست؛ زيرا 
بدون ترديد امامان شيعه، بيان وظيفه شيعيان در امور عام البلوی و حوائج اجتماعی كه همه به 
آن گرفتار خواهند بود و شارع راضی به اهمال آنها نيست، را ترك نكرده اند. آنها می دانستند 
كه اغلب شيعيان امكان مراجعه به ايشان را ندارند، بلكه در عصر غيبت كه غالباً خود آن را 
ياد كرده و شيعيان را برای آن آماده می ساختند، هيچ كس امكان دسترسی به ايشان را نخواهد 
داشت. اگر معصومان، شيعه را از مراجعه به طاغوت و قاضيان جور منع كرده اند، يقين داريم 
كه اين امور را اهمال نكرده و مرجع شيعيان در امور اجتماعی مهم را معرفی كرده اند.2 مثاًل اگر 
شخصی بميرد و يتيمانی باقی گذارد كه برای آنها وصی تعيين نكرده و اموال آنها در معرض 
تلف است و تصرفات دولت وقت نيز از نظر شيعيان مشروع نيست و چه بسا اقدام مناسبی هم 
نمی كند، آيا ممكن است خداوند راضی به ضايع شدن مال اين يتيمان باشد؟! آيت اهلل خوئی 
در پاسخ چنين می گويد: اين امور كه از آنها با نام امور حسبيه تعبير می شود، يعنی كارهای 
قربی كه متولی خاص ندارد و انجامش ضروری اســت، حتمًا بايد محقق شوند. از آنجا كه 
حكم اولی، عدم جواز اين تصّرفات است، )مثال تصرف در مال غير جايز نيست( قدر متيّقن 
خروج از حكم اولی، فقيه جامع الشرايط است؛ چراكه ممكن نيست شخصی كه دين شناس و 
فقيه نيست، مأذون باشد و فقيه، غير مأذون، پس اقدام به اين قبيل كارها بر عهده اوست و 
ديگران نيازمند اذن او هستند. اما اين به معنای اثبات واليت مطلقه فقيه نيست، همانند واليتی 
كه برای پيامبر و ائمه)ع( ثابت است و با وجود آن می توان در امور غيرضروری نيز تصرف 
نمود. )همانند تخريب خانه ها برای توســعه راه ها با اين فرض كه ضرورتی در آن نيست و 
صرفاً موجب راحتی بيشتر است. در واقع عنوان ثانوی ضرورت، مجوز آن نگرديده و صرف 
مصلحت عمومی مبنای اقدام به آن است.( فقيه نمی تواند قيم يا متولی بگمارد بدون آن  كه 
با موت فقيه عزل شوند، يا حكم به ثبوت هالل )فرمان به امساك يا افطار( دهد و تصرفات 

1. سيد ابوالقاسم خوئی، فقه الشيعه- االجتهاد و التقليد، قم، نوظهور، 1411، ص258. 
2. حسين بروجردی، البدر الظاهر، قم، دفتر حضرت آيت اهلل، 1416، ص78. 

جامعیت  تصویر  می رسد  نظر  به 
شریعت با افزودن احکام حکومتی 
ائمه)ع( و نائبان ایشان به احکام 
بی واسطه  الهی، به شکلی که برخی 
محققان نگاشته اند، با برداشت مشهور 

فقیهان از روایات، سازگار نیست
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ديگری كه مترتب بر واليت مطلقه و از شئون آن است. آنچه ثابت است جواز اين تصرفات 
برای فقيه يا وكيل او است. امور حسبيه در حد ضرورت است و با تصرف مستقيم يا توكيل، 
اين مهم برآورده می شود و ضرورتی در نصب مثل قيم يتيم، وجود ندارد. بنابراين جواز اين 
تصرفات به شكل انحصاری برای فقيه ثابت است، ولی واليت ثابت نيست و اگر بخواهيم تعبير 
به واليت كنيم، اين يك واليت جزئی و در موارد خاص )واليت مقيده( يعنی امور حسبيه و به 
قدر ضرورت خواهد بود.1 در واقع بايد ابتدا ثابت شود فقيه خود منصوب از سوی معصومان 
است تا بتواند افرادی را در سمت های مختلف بگمارد، اما توكيل متوقف بر اين امر نيست. 
به هر حال، چنان كه گذشت با توجه به اين مبنا نيز همچنان مشروعيت حكمرانی و تصرفات 
غيرفقيه جامع الشرايط در امور حسبيه، همچنان نيازمند اذن و تأييد فقيه است. البته با نبود 
فقيه، اين واجبات بر زمين نمی ماند و بايد مؤمنان عادل متصدی آن شوند، در غير اين صورت 
فاسقان كار را به عهده می گيرند و البته معذور هم نخواهند بود. آيت اهلل خوئی تصريح می كند 
همين مقدار از اختيارات، يعنی تصدی فقيه يا وكيل او از باب حسبه، برای رفع نيازهای شيعيان 
در دوره غيبت كافی است و نفی واليت مطلقه و نفوذ حكم ابتدايی، مستلزم بر زمين ماندن 
اين ضرورت ها نخواهد بود. به هر حال، چنانچه برخی در حاشيه عبارت آيت اهلل خوئی تذكر 
داده اند بهتر است از اين ديدگاه تعبير به »واليت« ولو مقّيده نكنيم و آن را صرف جواز تصرف 
و نه يك »مقام والئی وضعی« بخوانيم.2 با اين بيان می توان بر عباراتی كه فقيهانی چون صاحب 
جواهر را همسان با آيت اهلل خوئی قرار داده  و جزء معتقدان به واليت در امور حسبيه شمرده اند، 
خرده گرفت؛ چراكه ايشان معتقد به داللت روايات بر واليت مطلقه و نفوذ حكم ابتدايی است، 
بلكه تحصيل اجماع فقيهان بر آن را ممكن می داند.3 چنان  كه به اشتباه همين انتساب را به شيخ 
انصاری)ره( داده اند.4 متأسفانه چنين مشهور شده است كه شيخ، مخالف واليت عامه فقيهان 
بوده است، در حالی كه شيخ انصاری در كتاب مكاسب، واليت را به دو معنا دانسته و داللت 
روايات بر معنای دوم، يعنی نيازمند بودن غيرفقيه به اذن فقيه جامع الشرايط در جواز تصرف 
در اموری كه عرفا به حاكمان مراجعه می شود و متصدی خاص ندارد را اثبات می كند، لذا شيخ 
واگذاری اين مقام به فقيهان را پذيرفته  است. شيخ انصاری مبنای خود را انكار داللت روايات 
قرار نداده و سخنی از قبول جواز تصرف در امور حسبيه، از باب قدر متيقن بودن فقيه، به زبان 
نياورده است. از همين  جهت آيت اهلل خوئی)ره( و تابعان ايشان در داللت رواياتی كه مورد 

1. سيد ابوالقاسم خوئی، موسوعه االمام الخوئی، قم، احياء آثار االمام الخوئی، 1418، ج1، ص359-360. 
2. سيد ابوالقاسم خوئی، فقه الشيعه- االجتهاد و التقليد، همان، ص260. 

3. محمدحسن نجفی، همان، ج16، ص360. 
4. سيد مجتبی نورمفيدی، حكم؛ حقيقت، اقسام، قلمرو، قم، اعتماد، 1394، ج2، ص479. 
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تأييد شيخ قرار گرفته، مناقشه كرده اند. با اين حال، شيخ در جواز حكم به اجرای حدود ترديد 
نموده و نگاشته است: تعطيل كردن بخشی از معروف كه شايد منوط به نظر معصوم باشد، 
همانند ساير بركاتی است كه با فقدان حضرت از آنها محروم شده ايم،1 لذا آن پذيرش و اين 
ترديد، با اشكال برخی اعاظم در حاشيه كتاب مكاسب مواجه شده است.2 به هر صورت، عدم 
جواز حكم به اجرای حدود به عنوان يك از شئون واليت، مالزمه ای با نفی واليت فقيه ندارد. 
البته شيخ در كتاب قضا اجرای حدود را نيز می پذيرد: قطع دست سارق با حكم فقيه واجب 
است... حكم فقيه در نزاع ها از فروع حكومت مطلقه و حجيت عامه اوست كه در تعليل حضرت 
آمده است.3 آيت اهلل خوئی نيز در نهايت، اجرای حدود را می پذيرد، چراكه ادله حدود، مقّيد به 
زمان معّينی نيست و مصلحت عمومی تشريع آن و حكمت الهی اقتضا می كند در زمان غيبت 
نيز اقامه شود. البته ايشان همچنان به نفی نفوذ حكم ابتدايی رأی داده و اجرای حدود را نه از 
باب واليت و نفوذ حكم ابتدايی، بلكه از اين باب می دانند كه اجرای حدود نمی تواند برای همه 
جايز باشد؛ چراكه اين موجب هرج و مرج است و ممكن نيست برای غير فقيه جايز و برای فقيه 
ممنوع باشد. پس فقيه جامع الشرايط قدر متيقن است، يعنی مالك را قدر متيقن بودن تصدی 

فقيهان قرار داده و روايات دال بر نصب فقيهان را به عنوان مؤيد ذكر می كند.4 
ب. شمول نسبت به حكم حكومتی خارج از چهارچوب احكام الهی 

از برخی عبارات امام خمينی)ره( اســتفاده می شــود حكم حاكم مطلق است و اختيارات 
حكومت در چهارچوب احكام فرعيه پذيرفته شده اسالمی نيست: 

اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض 
كنم حكومت الهيه و واليت مطلقه مفوضه بــه نبی اكرم)ص( يك پديده 
بی معنا و محتوا باشد. اشاره می كنم به پيامدهای آن كه هيچ كس نمی تواند 
ملتزم به آنها باشد؛ مثاًل خيابان كشــی ها كه مستلزم تصرف در منزلی يا 
حريم آن اســت، در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام 
الزامی به جبهه ها و جلوگيری از ورود و خروج ارز... و صدها امثال آن كه از 
اختيارات دولت است... حكومت كه شعبه ای از واليت مطلقه رسول اهلل)ص( 
است يكی از احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتی نماز 

و روزه و حج است.5 

1. مرتضی انصاری، همان، ص553-557. 
2. محمدحسين اصفهانی، حاشيه كتاب المكاسب، قم، انوارالهدی، 1418، ج2، ص394. 

3. مرتضی انصاری، القضاء و الشهادات، قم، كنگره جهانی بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، 1415، ص49. 
4. سيد ابوالقاسم خوئی، فقه الشيعه- االجتهاد و التقليد، همان، ص224-226. 

5. صحيفه امام، ج20، ص170. 
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ايشــان در ادامه مثال هايی برای اين تقدم ذكر می كنند كه در صورت مصلحت اسالم، 
حاكم می تواند در آنها برخالف احكام اوليه، حكم صادر كنــد، مثل حج، تصرف در اموال 
مردم برای كشيدن خيابان و پرداخت هزينه آن، كنترل ارز و مواد مخدر و... بنابراين سؤال 
اين است كه آيا حكم حكومتی مقيد به چهارچوب احكام الهی است يا خير؟ از دو جهت به 
اين بحث می پردازيم. اول: مقصود امام خمينی)ره( از اين كه اختيارات حاكم در چهارچوب 
 احكام الهی نيست، چيســت؟ دوم: تقدم حكومت اســالمی بر همه احكام الهی، حتی نماز 

چگونه تبيين می گردد؟ 

مقصود از احکام الهی در عبارت امام خمينی)ره(
برخی فقيهان عدم امكان صدور حكم برخالف احكام الهی- الزامی و غيرالزامی- را چنين 
مستدل ساخته اند: واليت فقيه پرتويی از واليت امامان است، واليت ايشان نيز در چهارچوب 
احكام الهی بوده اســت؛ جامعيت شــريعت كه از آيات و روايات متعدد استفاده می شود، 
اجازه وضع قوانين جديد را نمی دهد. بزرگان شــيعه معتقدند شريعت، ذكر هيچ حكمی را 
فرو نگذارده و هيچ واقعه ای خالی از حكم الهی نيست. آنچه مورد نياز بشر بوده، حتی »ارش 
الخدش«1 توســط پيامبر)ص( ولو با ذكر عمومات و اطالقات ذكر شده است و به تصريح 
ائمه)ع( ايشان خود نيز تشــريع كننده نبوده  و آنچه بيان می كردند از پيامبر به آنها رسيده 
بوده است. حتی با فرض تفويض امر دين به آنها )كه معنايش محل بحث است( نيازی به 
اعمال آن نبوده است. در اين صورت، حال فقهای اعالم چگونه خواهد بود؟2 آيت اهلل علی 
صافی گلپايگانی)ره( نيز با تمسك به نصوص ناظر به جامعيت دين و خالی نبودن هيچ كار 
و واقعه ای از حكم الهی نتيجه می گيرند: واليت امامان در محوريت دين و محدوده  حالل و 
حرام الهی است، خداوند حكم هيچ موضوعی را ناگفته باقی نگذاشته و هيچ حادثه ای را خالی 
از حكم قرار نداده است تا »ولی« با اعمال واليت آن را پر كرده و حكمی جديد صادر نمايد، 
در غير اين صورت، خلف فرض پيش خواهد آمد. بنابراين اگر در روايتی سخن يا رفتاری 
خالف احكام الهی از ايشان نقل شد، در صورت تباين، بايد كنار گذاشته شود و در غير اين 
صورت، با قواعد تعادل و تراجيح با آن برخورد می شود.3 بنابراين حكم الهی ولو حكم ثانوی، 
در همه شرايط حتی وقتی حكم اولی قابليت اجرا ندارد، وجود دارد. منطقه الفراغ كه نظريه 

1. ديه جراحتی كه به كسی وارد كرده اند. 
2. ناصر مكارم شيرازی، بحوث فقهيه هامه، قم، مدرسه االمام علی بن ابيطالب )ع(، 1422، ص520-516 و 536. 

3. علی صافی گلپايگانی، الدالله الی من له الواليه، قم، مكتبه المعارف االسالميه، 1417، ص44-50. 
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مرحوم  شهيد صدر است با همين نگاه مورد قبول 
مشهور نيست.1 اگر كسی بگويد مگر قرار است 
ولی   فقيه، حكم خود را به شريعت نسبت دهد، 
مثاًل حكم الهی حج، وجوب است، و حكم حكومی 
او و نه حكم خداوند، توقف موقت آن اســت. از 
سوی ديگر چه اشكالی دارد كه بگوييم جامعيت 
دين از اين جهت است كه خداوند احكام حكومتی 
پيامبر)ص( و جانشينان ايشــان را نيز در بيان 
حكم برخی موضوعات لحاظ كرده است؟ خداوند، دستور به تبعيت از او داده و حكم ولی با 
واسطه، حكم خداست. پاسخ آن است كه ترك حكم به »ما انزل اهلل« و وضع قانون برخالف 
احكام الهی، ممكن نيست، گرچه به نام دين نباشد. ثانيًا فرض اين است كه مشهور فقيهان 
از نصوص، چنين استفاده می كنند كه هيچ واقعه ای از حكم مباشر الهی خالی نيست و پيامبر 
خود، حكم الهی همه موضوعات حتی ارش الخدش را ولو به شكل عام و در ضمن قواعد، ابالغ 
كرده و بيانات معصومان نيز تابع ايشان بوده  است. آيات »اكمال دين« و »تبيين هر چيزی 
در كتاب« و رواياتی همانند: »خداوند هيچ  چيزی را فروگذار نكرد، مگر آن كه حكمش را در 
قرآن نازل و برای پيامبرش بيان نمود« يا »)حرفی از خود نمی گوييم( همه چيز در كتاب و 
سنت است« نشان می دهد احكام حكومتی ائمه)ع(، تابع حكم الهی منقول از رسول خدا)ص( 
بوده و احكام حكومتی، تطبيقات مجعوالت عام الهی هم چون ضرورت و... است.2 لذا به نظر 
می رسد تصوير جامعيت شريعت با افزودن احكام حكومتی ائمه)ع( و نائبان ايشان به احكام 
بی واسطه  الهی، به شكلی كه برخی محققان نگاشته اند، با برداشت مشهور فقيهان از روايات، 
سازگار نيســت.3 آنچه گذشت طرح مسئله به شــكل عام بود، اما در خصوص كالم امام 
خمينی)ره( به چند دليل ممكن نيست مقصود ايشان آن باشد كه اختيارات حاكم خارج از 
چهارچوب همه احكام الهی است، بلكه ايشان در بستر علمی خاصی، اصطالح »احكام الهی« را 
در معنايی محدودتر به كار برده اند. اين مطلب در عبارات ديگر ايشان مورد تصريح است. به 
عنوان نمونه: »هيچ حاكمی حق ندارد برخالف مقررات و قانون شرع، قدمی بردارد... پيامبر 
اكرم مأمور اجرای احكام اسالم بود... اگر اداره كشور... قوانين الزم دارد )اسالم( همه را وضع 

1. ابوالقاسم عليدوست، همان، ص216. 
2. ناصر مكارم شيرازی، همان، ص516-524. 

3. ابوالقاسم عليدوست، همان، ص213 )پاورقی( و ص217.

اگر مجموعه احکام اولی و ثانوی 
را در نظر بگیریم، اختیارات حاکم، 
قطعًا خارج از این چهارچوب نیست. 
اصطالح احکام ثانوی، گاه منحصراً 
بر موارد اضطرار و ضرورت و گاه بر 
همه احکام ثانوی، اطالق می شود، 
همچون حفظ نظام، مقدمه واجب، 
حرج، تقیه و... مقصود امام  خمینی، 

اطالق اول آن است
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كرده است، احتياجی نيست بعد از تشكيل حكومت، بنشينيد قانون وضع كنيد.«1 
ايشان در چندين مورد متذكر می شوند ميان قانون شــرع و حكم ولی امر تفاوت است، 
همانند تفاوتی كه ميان دستور به نماز و دستور پيامبر)ص( به حركت لشكر می بينيم، مصدر 
اولی، خداوند و مصدر دومی، خود پيامبر اســت و عباراتی كه گذشت نشان می دهد از نظر 
ايشان آنچه در حكومت اسالمی رخ می دهد، تنها اجرای احكام الهی و شرعی است والغير. 
مثال های امام خمينی همچون حج و... مخالف احكام الزامی الهی است. چگونه ممكن است 
حكم در اين موارد خارج از چهارچوب احكام الهی- اعم از اولی و ثانوی- باشــد؟ از سوی 
ديگر در عبارت پيشين كه ايشان نگاشته اند: احكام حكومتی در چهارچوب احكام فرعی الهی 
نيست و گاه بر خالف احكام فرعی صادر می شود، »مصالح اسالم« را مالك صدور حكمی كه 
مخالف با احكام اوليه اسالم است دانسته اند، اگر تشخيص اين مصالح، خود مستند به احكام 
ديگر الهی نباشد، صدور حكم مخالف دين به خاطر مصالح دين، آشكارا تناقض خواهد بود! 
ممكن نيست مقصود اين باشد كه ولی فقيه می تواند اسالم را كنار گذارد، در عين حال، حكم 
خود را عين اسالم و مطابق مصلحت آن بداند! اضافه كردن تشريعات جديد، با امضای الهی 
نيز به بيانی كه گذشت ممكن نيســت. حال بايد ديد مقصود امام خمينی)ره( چيست. چند 

ديدگاه قابل طرح است: 
1. برخی، از كلمات امام خمينی)ره( چنين برداشت كرده اند كه بين فتوا كه بيان حكم الهی 
است و حكم حكومتی فرق است، تصرف در حكم حكومتی ممكن است و می توان با تمسك 
به آن  برای هر آنچه مصلحت است قانون وضع كرد و نيازهای معاصر را برطرف ساخت، 
تأثير زمان و مكان در صدور حكم، اين امكان را فراهم می سازد كه موضوعی واحد، احكامی 
مختلف بپذيرد و از اين جهت مشكل مخالفت با برخی احكام الهی نيز قابل حل است؛ زيرا 
حجيت حكم اولی و فتوا »لوال حكم الحاكم علی خالفه« است و اصطالحًا حكم حاكم بر آن 
حكومت يا ورود دارد. برخی نويسندگان تصريح می كنند در اين صورت حكم حكومتی در 
عرض احكام الهی است و صرفاً احكامی برای اجرای احكام اولی و ثانوی الهی نيست. آيت اهلل  

حاج آقا علی صافی گلپايگانی)ره( در اين خصوص می نويسند: 
عدم ابتالء و نياز به برخی مسائل كه پيش از انقالب اسالمی مطرح نبودند 
و مراجعه كم به منابع دينی برای استنباط حكم آنها، باعث شده است چنين 
نظراتی كه بــا جامعيت دين منافات دارد، ابراز گــردد. در حالی كه طبق 
روايات »رسول اهلل)ص( بين كل ما يُقربنا الی الجنه و كل ما يُوصلنا الی النار« 

1. سيد روح اهلل خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1389، ص73-72 و 139. 
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ايشان در ادامه با ذكر مثال هايی، قواعد كلی و عناوين ثانوی را برای حل اين 
مسائل كافی می دانند.1 

2. برخی معتقدند مقصود امام خمينی)ره( اين بوده است كه حاكم ممكن است به اموری 
حكم كند كه اثری از آنها در كتاب و سنت نيست، يعنی احكامی كه در مقام اداره امور كشور 
يا اجرای قوانين عرفی- وضع شده توسط خود يا نمايندگانش- صادر می شود، يا احكامی در 
راستای اجرای احكام شرع كه موضوع آنها، عينًا موضوع احكام شرع نيست، يا حكم حاكم 
به تعطيلی يكی از احكام شرع، همچون حج.2 اين وجه همانند صورت قبل به بحث مخدوش 
شدن جامعيت دين نمی پردازد و توجيهی در اين خصوص ذكر نمی كند، لذا مناقشه سابق 
به آن نيز وارد است. برخی نيز مقصود از چهارچوب احكام الهی را احكام فردی اسالم و نه 
اجتماعی دانسته اند3 اما چنين اصطالح و تفكيكی در كالم فقها وجود ندارد و احكام الهی در 

كالم امام، شامل هر دو  است. 
3. برخی مؤلفين، اين بحث را به اين شكل مطرح می كنند كه فقيه عادل و آشنا با مصالح 
اسالم و مسلمين می تواند بدون استناد به ادله و قواعد شــرعی، حكم انشا كند. مصلحت، 
مالك حكم حكومتی است و اين غير از مصالح واقعی موجود در اشيا و غير از عناوين ثانوی 
است. حكم حاكم محدود به احكام فرعی نيســت، ولی بايد در راستای تحقق مقاصد عالی 
شريعت باشد.4 ايشــان احكام حاكم در جزئيات را به دليل امضای خداوند، حكم شرعی 
خوانده  و چنين حكم حكومتی را جدا و در عــرض عمومات و اطالقات ذكر كرده و تصريح 
می كند حاكم می تواند بدون استناد به ادله شــرعی، حكم صادر كند.5 با توضيحی كه ذكر 
شد و در ادامه روشــن تر می شود، صرف مصلحت انديشــی نمی تواند منشأ صدور حكمی 
جديد، خارج از احكام الهی باشد. )فرضًا عقل قطعی نيز يكی از ادله احكام است( لذا احتماالً 
مقصود، وضع شيوه های اجرايی و برنامه ريزی است كه طبق يك مبنا، الزم نيست مستند به 
عمومات نقلی باشد. استناد حكم حاكم در »شيوه های اجرايی« به صرف مصلحت، مطابق يك 
ديدگاه، صحيح است. در اين خصوص، دو مبنا وجود دارد: برخی آنها را »مصاديقی از تطبيق 
احكام ثانوی« و »مستند به ادله ای همچون وجوب مقدمه و تطبيق عمومات مجعول الهی بر 

1. علی صافی گلپايگانی، همان، ص73. 
2. اسماعيل نعمت اللهی، »گستره حكم حكومتی«، قبسات، بهار و تابستان 1379، ش15 و 16، ص141. 

3. محمداسحاق عارفی شيرداغی، »حقيقت و گستره حكم حكومتی و نقش آن در حل مسائل نوپيدای جامعه«، 
آموزه های فقه مدنی، پاييز و زمستان 1390، ش4، ص170. 

4. سيد مجتبی نورمفيدی، همان، ص472. 
5. همان، ص490-489 و 500.
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موارد« قرار می دهند.1 در مقابل، برخی با تفكيك شيوه های اجرايی از تقنين و قانون گذاری، 
شيوه های اجرايی را برنامه هايی در راستای اجرای قوانين الهی و در چهارچوب طراحی شده 
توسط شرع، تعريف كرده و آنها را برنامه هايی عرفی، آزاد و امضاشده در شرع می دانند؛ لذا 
سخن از لزوم مستند بودن آنها به ادله نقلی به ميان نمی آورند. اين باور، ضمن حفظ اعتقاد به 
توحيد تشريعی و احترام به حاكميت انحصاری خداوند، هدف دين را سعادت دنيا و آخرت 
می داند، طراحی كلی نظام ها و تبيين اهداف و چهارچوب ها را الزاماً در محدوده شرع محاسبه 
می نمايد؛ جعل خرد و كالن توسط شارع را در عبادات و غير آن- به مقداری كه دليل دارد- 
می پذيرد، اما در هر طرح و برنامه دنبال آيه و حديث نمی گردد و صالحيت برخی نهادهای 
مأذون را در امر تقنين می پذيرد.2 به هر حال، اين بيان برای تبيين كالم امام خمينی)ره( كافی 
به نظر نمی رسد. مثال هايی كه امام خمينی زده اند، مخالف احكام اولی اسالم است و ناظر به 
شيوه های اجرايی در چهارچوب احكام الهی نمی باشد. ضمن آن  كه اوالً حكم شرعی خواندن 
شيوه های اجرايی موجه نمی نمايد، ثانيًا بی نيازی شيوه های اجرايی از استناد به ادله شرعی، 

مساوی با خارج بودنشان از »چهارچوب  احكام الهی« نيست. 
4. می دانيم حكم، به الهی و حكومی و الهی به واقعی و ظاهری و واقعی به اولی و ثانوی، منقسم 
می شود. با توجه به مطالبی كه گذشت، روشن شــد قانون گذاری خارج از ضوابط شرعی، 
مخالف جامعيت شريعت است و اين با كلمات امام خمينی)ره( نيز سازگار نيست. عبارت 
آيت اهلل مكارم با قدری توضيح، در تبيين عبارت امام خمينی)ره( روشن كننده است: مقصود 
امام خمينی)ره( از اين سخن، آن نيست كه اختيارات حاكم، خارج از همه احكام الهی است، 
بلكه مقصود آن است كه حكم ثانوی منحصر به موارد ضرورت نيست، حكم حكومتی در 
چهارچوب احكام اولی و منحصراً حكم ثانوی ضرورت نمی گنجد. اگر مجموعه احكام اولی و 
ثانوی را در نظر بگيريم، اختيارات حاكم، قطعاً خارج از اين چهارچوب نيست. اصطالح احكام 
ثانوی، گاه منحصراً بر موارد اضطرار و ضرورت و گاه بر همه احكام ثانوی، اطالق می شود، 
همچون حفظ نظام، مقدمه واجب، حرج، تقيه و... مقصود امام  خمينی، اطالق اول آن است، 
يعنی اگر برای كشــيدن يك خيابان، الزم بود خانه ای خراب شود، گرچه ضرورتی در كار 
نباشد و تنها مصلحت و رفاه عمومی و لزوم آباد ساختن شهرها، چنين اقتضايی داشته باشد، 
تخريب آن جايز است، چراكه حكم اولی حرمت با حكم ثانوی جواز، كه هر دو حكمی الهی 
هستند، تزاحم خواهد داشــت، حاكم طبق قاعده، اهم را مقدم نموده و طبق آن حكم صادر 

1. ناصر مكارم شيرازی، همان، ص499.
2. ابوالقاسم عليدوست، فقه و عرف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، 1388، ص160. 
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می كند. مثال هايی كه امام  خمينی برای اين بحث 
زده اند همه دارای حكم الهی ثانوی هســتند و اين 
به خوبی نشــان می دهد مقصود ايشان از اين  كه 
حكم حاكم در چهارچوب احكام الهی نيست، همه 
احكام اولی و ثانوی نمی باشد، بلكه مقصود آن است 
كه حكم حاكم صرفــاً در چهارچوب احكام اولی و 
ضرورت نيســت.1 بنابراين حكم حاكم در طول 
احكام الهی و برای اجرای آنهاست، برخالف وجه 
اول كه حكم حكومتی را در عرض احكام الهی قرار داده است. روشن است كه اين اختالف 
برداشت از كلمات امام خمينی )ره( ناشــی از ابهام در اصطالح »احكام ثانويه« و عدم قرار 
بر يك ديدگاه مشترك در دايره شمول آن اســت. در همين راستا با توضيحی كه گذشت، 
اصطالح »احكام ثانويه« در عبارت ذيل از امام خمينی)ره( نيز در معنايی محدود )ضرورت( 

به كار رفته است: 
از شورای محترم نگهبان می خواهم... از قوانين مخالف با شرع مطهر و     قانون 
اساسی بدون هيچ مالحظه جلوگيری نمايند و با مالحظه ضرورات كشور   كه 

گاهی با احكام ثانويه و گاهی به واليت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند.2 
شايد بتوان عبارتی از آيت اهلل تبريزی)ره( را شاهدی برای اين توضيح از آيت اهلل مكارم 
قرار داد. ايشــان كه معتقد به واليت عامه و نفوذ حكم ابتدايی نيستند، ولی واليت در امور 
حسبيه را با محدوده ای وسيع قائل اند، در كتاب ارشاد الطالب موارد جواز خروج از احكام اوليه 

را منحصر در چند مورد ساخته اند كه ظاهراً مشمول احكام ثانويه می دانسته اند: 
هر تصرفی كه داخل در صيانت از قلمرو اسالم است، اگر مقتضای ادله 
اوليه جواز آن باشــد، برای فقيهی كه متصدی امور مســلمين است، نافذ 
می باشد، همچون بسط رفاه اجتماعی و هر عملی كه مقتضای ادله اوليه عدم 
جواز آن باشد، داخل در واليت متصدی نيست، گرچه برخی گمان كنند 
به خاطر وجوهی انجامش جايز است، همچون گرفتن قهری اموال مردم. 

مخالفت با احكام اوليه تنها در مواردی جايز است كه به آن اشاره كرديم. 
ايشان به اين موارد اشاره كرده اند: 

1. ناصر مكارم شيرازی، انوار الفقاهه )كتاب البيع(، قم، مدرسه االمام اميرالمؤمنين)ع(، 1425، ج1، ص506. 
2. صحيفه امام، ج21، ص421. 

این  از  امام خمینی)ره(  مقصود 
جمله که حکومت بر همه احکام 
الهی، حتی نماز و روزه مقدم است 
و در نتیجه در صورت تزاحم ممکن 
به  نسبت  آن  انجام  موقتًا  است 
عده ای منع شود، آن است که حاکم 
در مقام اجرای احکام الهی باید 
مجموعه احکام و مصالح مختلف و 

تزاحمات گوناگون را لحاظ نماید
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)حكم ابتدايی( و مطالبه زكات برای تحصيل امنيت و نظام بالد يا مطالبه 
پرداخت تبرعی اموال در صورت احتياج، يا تحصيل مال با استخراج معادن 
از اراضی مباح و با دست گذاشتن روی جنگل ها و منابع عمومی. اين موارد 
ملك حكومت اسالمی خواهد بود و نه اشخاص. همه اين موارد برای تمكين 
فقيهی است كه متصدی اداره مملكت گشته و بايد بر حفظ امنيت و تأمين 

حوائج عامه توانمند گردد.1 
با توضيحی كه گذشت خلل در برخی گفته ها روشن می شود؛ مثاًل اين  كه آيت اهلل گلپايگانی 
قائل بودند واليت در چهارچوب احكام الهی است، ولی امام خمينی قائل به اطالق بودند.2 
زيرا اگر چهارچوب »احكام الهی« درست تبيين شود، اختالف نظری وجود ندارد، ضمن آن 
 كه معموالً اين مطلب به كتاب الهدايه نسبت داده می شود3 در حالی كه چنين مطلبی در آن 
يافت نمی شود. البته آيت اهلل حاج آقا علی صافی گلپايگانی)ره( مطالبی در اين خصوص دارند 
كه بيان شد. نتيجه آن  كه اجرای احكام اولی اسالم، مقيد به مصلحت است و هر چند مصلحت 
خود حكمی ثانوی نيست،4 ولی لحاظ مصالح در مقام اجرای احكام الهی، جدای از مالحظه همه 

احكام اولی و ثانوی و تزاحمات احتمالی آنها در مقام عمل نمی باشد. 

تقدم حکومت اسالمی بر همه احکام الهی
از منظر امام خمينی)ره( احكام اجتماعی و سياسی و اقتصادی اسالم، نشان دهنده  ضرورت 
وجود حكومت اسالمی است كه در سايه آن، احكام اسالمی قابليت اجرا  می يابند و حكومت 
رسول اهلل)ص( و تشــريع حق صدور حكم حكومتی، خود يك حكم اولی الهی است و از اين 
جهت بر همه احكام ديگر مقدم است؛ چراكه ضامن اجرای ساير احكام دينی است. بنابراين 
مقصود، تقدم و اهم بودن مفاِد تك تك احكام صادره از حاكم، بر هر يك از احكام الهی نيست. 
حال، آيا حكم حاكم می تواند موجب توقف اجرای احكام الهی باشد؟ روشن است اين مسئله 
در شرايط عادی رخ نمی دهد و منوط به وجود مصلحتی اهم از آن حكم الهی است. هرگاه در 
مقام عمل، با تزاحم مالك ها در دو حكم الهی- اولی يا ثانوی- مواجه شويم و امتثال هم زمان 
اين دو حكم الهی، امكان نداشته باشد، بايد به قاعده اهم و مهم مراجعه كنيم. امام خمينی)ره( 
گاه چنين مثال زده اند: اگر اسالم در خطر باشد و نجاتش وابسته به تجسس باشد يا حفظ جان 

1. جواد تبريزی، همان، ص219-220. 
2. سيد مجتبی نورمفيدی، همان، ص483.

3. محمدرضا گلپايگانی، الهدايه الی من له الواليه، قم، والء منتظر)عج(، 1391، ص28-53. 
4. ابوالقاسم عليدوست، فقه و مصلحت، همان، ص407-408. 
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يك مسلمان وابسته باشد به يك دروغ يا شرب خمر، تجسس، دروغ يا شرب خمر واجب 
است.1 مثال معروف در اصول فقه نيز تزاحم حرمت ورود به زمين غصبی با وجوب نجات 
يك شخص است. در چنين مواردی، حاكم با تشخيص مصلحت اهم و با استناد به مصلحت 
موجود در حكم الهی اهم، دســتور به توقف اجرای ديگری می دهد، حكمی كه ديگر شرعًا 
منّجز نيست و تركش عقاب ندارد. مثاًل هتك شــيعه يا به خطر افتادن جان  ايشان، مطابق 
ادله شرعی حرام است و هر كاری موجب آن گردد بايد ترك شود. هر گاه برپا داشتن يك 
واجب الهی همچون حج، چنين الزمه ای داشته باشد، اين تزاحم در مقام عمل نمايان خواهد 
شد. در مثالی ديگر در عبارت محل بحث از امام خمينی، حكم الهی مواد مخدر مطرح شده 
است، يعنی گرچه حكم اولی، جواز خريد و فروش آن است و »الناس ُمسلطون علی اموالهم«، 
ولی چون عناوين ثانوی، همچون ضرر و فساد شامل آن است، حليت آن ساقط است. حاكم، 
با لحاظ مصلحت كه شامل عدم مفسده نيز است، حكم به منع آن  می دهد. البته فتوا و حكم 
ثانوی الهی نيز حرمت آن است، ولی صدور حكم در مقام اجرای اين حكم ثانوی الهی است 
و مانع از بروز اختالفات محتمل.2 حاكم حق دارد حكم واليی كه وارد بر احكام اولی است، 
صادر نمايد. در اين صورت، حكم واليی موضوع حكم اولی را مرتفع ساخته و حكم اولی، سالبه 
به انتفاء موضوع خواهد بود، همچون ورود حكم قضايی بر حكم اولی و فتوای فقيهان ديگر.3 

با بيانی كه گذشت، اين دو جمله امام خمينی)ره( قابل جمع است: »ميرزای شيرازی به عنوان 
ثانوی، حكم حكومتی صادر فرمود.«4 و »احكام ثانوی ربطی به اعمال واليت فقيه ندارد.«5 زيرا 
چنان  كه گذشت حكم حكومتی ميرزای شيرازی، متضمن فتوا و حكم الهی نيز می باشد و با 
توجه به يك عنوانی ثانوی- البته در قالب انشا از سوی خود- صادر شده است. از سوی ديگر، 
هر فقيهی می تواند با توجه به عناوين ثانوی از حكم الهی خبر و »فتوا« دهد، اما »حكم حكومتی« 
توسط حاكم، از حيث حاكميت و مقام واليت، انشا می شود. اساسًا همان طور كه در عبارات 
ايشان آمده است، مقسم در تقسيم احكام به اولی و ثانوی، احكام الهی واقعی و نه احكام حكومتی 
است.6 لذا بايد با همين نگاه، كالم امام خمينی را تفسير نمود. البته برخی نيز جمله اول را بر 

ممشای مشهور دانسته اند.7

1. صحيفه امام، ج15، ص115. 
2. سيد محمدمهدی موسوی خلخالی، همان، ص474. 

3. همان، ص695. 
4. سيد روح اهلل خمينی، واليت فقيه، همان، ص124. 

5. صحيفه امام، ج17، ص321. 
6. سيد روح اهلل خمينی، تهذيب االصول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1423، ج3، ص642. 

7. سيد مجتبی نورمفيدی، همان، ص507. 
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به هر حال، محدوده احكام الهی كه ممكن است با تشخيص مصالح، موقتاً متوقف گردند، 
كجاست؟ به عبارت ديگر، مرز احكام ثابت و متغير چيست؟ كدام احكام الهی است كه ثبات، 
الزمه آنهاست و هيچ گاه در معرض تزاحم و تغيير قرار نمی گيرند؟ از نظر مرحوم نائينی در 
كتاب تنبيه االمه حضور حكم در نص معتبر شرعی و تعلق آن به موضوع معين، معيار حكم 
ثابت است. بر اين بنيان حكم متعلق به نماز، روزه، حج، زكات، غيبت و... از احكام ثابت الهی 
است و احكام متعلق به حفظ نظام، تدبير و برنامه ريزی مملكت و سياست امت كه در نص 
خاص معتبر با عنوان معين ذكر نگرديده، از احكام متغير است. اما بدون ترديد، در بسياری 
از احكام الهی همچون جهاد، حج، ديات و... تزاحم با مصلحتی اهم ممكن است و نمی توان قائل 
به ثبات و لزوم اجرای بی قيد و شرط آنها بود. مرز امور منصوص و غيرمنصوص نيز با وجود 
عمومات و اطالقات، شفاف نيست.1 مثاًل اگر مصلحت اهّمی همچون جهاد يا حفظ جان عده ای 
در تزاحم با روزه داری قرار گيرد، بدون شــك ممكن است حاكم به لزوم ترك موقت روزه 
برای عده ای از مجاهدين فرمان دهد. در اين صورت حكم ثانوی و فتوا نيز كافی است، ولی 
حاكم با تشخيص اين موضوع، آن را در قالب انشا بيان می كند. در تزاحم بين جهاد با روزه 
گرفتن يا حج رفتن، نبايد در ترجيح جهاد و دفاع ترديد كرد.2 از منظر شهيد صدر نيز احكام 
اسالمی به دو بخش ثابت و متغير تقسيم می گردد. بخش ثابت عبارت است از اوامر و نواهی 
الزامی تشريعی كه خارج از اختيارات ولی  امر است. به اعتقاد برخی نويسندگان، امام خمينی 
اين تقسيم را به رسميت نمی شناسند و با توجه به اطالقی كه در حوزه اختيارات ولی فقيه قائل اند 
و آن را محدود به چهارچوب احكام الهی نمی دانند، همه احكام اوليه تشريعی اعم از تكليفی 
و وضعی را در قياس با نظام امامت و واليت و مصالح عاليه، از مقوله متغير می دانند و از اين 
جهت فرقی ميان الزامی و غيرالزامی نمی بينند.3 الزم به توضيح مجّدد نيست كه مقيد نبودن 
حكم حاكم به چهارچوب احكام الهی به معنای مخالفت با آنها و تشريع احكام جديد نمی باشد. 
اما اين توضيح مورد نياز است كه آيا متغير بودن همه احكام الهی قابل پذيرش است؟ با اين 
 كه می دانيم مصلحت برخی احكام همچون وجوب حفظ اصل دين و اصول آن، ايستاده بر قله 
و مقدم بر هر مصلحت ديگری است و هرگز محكوم هيچ حكم ديگری قرار نمی گيرد. از سوی 
ديگر، در بسياری از احكام هيچ گاه تزاحم با مصلحت اهم، رخ نمی دهد و آنچه هست ثبات 
دائمی آنهاست و چه بســا ابداً زمينه ای برای تغّير در آنها به وجود نيايد. شايد حكم وضعی 
نجاست و طهارت چنين باشد، بلكه به اعتقاد برخی فقيهان اساساً ادله نفوذ حكم حاكم، شامل 

1. ابوالقاسم عليدوست، فقه و مصلحت، همان، ص422. 
2. همان، ص540.

3. سيد ضياء مرتضوی، همان، ص65. 
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چنين مواردی نيست.1 شــايد وجوب نماز كه در هيچ حالی ترك نمی شود، نيز چنين باشد؛ 
چراكه در مواقع ضرورت اقامه آن بسيار سبك می گردد و چه بسا ابداً زمينه تغّير حكم در آن 
فراهم نباشد. از اين جهت، برخی محققان، با تقسيم احكام الهی به سه دسته، دايره احكام ثابت و 
متغير را چنين ترسيم كرده اند: 1. احكامی كه هميشه ثابت اند و شأنيت تغيير ندارند و هيچ گاه 
محكوم مصالح ديگر قرار نمی گيرند؛ 2. احكامی كه هميشه ثابت اند، ولی شأنيت تغّير دارند و 
فرضاً اگر تزاحم با مصلحتی اهم پيش بيايد، منّجز نخواهند بود؛ 3. احكامی كه تغّير فعلی و شأنی 
در مورد آنها وجود دارد. به نظر می رسد قرار گرفتن بسياری از احكام الهی در دسته دوم و 
عدم زمينه برای تغّير نسبت به آنها، باعث شده است بسياری از بزرگان اين احكام را در جدول 
ثابتات قرار دهند.2 با توجه به آنچه گذشت، مقصود امام خمينی)ره( از اين جمله كه حكومت 
بر همه احكام الهی، حتی نماز و روزه مقدم اســت و در نتيجه در صورت تزاحم ممكن است 
موقتاً انجام آن نسبت به عده ای منع شود، آن است كه حاكم در مقام اجرای احكام الهی بايد 
مجموعه احكام و مصالح مختلف و تزاحمات گوناگون را لحاظ نمايد. با در نظر گرفتن اين نكته 
و با توجه به تغّير شأنی و فرضی در بسياری از احكام همچون نماز، اين جمله قابل فهم است، 
گرچه هيچ گاه زمينه ای برای اين تزاحم و تغّير حكم پيش نيايد. با توجه به حساسيت احكامی 
همچون نماز، از جهتی ديگر نيز می توان گفت: حاكم نمی تواند مانع انجام احكامی مثل نماز كه 
از ثابتات دينی هستند ولو موقتاً و نسبت به عده ای، شود؛ زيرا بدون لحاظ شأنيت تغييرپذيری 
و با لحاظ وجوب فعلی و پيوسته نماز، چنين چيزی ممكن نيست. عبارت ذيل از مرحوم آيت اهلل 

شاهرودی در ضرورت لحاظ مصالح، هنگام اجرای احكام الهی گويای مقصود ماست: 
اگر دولتی اسالمی در ميان مردمی تشــكيل شود كه سال های درازی را 
زير سلطه رژيم های اسالم ســتيز بودند و روح اسالم از آن جامعه ها رخت 
بربسته بود، مانند جمهوری های آسيای مركزی، در چنين جاهايی نمی توان 
هر بامداد و شامگاه حدود اسالمی را بر هر شراب خوار و زناكاری جاری كرد، 
بلكه نيازمند گذشت زمانی است كه با زمينه سازي های الزم فكری و تبليغاتی 
و اجرايی، مردم را به سوی پذيرش نظام اسالمی و احكام عادالنه اش راهنمايی 
كرد. خالصه آن كه حاكم اسالمی مسئول برپا داشتن حكم خدا در جامعه 
است به گونه ای كه پايداری، استواری و دوام آن را نيز تضمين نمايد، پس 
ناچار سياست هايی مناسب را در اجرا فراهم كند و اين مهم گاهی نيازمند 

1. جعفر سبحانی، نظام القضاء و الشهاده في الشريعه االسالميه الغراء، قم، مؤسسه امام صادق)ع(، 1418، ج1، 
ص242. 

2. ابوالقاسم عليدوست، فقه و مصلحت، همان، ص428. 
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آرامش و مرحله ای كردن اجرای احكام و حدود شرعی است.1 
مثال  ديگر كه در بحث ماهيت حكم حكومتی گذشت، نهی از متعه توسط امام و عدم تعزير 
همه گناهان در صدر اسالم توسط پيامبر)ص( است كه به اعتقاد برخی محققان مستند به 
مصلحت و حكمت بوده است. نتيجه آن  كه در دين اسالم، احكام متغير و موقتی وجود دارد 
كه حاكم با تشخيص مصالح، اقدام به صدور حكم و اجرايی نمودن آنها می كند. نكته مهمی 
كه الزم است در پايان اين بحث ذكر شود آن است كه رواياتی كه داللت بر ثبات شريعت و 
احكام الهی دارند، همچون: »...َحاَللُ  ُمَحمٍد َحاَللٌ  أَبَداً ِإلَی يَْوِم الِْقيَاَمِه َو َحَراُمُه َحَراٌم أَبَداً ِإلَی 
يَْوِم الِْقيَاَمه اَل يَُكوُن َغيُْرُه َو اَل يَِجي ُء َغيُْره «2 در    برابر اين انديشه قرار نمی گيرد؛ چراكه تعبير 
تغّير حكم، خالی از نوعی تسامح نيست، بلكه آنچه به نام تغيير حكم و تغير آن موسوم است 
در واقع تغيير و تغّير حكم الهی نيست، آنچه هست تحول مصداق، مالك يا تحول مكلف از 
وضعيت عادی به اضطرار و مالحظات ثانوی و پيدايش مصالح كالن و تزاحم مصالح و مفاسد 

يا مناسبات و دگرگونی شيوه های اجرای حكم است.3 

نتيجه
حكم حكومتی، انشا و اعتباری است كه از سوی حاكم از جايگاه واليت، صادر می شود. با 
اثبات واليت عامه فقيهان، نفوذ آن شامل حكم ابتدايی و قضايی است، البته با توجه به مبنای 
مقابل، يعنی اختصاص نفوذ حكم به احكام قضايی نيز همچنان مشروعيت تصرفات غيرفقيه 
جامع الشرايط در امور حسبيه، نيازمند اذن فقيه است. در صورت نياز، با اجازه شرع و قانون 
اساسی، ولی  فقيه می تواند احكامی موقت، برخالف احكام اولی يا برخی بندهای قانون اساسی 
صادر نمايد. بيشتر احكام الهی با تعبيری كه خالی از تسامح نيست، از شأنيت تغيير برخوردارند 
و در صورت تزاحم با مصالح اهم، حاكم می تواند دستور توقف آنها را- مطابق با قانون تقديم 
اهم بر مهم- صادر نمايد. اطالق واليت فقيه، به معنای تشريع احكام جديد خارج از احكام الهی 
)اولی و ثانوی( نيست، بلكه به معنای لزوم مالحظه همه مصالح و اقتضای مجموع احكام اوليه و 
ثانويه است، لذا الزم نيست چنان  كه در برخی كلمات، به عنوان تبيين ديدگاه امام خمينی)ره( 
آمده است، بگوييم: در مقام اجرا گاه الزم است فقيه به تزاحم مصطلح ميان احكام بسنده نكند 
و با لحاظ شرايط گوناگون با صدور حكم حكومتی وجه شرعی مسائل را تعيين نمايد. اين بيان 

شاهدی از كلمات امام خمينی)ره( ندارد و با بيانی كه گذشت موجه نمی نمايد. 

1. سيد محمود هاشمی شاهرودی، بايسته های فقه جزاء، تهران، ميزان، 1378، ص195. 
2. محمدبن يعقوب كلينی، الكافی، تهران، دارالكتب االسالميه، 1407، ج1، ص58. 

3. ابوالقاسم عليدوست، فقه و مصلحت، همان، ص412-420. 
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محمد کفاش1 
حسين ارجينی2 

چکيده 
سازمان جاسوســی اياالت متحده امريكا در جهت محقق شــدن اهداف اين كشور در 
منطقه غرب آسيا به ويژه ايران از ابتدای انقالب اسالمی ايران با اجرای طرح های بسيار با 
توجه به تجربه فعاليت های گسترده اش در كشورهای مختلف در پی براندازی يا دست كم 
تضعيف نظام جمهوری اســالمی گام برمی دارد. از جمله تكنيك های اين سازمان نفوذ در 
افراد و جريان های مؤثر از جمله روحانيت بوده اســت. اين تحقيق با پاسخ به اين سؤال كه 
راهبرد سازمان سيا در اســتفاده از برخی روحانيون عليه رهبر جمهوری اسالمی ايران در 
دهه شصت چه بوده است، با روش توصيفی- تحليلی يافته هايی به دست می آورد كه نشان 
می دهد سازمان سيا با نفوذ در برخی روحانيون شهير كه ايجاد زمينه همكاری با سازمان سيا 

1. دانشجوی دكتری دانشگاه معارف اسالمی قم
2. مدير گروه انقالب اسالمی دانشگاه معارف اسالمی قم

راهبرد سازمان سيا در بهره وری از برخی روحانيون عليه 
رهبر جمهوری اسالمی ایران در دهه شصت
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در مكانيسم شخصيتی آنها امر ممكنی بود، عليه رهبر جمهوری اسالمی يعنی امام خمينی با 
دو روش سخت افزاری يعنی براندازی نظامی و نرم افزاری يعنی تغيير گفتمان و منش فكری 

آنها، به مقابله می پردازد. 
کليدواژه ها: سازمان سيا، روحانيت، منتظری، شريعتمداری 

مقدمه 
در گوشه ای از جهان و در كشوری كه ساليان دراز فرمان های پادشاهان بر آن حكومت 
می كرد انقالبی نوين با بينش اسالمی در قرن بيستم ميالدی پا به عرصه بين المللی گذاشت. 
اين انقالب در پی گام نهادن به تمدن اسالمی و مبارزه با استكبار جهانی و قدرت های ظالم بود 
و رهبر فقيه و حكيم آن در جهانی كه نسبيت گرايی فلسفی مبنای معرفت شناسی، سكوالريسم 
و ليبراليسم؛ و سرمايه داری اساس تعامالت اجتماعی و اقتصادی؛ و خودپرستی )اومانيسم( 
محل اتكا انسان شناسی بود، توانســت با تكيه به ايمان مردم و معرفت الهی انقالب دينی با 
مبانی اسالمی ناب در كشــور ايران و در تاريخ 22بهمن1357 شمسی بنيان نهد و مسير 
انبيا و اوليای الهی را كه تمدن مغرب زمين بر آن سايه افكنده بود، حياتی دوباره بخشد. به 
طور معمول قدرت های بزرگ سلطه گر به جهت حفظ سيطره خود بر جهان نسبت به اين 
نوع انقالب های آزادی خواه و استقالل طلبانه حساس بودند. اياالت متحده امريكا به عنوان 
كشوری سلطه گر و مســتكبر پس از جنگ جهانی دوم كه دارای منافع و نفوذ در جهان و 
منطقه خليج فارس بود متعاقب انقالب اسالمی و به خطر افتادن منافع خود در اين منطقه 
تمامی تالش های خود را به كار گرفت تا مانع تثبيت انقالب اسالمی در ايران شود. يكی از 
روش های سازمان سيا برای براندازی تفكر اسالم انقالبی يا تضعيف آن مقابله با امام خمينی 
پيشــوای دينی و رهبری بالمنازع اين انقالب، از طريق بعضی بزرگان حوزه بود. بنابراين 
آژانس اطالعات مركزی امريكا )سيا( با تشخيص علما و مراجعی كه با امام خمينی دارای 
اختالف سليقه و عقيده بودند و همچنين زمينه تأثيرپذيری غيرمستقيم از مأموران و فضای 
حاكمی كه سيا خلق می كرد را داشتند آنها را خواسته يا ناخواسته به صورت مانعی پيش روی 
شخص رهبری و آرمان های انقالب اسالمی قرار می داد. اين تحقيق به دنبال آن است كه با 
توجه به اين چهارچوب، موضع گيری دو تن از علمای معروف در دهه شصت را در برابر رهبر 
انقالب و اهداف جمهوری اسالمی تبيين كند و ارتباط های سازمان سيا با آنها را با توجه به 

اسناد و مدارك، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. 
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محمدرضا پهلوی در تبريز و ديدار با شريعتمداری

سازمان سيا، شریعتمداری و مقابله سخت افزاری با انقالب اسالمی 
در سياست های سخت افزاری امريكا عليه انقالب اسالمی كه از همان روزهای نخستين 
پيروزی انقالب شروع شد عالوه بر گروه های مزدور و وابسته چپ و راست نام سيد كاظم 
شــريعتمداری يكی از مراجع تقليد شــيعه خودنمايی می كند. وی اگرچه از علمای حوزه 
علميه و دارای تراز علمی محسوب می شد اما در دوران مبارزه عليه رژيم پادشاهی در ايران 
شريعتمداری نســبت به نهضت بزرگ امام خمينی از همان ابتدا موضع مثبتی نداشت و 
جزء علمای انقالبی و تحول خواه به شمار نمی رفت و در مواقعی نيز مانعی برای پيشبرد اين 
جريان بزرگ تمدن ساز محسوب می شد. در خرداد 1342 كه رويه امام بر دعوت مردم به 
قيام عليه رژيم ديكتاتوری پهلوی بود و مردم نيز در شــهرهای مختلف به دعوت او لبيك 
می گفتند بنابر يكی از گزارش های محرمانه ساواك، سيد كاظم شريعتمداری از تظاهرات 
مردم تبريز در 17خرداد1342 عليه رژيم دست نشانده پهلوی جلوگيری كرد و ضمن اينكه 
منتظر بود برای تظاهرات از ساواك كســب تكليف كند، مردم را به عدم تظاهرات و عدم 
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توهين به شاهنشاه توصيه می كرد.1 سازمان سيا برای 
ممانعت از نفوذ امام خمينی از سال 1341 تا 1342 
سعی می كرد از شــريعتمداری به عنوان يك مرجع 
تقليد واحد و مطلق در ايران چهره ای بزرگ بسازد2 كه 
با اين حربه امام خمينی كه شخصيتی ضد ظلم و ضد 
امپرياليسم بود فضای جوالن نداشته باشد اما سيا پس 
از ناكامی در انجام اين مقصود از طريق سازمان امنيت و اطالعات كشور )ساواك( كه از دهه 
پنجاه تا هفتاد ميالدی )دهه 1330 تا 1350 شمسی( عمده آموزش های اطالعاتی خود را از 
آژانس اطالعات مركزی امريكا و سازمان اطالعاتی اسرائيل دريافت می كرد،3 وارد عمل 
شد. ساواك در تيرماه 1349 با اعالم آمادگی خود در جهت پخش رساله های عمليه آيت اهلل 
شريعتمداری در كشورهای همسايه و مجاور خليج فارس رسماً تبليغ برای مرجعيت ايشان 
را بر عهده گرفت4 كه با ابزار قرار دادن مرجعيت، مانع رشد نهضت انقالبی امام خمينی شود 
كه البته اين اقدام نمی توانست سنگ بزرگی در مقابل حركت عميق و ريشه دار امام خمينی 
باشد. همچنين در يكی از اسناد سفارت امريكا در تهران به تاريخ 27دی1357 بيان شده 
كه رئيس اتاق اصناف تهران هدايت اهلل اسالمی نيا در ديدار با مأموران سفارت، از آيت اهلل 
شريعتمداری پيغامی نقل كرده بدين مضمون كه روحانيون ميانه رو كشور، خمينی را دوست 
ندارند ولی از مخالفت علنی با او ترس دارند و در ادامه می گويد: شريعتمداری علمای ميانه رو 
را جمع كرده تا با جمهوری اســالمی خمينی مخالفت كنند.5 اين گونه صحبت ها و عملكرد 
شريعتمداری دقيقًا همان چيزی بود كه سازمان سيا بدان احتياج داشت كه البته بخشی از 
دليل اين رويكرد به خاطر فضاسازی سازمان سيا، ساواك و دربار و تشويق مادی و معنوی وی 
بود و بخشی ديگر به دليل آن كه آيت اهلل شريعتمداری با توجه به روحيات شخصی و تعارضی 
كه نسبت به امام خمينی داشت به سنگ اندازی و مانع تراشی در قبال نهضت اسالمی امام 
خمينی شــروع به فعاليت كرد و با اين زمينه تاريخی می توانست مورد بسيار خوبی برای 

سازمان سيا در جهت اعمال اهداف خود در ايران بعد از استقرار جمهوری اسالمی باشد. 

1. حميد روحانی، شريعتمداری در دادگاه تاريخ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1361، ص59. 
2. بهرام نوازنی، گاه شمار سياست خارجی ايران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1381، گزارش 61/2/9، ص36. 
3. مارك. ج. گازيوروســكی، »روابط امنيتی ايران و اياالت متحده«، ترجمه دكتر احمد شهسا، مجله اطالعات 

سياسی- اقتصادی، بهمن و اسفند1371، ش65 و 66، ص42.     
4. اصغر حيدری، حزب خلق مسلمان، تهران، كيهان، 1387، ج1، ص51. 

5. اسناد النه جاسوسی امريكا، تهران، مركز نشر اسناد النه جاسوسی، بی تا، ج27، ص62. 

ممانعت  برای  سیا  سازمان 
از نفوذ امام خمینی از سال 
1341 تا 1342 سعی می کرد 
از شریعتمداری به عنوان یک 
مرجع تقلید واحد و مطلق در 

ایران چهره ای بزرگ بسازد
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سيد كاظم شريعتمداری با توجه به سابقه مخالفت با تفكرات انقالبی و نشست و برخاست 
با درباريان و مأموران رژيم پهلوی، مهره مناسبی برای تضعيف امام خمينی و تخريب انقالب 
اسالمی به حساب می آمد و از همان ابتدای انقالب مورد توجه سازمان سيا قرار گرفت و به 
تدريج تبديل به عاملی برای تحقق اهداف امريكا برای براندازی نظام نوپای جمهوری اسالمی 
شد. از اسناد سفارت امريكا به دست می آيد كه شــريعتمداری در تاريخ 17ژانويه1979 
)27دی1357( به واسطه سياسی سفارت، تمايل خود را از حمايت بی سر و صدای امريكا 
برای رقابت مذهبيون ميانه رو با امام خمينی اعالم می كند1 و در سال 58 طی گزارش ايستگاه 
سيا وی طی ديدار با فرانك باروز )رئيس اتاق بازرگانی ايران و امريكا( به صورت ضمنی از 
امريكايی ها درخواست می كند كه اخبار، اطالعات و رويدادها را به او بگويند تا بهتر بتواند با 
توجه به آن اخبار با مردم تعامل كند و سيا نيز با توجه به حمايت مردم تبريز از سيد كاظم 
شريعتمداری در پی تظاهرات و محكوم كردن مطلبی كه يكی از طرفداران امام خمينی عليه 
شريعتمداری در روزنامه اطالعات درج كرده بود گرفتار اين توهم می شود كه محبوبيت 
وی رو به افزايش است و به همين جهت به صورت كاماًل دقيق و حساب شده به ارتباط با وی 
می پردازد و برای تبادل اطالعات، سيا از فرانك باروز می خواهد كه به شريعتمداری بگويد كه 
يك پيك مطمئن ترجيحاً مسلط به زبان انگليسی برای تعامل به آنها معرفی كند؛ چراكه سيا 
می دانست ارتباط مستقيم شريعتمداری با سفارت وجهه او را خدشه دار خواهد كرد.2 و بدين 

1. اسناد النه جاسوسی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1390، ج3، ص364. 
2. هادی نخعی، روزشمار جنگ، تهران، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، 1387، ج1، ص772-852. 
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طرق ارتباط های سازمان سيا با سيد كاظم شريعتمداری آغاز می شود و وی از اين پس طبق 
سناريوی سازمان سيا در جمهوری اسالمی ايران نقش ايفا می كند و مدتی بعد اين جاسوس 
به توصيه های سيا برای ارتباط بيشــتر وارد حزب جمهوری خلق مسلمان كه طرفداران 
شريعتمداری در ايران برپا كرده بودند، می شود. سيا از آنجايی كه بنا ندارد هيچ ردپايی از 
خود باقی بگذارد برای ارتباطات گسترده تر مجدداً از شريعتمداری می خواهد تا فردی مورد 
اعتماد را به عنوان رابط به سيا معرفی كند و او حسن شريعتمداری يعنی فرزندش را واسطه 
خود و سيا قرار می دهد و زمينه های ارتباط گسترده حسن شــريعتمداری با سيا از طريق 
ديدارهای وی با گلگروف از مأموران ايستگاه سيا در تهران از تاريخ 20خرداد1358 آغاز 
می شود.1 ايستگاه سازمان سيا در منطقه، در گزارش محرمانه خود در 12ارديبهشت1358 

با عنوان »ارتباط با شريعتمداری« می نويسد: 
نسبت به خواست شريعتمداری به اخذ اطالعات از دولت امريكا بسيار 
عالقه منديم. تصور می كنيم كه اين تمايل فرصتی عالی برای عمليات مخفی 
را فراهم می كند و اگر مجرای مناسبی برای رساندن اطالعات به وی فراهم 

شود، حاضر خواهيم بود كه آنها را فراهم كنيم.2
اين رويكرد شريعتمداری برای سيا بسيار ارزشمند بود و كار را برای آنها بسيار آسان تر 
می كرد كه بتواند محوريت و رهبری اسالمی را دچار دودستگی و تشتت كند و جنگ عليه 
روحانيون در جهت بی اعتمادی مردم به آنها درست كند. جالب آن است كه امام خمينی 
دارای آنچنان درايتی بود كه به كارگيری شريعتمداری به وسيله سيا عليه خود و جمهوری 
اسالمی را تشخيص داده بود. چراكه سندی محرمانه در 20ارديبهشت1358 كه در ايستگاه 

سيا كشف شده قضيه را اين گونه بيان می كند: 
باب حمايت از شــريعتمداری و حزبش گشوده است. با در نظر داشتن 
اتهامات علنی خمينی مبنی بر اينكه امريكايی ها درصدد شكاف انداختن 
در وحدت نهضت انقالبی هســتند، هر گونه حركــت در جهت تماس با 
شــريعتمداری بايد توأم با دقت و حداكثر توجه به امنيت صورت پذيرد. 
فكر می كنيم كه بايد تصوير روشن تری از موضع خود شريعتمداری در قبال 
تماس با امريكا، به عالوه توقعاتش از اين تماس داشته باشيم. سعی خواهيم 
كرد اين اطالعات را به دســت آوريم. در اين كار، هدف ما همانطور كه 

1. فرازهايی از تاريخ انقالب به روايت اسناد ساواك و امريكا، تهران، وزارت اطالعات، 1368، ص75. 
2. اسناد النه جاسوسی، همان، ج6، ص271. 
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خمينی نسبت می دهد، ايجاد شكاف در نهضت اسالمی و تضعيف آن خواهد 
بود تا صاحبان افكار معقوالنه تری بتوانند عرض وجود كنند.1 

اين گزارش به طور دقيق اين ادعا را كه ســازمان ســيا از روحانيت برای ايجاد تفرقه و 
تشتت بين نهضت اســالمی و تقابل با رهبری ايران اســتفاده می كند و آن را يك راهبرد 
ارزشمند برای خود می بيند به اثبات می رســاند و متعاقب اين گزارش يك روز بعد يعنی 
21ارديبهشت1358 سازمان سيا در سند سری ديگر، هدف خود را از برنامه های ارتباطی 
وســيع، روی كار آمدن دولتی در ايران كه منافع امريكا را تأمين كند بيان می دارد و برای 
شــروع برنامه ريزی جهت اجرای اين طرح به دنبال اطالعات بيشــتر در اوضاع آشفته 
ايران می افتد2 و در 31ارديبهشت1358 سيا عملياتی شــدن ارتباط و ايجاد كانال مخفی 
با شريعتمداری را به صورت سنجيده در دســتور كار خود قرار می دهد كه در اين گزارش 

محرمانه آمده است:
پيشنهاد می شود اقدامات عملياتی ذيل اتخاذ شود تا مطلوبيت و امكان 

برقراری يك كانال مخفی با شريعتمداری سنجيده شود: 
الف. از طريــق s.d.janson/13 ]كد رمز فرازيــان[ گرفتن خبرهای 
اساسی الزم درباره حزب جمهوری خلق مســلمان شريعتمداری را ادامه 
دهيم. اصرار كنيم كه j/13 بفهمد آيا شريعتمداری ايجاد اين كانال را تجويز 
كرده و تأييد می كند يا نه. به دنبال رخنه در جنبش شريعتمداری باشيم. 
احتماالً از لحاظ امنيتی، مالقات مستقيم با او غيرعاقالنه خواهد بود، مگر 

هنگامی كه شريعتمداری كشور را ترك كند. 

1. همان، ص274.
2. همان، ص275. 
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ب. S.D.VLID/1 را به قم بفرستيم تا مالقات ديگری با شريعتمداری 
داشته باشد. عماًل اين كار می تواند يك عمل »طعمه گيری« باشد. 

ج. اقدامات سياسی s.d.rater/4 ]كد رمز خسرو قشقائی از جاسوسان 
سيا[ را هدايت كنيم تا تأثيری را كه می تواند بر جناح مخالف داشته باشد، 
به حداكثر برســانيم و ارزش هايی را كه برای مــا از لحاظ دادن خبرهای 
خارجی و عمليات مخفی دارد، به حداكثر خود برسانيم... هدف ما اين است 
كه ميانه روهای طرفدار امريكا را از حوزه های دينی، غيردينی، سياســی و 
نظامی گرد هم آوريم و در اين كار احتماالً از ر/4 به عنوان وسيله اقدام و 
كاتاليزور اصلی استفاده شود. بايد درباره كانال مخفی با شريعتمداری بيشتر 
تحقيق شود اما ر/4 حاضر به رفتن است و اگر او بتواند خودش نوعی پيمان 
با شريعتمداری برقرار كند، ممكن است نياز به ايجاد چنين كانالی را منتفی 
سازد. ما می توانيم در صورتی كه بخواهيم از طريق ر/4 به شريعتمداری 

پول برسانيم.1 
پول يكی از عوامل قوی برای جذب شريعتمداری به افكار پليد سيا در آن دوره زمانی بود 
چراكه شريعتمداری با ابزار مالی قصد گسترش رويكرد فكری خود را داشت و با توجه به اين 
استراتژی، ارتباط وی و سازمان سيا روز به روز گسترده تر و عميق تر می شد و اين به اصطالح 
مرجع تقليد تحت سيطره فكری كامل اين سازمان فوق سری قرار می گرفت تا جايی كه سند 
ديگری در تاريخ 17خرداد1358 اشاره می  كند كه شريعتمداری به امريكايی ها قول می دهد 
كه برای بازپرداخت پول هايی كه از امريكايی ها ستانده است در آينده به هر كاری دست 
بزند!2 اين گفته وی در دو كودتای پيش رو در سال 59 و 60 محقق می شود و شريعتمداری 
تا كشــتن امام خمينی با عوامل كودتا همكاری می كند و به گفته موســوی از سران حزب 
جمهوری خلق مسلمان، شريعتمداری از پول های دريافتی جهت خريد سالح برای مقابله 
با جمهوری اسالمی استفاده می كند3 و با اين سالح ها در بزنگاه ها گروه های ضد انقالب را 
تأمين می كرد. در نهايت رئيس ايستگاه سيا در سفارت امريكا در تهران )توماس آهرن( در 
تاريخ 7آبان1358 گزارشی به رئيس سازمان مركزی سيا )استانسفيلد ترنر( ارسال می كند 
و سياســت و روش خود را برای ايجاد جريان غرب گرا در حكومت ايران و اسقاط جريان 

انقالبی اين گونه بيان می كند: 

1. همان، ص280. 
2. همان، ص290. 

3. اصغر حيدری، همان، ص147، گزارش به تاريخ 28تير1358. 
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شما از من خواستيد كه در يك فرصت راجع به امكانات اعمال نفوذ در 
جريان امور اظهار نظر كنم. من نظر خود را فقط به طور حاشيه ای و جزئی 
و تا زمانی كه ارتش دوران نقاهت خود را طی كند، اعالم می كنم و اين هم 
مرحله ای است كه برای طی آن از دســت ما تقريبًا كاری ساخته نيست. 
كاری كه از دست ما برمی آيد و من هم اكنون درگير آن هستم، اين است 
كه سران بالقوه يك ائتالف متشكل از ليبرال های سياسی، چهره های دينی 
ميانه رو و سران نظامی متمايل به غرب- هنگامی كه ظهورشان شروع شد- 
را شناســايی كرده و آماده حمايت از آنها شويم. كسی كه بيش از ديگران 
احتمال داده می شــود اين ائتالف را سرعت بخشد آيت اهلل شريعتمداری 

است. من به طور جداگانه با چند تن از حاميان وی تماس هايی داشته ام.1
توماس آهرن آيت اهلل شريعتمداری را كه يك شــخص روحانی و مورد قبول بخشی از 
مردم مذهبی است، بهترين عامل برای ايجاد ائتالف ضد جمهوری اسالمی و عليه رهبر اين 
حكومت تشخيص می دهد و با سامان دهی اين ارتباط ها در كودتای نوژه و كودتای قطب زاده 
به بهترين وجه از وی استفاده می كند كه برای روشن شدن ماهيت استراتژی سيا كه با تطميع 
مالی شريعتمداری و استفاده از شخصيت رياست طلب وی صورت می گيرد به توصيف دو 

توطئه می پردازيم.

نقش شریعتمداری در طراحی دو کودتای سازمان سيا عليه جمهوری اسالمی
سازمان سيا كه خالق طرح های اخالل گرانه در كشورهای مختلف جهان است در ويتنام 
جهت پيروزی در جنگی كه عليه ويتنام شمالی كمونيستی راه انداخته بود از طرحی به نام 
فونيكس استفاده كرد. اين طرح كه در كتاب پنهان كاری و دموكراسی اثر استانسفيلد ترنر 
رئيس اسبق سيا نيز ذكر شده است2 به كشــتار گسترده افراد خصوصاً افرادی كه صاحب 
اثر در ميان مردم هستند اطالق می شد كه طبق سناريوی آن افراد اصلی كه يك ايدئولوژی 
ضدامريكايی دارند از ميان بردارند و خود در كشور مورد نظر حكومت را به دست بگيرند. در 
جريان اين طرح در ويتنام بيش از بيست هزار نفر به دست سازمان سيا كشته و برخی ديگر 
نيز مورد شكنجه واقع شدند.3 اين متد قرار بود در ايران انجام شود و عالوه بر قتل رهبران 
اصلی نهضت اسالمی از جمله امام خمينی و مسئولين وزارت دفاع، مردم بی گناه نيز كه در اين 

1. اسناد النه جاسوسی، همان، ص269. 
2. استانسفيلد ترنر، پنهان كاری و دموكراسی، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، اطالعات، 1367، ص54. 

3. مورتون هالپرين، دولت بی قانون، ترجمه رضا سنگدل، تهران، طبع و نشر، 1369، ص6. 
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واقعه به حمايت از انقالب می پرداختند كشته شوند. همانگونه كه در ادامه می آيد كودتاچيان 
ايرانی مرتبط با سيا اجازه داشتند تا پنج ميليون انسان را از بين ببرند!! كه براندازی به صورت 
قطعی تحقق يابد. بنابراين در طرح توطئه كه بيان خواهد شد شريعتمداری به عنوان حامی 

توطئه گران از ناحيه سيا نقش ايفا می كرد كه جزييات آن تبيين خواهد شد.
1. کودتای نوژه

كودتای نقاب كه مخفف »نجات قيام ايران بزرگ« است بعدها به نام كودتای نوژه معروف 
شد كه يك حركت نظامی بود و چندی پس از به قدرت رسيدن نظام جمهوری اسالمی در 
ايران، توسط تنی چند از افسران ارتش شاهنشــاهی ايران و با تمركز افسران نيروی هوايی 
شاهنشــاهی برای بازگرداندن شــاپور بختيار و حذف امام روح اهلل خمينی و نابودی نظام 
نوپای جمهوری اسالمی، طرح ريزی شــده بود كه اين طرح از طريق احمد بنی عامری- از 
ساواكی های رژيم پهلوی- تحت اشراف كامل سازمان سيا قرار گرفته بود. در كودتای نوژه 
طرحی بررســی شــده بود كه طی آن بختيار پس از توطئه خود و كنار زدن افراد محوری 
جمهوری اسالمی به يكی از استان هايی برود كه طرفداران و ضد انقالب ها در آنجا به كمك 
او بپردازند. دو گزينه مدنظر بود اول استان خوزستان كه در آن بختيار طرح ايران آزاد را 
مطرح كند و دوم آذربايجان بود كه يك وزنه سنگين به نام آيت اهلل شريعتمداری در آن 
وجود داشت كه دارای حزب خلق مسلمان بود و احزاب ضد انقالب ديگر در غرب و شمال 
غرب ايران را نيز تحت پوشش خود قرار داده بود و شريعتمداری می توانست بختيار را برای 
تشكيل يك دولت ملی- مذهبی حمايت كند.1 الزم به ذكر است كه شاخه سياسی شورای 
كودتا نيز به جز شريعتمداری، حمايت آيت اهلل قمی و زنجانی را نيز جلب كرده بود.2 همچنين 
شريعتمداری مبلغ پانصد هزار تومان به مهدی مهدوی كه از مرتبطين با سيا بود برای انجام 
اين كودتا می دهد و در اعترافات خود بيان می كند كه اين به عنوان قرض بوده!3 اما حقيقت 
امر اجرای كودتا با اين كمك های مالی بود. طبق اعترافات محققی- از ســران كودتا- دو 
خانه در تهران و كرج برای آقای شريعتمداری تهيه شــده بود و قرار بود شريعتمداری از 
قم به تهران منتقل شود و در خانه ای نزديكی يوســف آباد سكونت گزيند تا بالفاصله بعد 
از كودتا وی در پخش زنده تلويزيون يا راديو حاضر شــود و فضای كشور را در حمايت از 
كودتاچيان به دست بگيرد و در تلويزيون با اعالم نظر خود گفته ها و فتواهای امام خمينی 
را غلط بشمارد و با فتواهای جديد خود تفكر انقالبی را حذف و اسالم ليبرالی و امريكايی را 

1. عبداهلل شهبازی، كودتای نوژه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، ص109. 
2. يحيی فوزی، تحوالت سياسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی، تهران، عروج، 1392، ص629. 

3. محمد ری شهری، خاطرها، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1388، ج1، ص268.
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جايگزين كند و عوامل كودتا در اين رابطه با پسر 
شريعتمداری يعنی حسن كه قباًل از ناحيه وی به 
عنوان رابط سيا تعيين شــده بود، كاماًل هماهنگ 
بودند.1 همچنين ناصر ركنی و مهندس مرزبان از 
كودتاگران به نقش شريعتمداری در كودتای نوژه 
اعتراف می كنند و مرزبان قبل از كودتا به سراغ 

آيت اهلل شــريعتمداری می رود و به وی بحث كودتا با رياست شاهپور بختيار كه به وسيله 
سازمان سيا حمايت می شد را ارايه می دهد و از او درخواست كمك می كند و شريعتمداری 
با بيانی شرم آور به او می گويد ما به هر كس و هر گروه كه عليه اين حكومت اقدام كند كمك 
می كنيم!!2 كه اين اوج خصومت و حســادت شــريعتمداری را با رهبر انقالب و جمهوری 
اسالمی می رساند و وی با اين بيان خود را آماده اجرای طرح های گروه  ها و سازمان های ضد 
انقالب باألخص سازمان جاسوسی امريكا معرفی می كند. كاركرد عمده شريعتمداری در 
كودتای نوژه، مشروعيت زايی برای كودتا بود. به گونه ای كه اين مسئله برای جذب افراد 
جديد و كسانی  كه در همكاری با كودتاچيان مردد بودند، بسيار مفيد واقع شد. سروان نعمتی 
از عوامل اصلی كودتا برای اقناع يكی از خلبانان كه نسبت به مأموريت محوله دچار بيم و 
ترديد شده بود، به او می گويد: »خيلی ها از جمله شريعتمداری اين كودتا را تأييد كرده اند.«3 
ايرج رخشنده از ساواكی های فعال در كودتا نيز پس از دستگيری در اين رابطه بيان می كند: 
»بنی عامری می گفت با علما و روحانيونی كه طرفدار آيت اهلل شريعتمداری می باشند، دست 
 به  دست هم داده ايم تا يك اسالم نوين در سطح مملكت پياده كنيم.«4 سازمان سيا به گونه ای 
دقيق روحيات و عقايد ايرانی ها را سنجيده بود و با قرار دادن يك روحانی برجسته در طرح 
اين توطئه، تمام پازل ها را برای پيروزی فراهم كرده بود. تأييد كودتا به  وســيله يك مرجع 
تقليد كه توسط سران كودتا به اعضا تفهيم می شد، تا اندازه ای برای اين افراد اهميت داشت 
كه بسياری از آنان شخصاً به بيت آقای شريعتمداری مراجعه كرده و درصدد دريافت پاسخ 
بودند. استوار عبدالعلی سالمت از عوامل كودتا در پايگاه همدان نيز در اعترافات خود اذعان 
می كند كه به  هنگام مراجعه به بيت آيت اهلل شريعتمداری، تعدادی نظامی و خلبان را در آنجا 

1. عبداهلل شهبازی، همان، ص171. 
2. محمد ری شهری، همان، ج1، ص302-303. 

 www.irdc.ir :3. »شواهد ششگانه از نقش شريعتمداری در كودتای نوژه«، كد خبر1062، بازيابی از
4. همان. 

شریعتمداری در تاریخ 17ژانویه 
27دی1357( به واسطه  ( 1979
سیاسی سفارت، تمایل خود را 
از حمایت بی سر و صدای امریکا 
برای رقابت مذهبیون میانه رو با امام 

خمینی اعالم می کند
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ديده است كه آنها نيز برای كسب اجازه در مورد يك برنامه به آنجا آمده بودند؛1 و اينگونه از 
اين مرجع تقليد كسب مشروعيت می كنند! بدين ترتيب با زمينه سازی سازمان جاسوسی سيا 
يك مرجع تقليد و عالم اسالم تبديل به ابزار شيطان می گردد. شريعتمداری پس از كودتای 

نوژه در اعترافات خود می گويد: 
من از نيت اينها مطلع شــدم ولی چون كارشــان در يك مدت كوتاه 
غيرعملی به نظرم می ر ســيد و قهراً خيال می كردم كه دولت آگاهی دارد 
تصور نمی كردم كه اينها بتوانند كاری را انجام دهند و اين كه كاری نشدنی 
اســت، من خبر كنم و باعث گرفتاری يك عده  غيردخيل شود. به عالوه 

احتمال دادم كه ممكن است اگر بگويم خود ما را ترور كنند...2
اين اعترافات جهت تبری جستن وی از كودتا از ناحيه او مطرح شد كه با توجه به شواهد 
و اعترافات فوق الذكر به نادرست بودن آن می توان رســيد. اما جمهوری اسالمی در قبال 
اين خيانت شريعتمداری با رأفت اسالمی به مجازات او نپرداخت كه در جای خود به نظر 
می رسد دستگاه های تصميم گيرنده و امنيتی در اين مسئله دچار اشتباه شده اند؛ چراكه اگر 
پس از همين كودتا شــريعتمداری مورد حصر خانگی يا مجازات واقع می شد توطئه بعدی 

نمی توانست با حمايت وی تحقق پيدا كند و مشكالت جديدی را برای نظام خلق كند. 
2. توطئه قطب زاده

صادق قطب زاده وزير امورخارجه دولت موقت و مدير صدا و سيمای جمهوری اسالمی 
ايران كه قبل از انقالب در كشورهای مختلف از جمله امريكا به تحصيل پرداخته بود و در 
اوايل انقالب و در ماجرای تسخير النه جاسوسی شــخص مورد اطمينان برای امريكايی ها 
جهت ارتباط و حل و فصل ماجرا محسوب می شد، با سازمان سيا ارتباط مستقيم داشت كه 

افراد و اسناد گوناگون از شواهد و مدارك ارتباط او با سيا مطالبی گفته اند. 
جواد منصوری معاون وزير امور خارجه در زمان وزارت علی اكبر واليتی می گويد: 

هنگامی كه در آبان ســال 1357 در زندان بودم، به دوستانم گفتم كه 
بنی صدر و قطب زاده و يزدی عامل سيا هستند و سازمان سيا تصميم دارد 
كه اينها را اطراف امام بچيند كه انقالب را بدزدند. من اين حرف را در زندان 
بر اساس شناخت تاريخی خودم از اينها زدم نه از روی سند و مدرك. قضايا 
گذشت و انقالب شد و با انتخاب بنی صدر و قطب زاده و يزدی در بهمن 57 

1. همان. 
2.  افشای چهره دوم شريعتمداری، تهران، سازمان تبليغات اسالمی، بی تا، ص13. 
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به عنوان اعضای شورای انقالب، عده زيادی حيرت زده شده بودند. ما در 
آن ايام هر چه گفتيم، كسی باور نكرد تا اينكه در خرداد 58 سند جاسوسی 
اينها در اداره دوم ارتش درآمد و باز هم كسی توجه نكرد. آقای سرهنگ 
حاتمی كه رئيس اداره دوم ارتش بود به من گفت اسناد جاسوسی اينها در 
اداره ما هست، بياييد تحويل بگيريد و به آقای خامنه ای بدهيد؛ اما اين نكته 
را مدنظر داشــتند كه اگر می آمدند و می گفتند كه اينها جاسوس هستند، 

شورای انقالب تماماً زير سؤال می رفت.1 
روزنامه الشعب چاپ بيروت نيز در مقاله ای با عنوان »جاسوس سيا در تهران« در سال 
1361می نويسد 25 سال پيش قطب زاده تصميم گرفت به امريكا برای تحصيل برود و زمانی 
كه وارد دانشگاه تاون امريكا شد سازمان سيا او را استخدام كرد2 و سيا اين عامل نفوذی را 
برای پست های كليدی در جمهوری اسالمی ايران آماده كرد و قطب زاده نيز اين مسئوليت 
سيا را به درستی انجام می دهد. قطب زاده در سال های اقامت در امريكا در يك مهمانی در 
سفارت ايران طی گفت وگوی لفظی به اردشير زاهدی سفير ايران در امريكا سيلی می زند3 
و از امريكا ظاهراً اخراج می شود. پس از آن به الجزاير، مصر، سوريه و نهايتاً به عراق می رود 
و تالش می كند با انقالبيون ايران در عراق رابطه برقرار كند. محتمل است اين ماجرا طبق 

سناريوی سازمان سيا باشد. 
قطب زاده از آغاز انقالب بســتر فعاليت های شــركت های غربی به ويژه شركت های 
كشــورهای عضو ناتو و همچنين ژاپن را در ايران ايجاد می كند و دائمًا اطالعاتی پيرامون 
نيروهای ايران و مسائل اقتصادی اين كشــور در اختيار واشنگتن قرار می دهد. خبرگزاری 
يونايتدپرس قطب زاده را به جهت آن كه فردی دوآتشه ضدكمونيست بود برای امريكايی ها 
عزيز می دانست.4 با توجه به شواهد و رخدادهای سال های اوليه انقالب و افشا شدن اسناد 
ســفارت اين تحليل و رويكرد تاريخی به واقعيت تبديل می شود و مشخص می شود روند 
فعاليت قطب زاده از اول انقالب در جهت خواسته های سيا گام به گام جلو آمده. مادر فرح 

1. محمد رحمانی، »نفوذی های منافق هنوز هم هســتند، رمز عبور 2«، ويژه نامه سياسی روزنامه ايران، خرداد 
1389، ص40. 

2. سعيد پورداراب، تقويم تاريخ دفاع مقدس، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1395، ج37، ص787. 
3. علت مخالفت امام با قطب زاده در سال 58 چه بود؟، 1392/2/11 كد خبر: 43248، بازيابی از:

 www.imam-khomeini.ir
در همين منبع بيان شده كه قطب زاده در تالش بود خود را به امام نزديك كند و سخنان امام را ترجمه می كرد و 
در آخر خود را سخنگوی امام معرفی كرد. اين مسئله آنقدر افزايش يافت كه امام اعالم كرد من سخنگويی ندارم. 

4. سعيد پورداراب، همان، ص788. 
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پهلوی نيز در كتابش ضمن اينكه قطب زاده را عامل سيا می شمارد، بيان می كند كه او با سيا 
و ساواك و سازمان فلسطيني الفتح و معمر قذافی رهبر ليبی ارتباطات گسترده ای داشته و از 
همه پول تلكه می كرده است! وی در بخش ديگری از كتابش می گويد: نام صادق قطب زاده 
برای اين در خاطرم مانده كه رابرت آرمائو مأمور سيا كه در خارج از كشور در خدمت شاه 
بود تأييد كرد وزير خارجه ايران با امريكا روابط ديرينه و دوستانه دارد. ما از اين اشاره آرمائو 

فهميديم كه قطب زاده عامل سيا است.1
قطب زاده با اين نوع شخصيت می توانست عامل فعاليت های مثبتی برای سازمان سيا در 
ايران باشد. آقای ری شهری رئيس دادگاه انقالب ارتش در بررسی ارتباطات قطب زاده با 
سيا از سرهنگ دهقانی آذر نام می برد كه توسط امير ابراهيمی با قطب زاده آشنا شده بود، و او 
از اعضای گروهی موسوم به »نيما« بود كه در اسفند 1360 همگی دستگير شدند. طبق گفته 
آقای ری شهری اين گروه توسط دكتر منوچهر شايگان- از اعضای جبهه ملی- با سازمان 

سيا ارتباط داشتند...2
پيوند گسترده قطب زاده با سيا و بستر فراهم شده همه چيز را برای يك توطئه بزرگ عليه 
جمهوری اسالمی ايران با عاملين مرتبط فراهم می كرد. سرويس  اطالعاتی امريكا، در سال 61 
يك شركت تگزاسی به نام شركت بين المللی پرگرين3 را به استخدام درآورده بود تا خارج 
از امريكا به طور پنهانی دست به فعاليت های غيرقانونی بزند. يكی از نقشه های پرگرين در 
1982 )1361( اجرای كودتا عليه حكومت ايران كه شامل كشتن آيت اهلل خمينی نيز می شد، 
بود.4 كودتاچيان برای اجرای برنامه های خود مبلغ دو ميليون دالر از سازمان سيا دريافت 
كرده بودند5 و مجری سازمان سيا در اين براندازی قطب زاده بود. سازمان سيا كه در طول 
تاريخ موجوديت خود به دنبال عناصری بود كه در قبال گرفتن پول و دستمزد به آدم كشی و 
ترور و كشتار دست بزنند.6 در اين ماجرا نيز دالرهای امريكايی را ابزار اين ماجرا و بازی های 
كثيف خود قرار داد. اما با توجه به تجربه واحدهای امنيتی و اطالعاتی و كمك دســت های 
غيب الهی اين توطئه قطــب زاده لو می رود و در پی تعقيــب و مراقبت های ويژه از صادق 

1. فريده ديبا، دخترم فرح، ترجمه الهه رئيس فيروز، تهران، به آفرين، 1380، ص474-477. 
2. محمد ری شهری همان، ج1، ص423. 

3. Peregrine

4. جيمز بيل، شير و عقاب، ترجمه فروزنده برليان، تهران، فاخته، 1371، ص422؛ 
PHILADE PHIA INQUIRER.APE.26.1987 P.A01

5. محمدصادق صادقی گيوی، خاطرات آيت اهلل خلخالی از ايام طلبگی تا دوران حاكم شرع دادگاه های انقالب، 
تهران، سايه، 1385، ص408. 

6. يعقوب توكلی، دو نظريه تروريسم و فداكاری در ايران، تهران، سوره مهر، 1388، ص33. 
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قطب زاده و فعاليت هــای اطالعاتی كه حدود يك 
سال و نيم توســط واحد اطالعات سپاه طول كشيد 
مشخص شــد كه وی درصدد فراهم نمودن يك 
جريان برانداز عليه عالی ترين مقام جمهوری اسالمی 
يعنی امام خمينی است و برای اين منظور ارتباطاتی 
را در داخل و خارج از كشور شــروع كرده است.1 
برنامه ای كه قطب زاده طراحــی كرده بود، اينگونه 
بود كه با همكاری تعدادی از نظاميان سلطنت طلب 

و عاملين سيا، امام خمينی و افراد اصلی نظام را در يك سوءقصد از بين ببرند و بعد از تصرف 
مراكزی مانند سپاه پاسداران و كميته های انقالب، صدا و سيما را به تصرف خود درآورده و 
حكومت جديدی با رياست خود اعالم كند. نقطه عطف اين قضيه زمانی است كه تمام اين 
طرح با حمايت يك روحانی كه از قضا مرجع تقليد نيز است انجام شود! يعنی سيا در برابر 
رهبر مدير و بصير ايران كه كام را برای ظالمين جهان تلخ كرده با فردی از جنس خودش 
مقابله كند. در اين راستا قطب زاده از چندی قبل با شــريعتمداری ارتباط گرفته و او را در 
جريان طرح براندازی خود قرار داده بود و شريعتمداری كه از قبل با سيا مرتبط بود قرار شد 
كه پس از تصرف صدا و سيما مانند كودتای قبل )كودتای نوژه( برای مردم پيام بفرستد و از 
كودتاچيان اعالم حمايت كند.2 يعنی قصد داشتند با ورود شريعتمداری لباس رسمی اسالم 
را به اين كودتا بپوشانند و بدين وسيله كودتا ظاهری اسالمی- خلقی به خود بگيرد. توطئه گران 
در اجرای نقشه بازی های كثيف سازمان سيا در اقدامی هولناك در نظر داشتند با حمايت 
اين مرجع تقليد ابتدا سر انقالب را از بدن جدا كنند كه اين نشان می داد كه آنها به تجربه 
توطئه های پيشين دريافته اند كه نفوذ معنوی- سياسی امام خمينی آن چنان زياد است كه با 
وجود آن انقالب اسالمی را نمی توان شكست. تركيب عوامل و عناصر داخلی كودتا با نگاهی 
جامع، جالب به نظر می رسد. دســته ای از آنها روحانی با رتبه های مختلف تا مرجع تقليد، 
برخی ارتشيان غرب زده و سلطنت طلب، تعدادی از ملی گرايان، ماركسيست ها از نوع گروه 
رنجبران، فئودال ها و خوانين، و نيز به اعتراف قطب زاده لومپن ها يعنی چاقوكشان و اراذل و 
اوباش جزء اين تركيب بودند3 كه با وجود هم سنخ نبودنشان يك مسئله آنان را به گرد هم 

1. محمد ری شهری، همان، ص201. 
2. كامران غضنفری، مداخالت، تهران، كيهان، ج3، ص65-66. 

3. محمدتقی برومند، درس هايی كه از توطئه امريكايی شريعتمداری قطب زاده می توان و بايد گرفت، تهران، 
آينده، 1361، ص6. 

پول یکی از عوامل قوی برای 
جذب شریعتمداری به افکار پلید 
سیا در آن دوره زمانی بود چراکه 
شریعتمداری با ابزار مالی قصد 
گسترش رویکرد فکری خود را 
داشت و با توجه به این استراتژی، 
ارتباط وی و سازمان سیا روز به 

روز گسترده تر و عمیق تر می شد
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جمع كرده بود و آن وابستگی به امپرياليسم امريكا بود كه به وسيله سازمان جاسوسی اش 
ساليق و افكار مختلف را با وعده های اجتماعی، سياسی و اقتصادی گرد هم آورده بود. جالب 
آن كه هر كدام از گروه های فوق رابط مخصوصی با سيا داشــتند و يكی از آنها كه رابطی 
مشترك بين قطب زاده و شريعتمداری با سيا بود يك روحانی بود كه مهدی مهدوی ناميده 
می شد و خود را امام جماعت مسجد قلهك تهران معرفی می كرده و قبل از كودتا به شهرهای 
مختلف آلمان غربی می رود و با جاسوسان آلمان غربی و سازمان سيا تماس برقرار می كند و 
از آنجا با رفتن به ژنو )النه جاسوسان تمام كشورهای امپرياليستی( سفر خود را ادامه می دهد 
و سپس به رياض پايتخت عربستان می رود تا با امير عبداهلل )برادر پادشاه عربستان( درباره 
نقشه سازمان سيا كه مجری آن شريعتمداری و توطئه گرانی ديگر است مذاكره كند1 كه 
اين نكته عمق ارتباط جريان شريعتمداری با سازمان سيا و امريكای سفاك را می رساند. اين 
توطئه عظيم و سهمناك به مدد الهی و هوشياری نيروهای اطالعاتی به سرانجام شوم خود 
نمی رسد و اعضای آن دستگير می شوند. قطب زاده زمانی در اين ماجرا دستش رو می شود 
كه يك چك يك ميليون دالری از سيا دريافت می كند و مچ دستش تقريباً در حين ارتكاب 
جرم باز می شود.2 اگرچه رئيس جمهور وقت يعنی بنی صدر قصد ماستمالی كردن قضيه را 
داشت اما با چاپ اسناد مربوط به قطب زاده در روزنامه های ايران قضيه لو رفت و قطب زاده 

دستگير شد. 

1. همان، ص7. 
2. سعيد پورداراب، همان. 
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در بخشــی از رأی دادگاه انقالب ارتش در مورد 
كودتای قطب زاده، با ذكر ارتباط مســتقيم آنان با 
امريكا، اشاره به اطالعاتی می شود كه حاكی از آن بود 
كه جريان آقای قطب زاده يك مســئله ساده نيست 
زيرا از نظر خارجی به بعضــی از رژيم های مرتجع 

منطقه و بعضی از كشورهای غربی و در رأس همه آنها امريكا، متصل می شود. و در داخل نيز 
به تعدادی روحانی نما و در رأس آنها آيت اهلل شريعتمداری ربط پيدا می كند.1 

دسيسه های روشمند و حرفه ای سازمان ســيا اياالت متحده امريكا در اين ماجرا باعث 
می شود يك مقام دينی با وجهه علمی دست به شراكت در غيرانسانی ترين كار ممكن يعنی 
مقابله با حكومتی الهی، دموكراتيك و مردمی و باالتر از آن كشتن رهبری كه علم مخالفت با 
ظلم را در جهان برداشته است، بزند كه البته بايد گفت شخصيت دنياطلب و رياست طلب 
شــريعتمداری زمينه را برای اعمال نفوذ و به كارگيری وی توسط اين سازمان جاسوسی 

فراهم كرد. 

مقابله نرم با جمهوری اسالمی 
در اين نوع مقابله، سازمان سيا از قائم مقام رهبری در جهت تقابل با جمهوری اسالمی و 
نظريات رهبر انقالب استفاده می كند كه به تبيين نفوذ سيا در بيت و شخصيت او و مواضع 

اتخاذشده توسط وی می پردازيم. 
پس از آنكه دست شــريعتمداری برای انقالبيون رو شــد وی مورد حصر خانگی قرار 
گرفت و در پی آن گروهك های ضد انقالب مرتبط با سيا كه شريعتمداری را پدر معنوی 
خود می دانستند مانند حزب خلق مسلمان، دموكرات كردستان، خلق تركمن، كومله و... رو 
به افول رفتند و سازمان سيا متوجه شد كه ديگر با آنها نمی تواند مقاصد خود را تأمين كند 
چراكه مهره سوخته ای به شمار می رفتند. بنابراين سيا با روشی جديد متوجه افراد كليدی 
در اطراف امام و حتی بيت خود حضرت امام شد و در روش جديد قصد داشت از افرادی 
اســتفاده كند كه انقالبی اند و جمهوری اســالمی را نيز قبول دارند و از اعضای اصلی نظام 
محسوب می شوند و به گونه ای در آنها نفوذ كند كه به صورت موقت در رخدادهای قابل 
اتفاق يا به صورت دايم برای ايجاد جريان غرب گرا در ايران و تضعيف باورهای انقالبی و ضد 
استكباری خواسته يا ناخواسته اهداف سازمان سيا را پيش ببرند. يعنی سازمان سيا در ابتدا 

1. محمد ری شهری، همان، ص430. 

شریعتمداری به امریکایی ها قول 
می دهد که برای بازپرداخت 
پول هـایی که از امـریکایی ها 
ستـانده اسـت در آینـده به هر 

کاری دست بزند!
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و به وسيله شريعتمداری در اولويت اول قصد 
براندازی را اراده كرده بود كه شريعتمداری 
نيز اگرچه ناكام اما به خوبی اين مسئوليت را 
برای سيا انجام داد اما در طرح و اولويت دوم 
كه از سال های اوليه دهه شصت شروع می شد 
به فكر نفوذ و تغيير رويكرد در افراد كليدی 
نظام افتاد و ابتدا به سراغ بيت امام رفت و باور امريكايی ها اين بود كه با تسلط بر فضای فكری 
بيت امام به عنوان نقطه ثقل تصميمات مهم كشور می توانند بستری بزرگ برای خود ايجاد 
كنند اما درايت و هوشمندی امام خمينی و كياست فرزند ايشان سيد احمد خمينی اجازه چنين 
نفوذ و رخنه ای را به آنها نداد.1 انتصاب آيت اهلل منتظری به سمت قائم مقامی رهبر جمهوری 
اسالمی توسط مجلس خبرگان موجب اين مسئله شد كه سازمان سيا شخص مورد نظر خود 
را طبق روش جديد بيابد چراكه منتظری دارای شرايط و ويژگی هايی بود كه موجبات نفوذ و 
به كارگيری وی را در مقابل رهبر انقالب اسالمی فراهم می كرد كه حال با توجه به ارزيابی 

سيا از وی به آن می پردازيم. 
1. ارزيابی منتظری توسط سيا 

سازمان سيا بعد از پيروزی انقالب اسالمی تا آنجا كه می توانست افراد مختلف از مسئولين 
و بزرگان جمهوری اسالمی را مورد ارزيابی قرار می داد كه در بزنگاه ها و در مواقع ضروری از 
آنها به عنوان وسيله يا نيروی خود استفاده كند كه آيت اهلل منتظری نيز از اين قضيه مستثنی 
نبود. به تاريخ 6آبان1358 يعنی هفت روز قبل از تســخير النه جاسوسی امريكا در تهران 
سندی با عنوان مالقات با آقای منتظری وجود دارد كه حاكی از آن است كه كارمند سياسی 
سفارت امريكا كه از مأمورين سيا بود به مدت 45 دقيقه با حسينعلی منتظری در دفتر وی 
در مجلس خبرگان ديدار كرده و ترتيب اين ديدار را نيز وزارت خارجه دولت موقت داده 
بود و پس از مكتوب سازی يافته های اين ديدار توسط سفارت امريكا در تهران، اين ديدار در 
قالب سند محرمانه به سفارت امريكا در جده و رونوشتی از آن به سفارت امريكا در تل آويو 

ارسال می شود. اما ارزيابی و يافته های سيا از شخصيت منتظری چه بود؟ 
در اين سند پس از شرح دقيق مالقات و نقل جزء به جزء حرف ها و رفتارهای منتظری در 

بند آخر، اين جمالت به چشم می خورد: 
به رغم اينكه آيت اهلل منتظری در برابر گردهمايی های بزرگ و همچنين 

1. سيد حميد روحانی، »تأمالتی نظری و تاريخی در علل و انگيزه های پيدايش جريان آقای منتظری«، فصلنامه 
15خرداد، س5، بهار 1387، ش15، ص225. 

توماس آهرن آیت اهلل شریعتمداری 
را که یک شخص روحانی و مورد 
قبول بخشی از مردم مذهبی است، 
بهترین عامل برای ایجاد ائتالف ضد 
جمهوری اسالمی و علیه رهبر این 

حکومت تشخیص می دهد
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در تلويزيون دارای ظاهری اســت كه چندان تأثيرگذار نمی باشد و بسيار 
كوتاه قد بوده و صدای نازكی دارد و در مجامع كوچك بســيار برخوردی 
صميمانه و دوســتانه دارد. به آرامی صحبت كرده و كلمات را می كشند 
و تقريبًا هميشه لبخند می زند. با توجه به اين مالقات كوتاه مدت ما چنين 
احساس می كنيم كه وی يك متفكر سياسی متبحر نبوده و اكثر مطالبی كه 
به وی استناد می شود يا برايش نوشته شــده يا توسط ديگران در دهانش 
گذاشته اند. مترجم وی در طول اين مالقات يك روحانی جوان با انگليسی 
خوب بود و در موارد متعددی توصيه هايی به وی می كرد تا به آنها تأكيد 

نمايد. منتظری در مورد صهيونيسم و اسرائيل شديداً نگران است.1 

با توجه به سند و ارزيابی سازمان سيا از شخصيت آيت اهلل منتظری، پس از انتصاب وی 
به قائم مقامی، امريكايی ها از اين انتصاب توسط مجلس خبرگان بسيار خرسند می شوند. به 
دليل آن كه از گزارش و رفتار منتظری تشــخيص داده بودند كه فردی است كه می توان 
ارتباط های بسياری با او برقرار كرد چراكه وی در صحبت هايش كه در اوايل سند ذكر شده2 
تمايل خود را به امريكا نشان داده بود و رئيس جمهور امريكا )كارتر( را مورد تحسين قرار 
می داد. جالب آن است كه اين تحسين ها از جانب منتظری درست وقتی بود كه چند روز قبل 
از آن يعنی در 29مهر1358 كارتر مجوز ورود محمدرضا شاه فراری و مخلوع را كه باعث 
كشتار هزاران ايرانی شده بود به امريكا داده بود و همين دوگانگی و عدم تحليل صحيح موجب 

1. اسناد النه جاسوسی، همان، 1386، ج10، ص706. 
2. مراجعه شود به همان سند.
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شده بود كه سيا متوجه شود آيت اهلل منتظری يك فرد انقالبی و هوشمند نيست! و می توان 
از او و جايگاهش در وقت حساس استفاده كرد. نكته قابل توجه ديگر آن است كه با توجه به 
تأكيدات امام خمينی به آقای منتظری در جهت احتياط نكات امنيتی و مواظبت از هر گونه 
ارتباط خود با افراد و گروه های ضد انقالب اما وی با قشرهای مختلف سياسی به گفت وگو و 
تعامل می پرداخت و اين همان نكته ای بود كه سازمان سيا از آن به طرق مختلف استفاده كرد 
و زمينه های نفوذ را در وی ايجاد كرد. عالوه بر اينها سازمان سيا از روحيه تند و پرخاشگری 
آيت اهلل منتظری نسبت به مواضعی كه در مواجهه با آنها بسيار دگم رفتار می كرد، اطالع 
كسب كرده بود و می توانســت او را به يك قدرت مذهبی در مقابل رهبر انقالب اسالمی 
مطرح كند كه با توجه به اين تشخيص و شناخت های ســيا، اين سازمان فوق سری به فكر 

مرتبط ساختن عوامل نفوذی با وی و بيت او می افتد. 
2. منوچهر قربانی فر

منوچهر قربانی فر كه در رخدادها و جريان های ضدانقالبی بعد از انقالب نظير ماجرای 
طبس، كودتای نوژه، مك فارلين و... نقش داشــته يك مأمور سيا است كه در رژيم پهلوی 
مترجم دستگاه ساواك بود كه با كســوت تجارت در طول سال های بعد از انقالب اسالمی 
خصوصاً در دهه شــصت همكاری های الزم را با سيا جهت براندازی و سرنگونی جمهوری 
اسالمی انجام داده است. وی مستقيماً با مقامات اسرائيل و سازمان سيا از جمله اليور نورث 
ارتباط داشته است. يكی از طرح هايی كه سيا در جهت استفاده از آقای منتظری در مقابل 
امام پيگيری كرد مرتبط ساختن قربانی فر با آيت اهلل منتظری برای ايجاد رخنه و تغيير تفكر 
او بود. بر اساس گزارش تاور،1 سازمان سيا در آذرماه سال 1363 در نامه ای به جان پويند 
كستر )معاون مشــاور امنيت ملی امريكا( اعتراف كرده بود كه برای نفوذ در روند حوادث 
ايران در كوتاه مدت، دارای توانمندی محدودی اســت.2 در واقع آن تالش ها برای مرتبط 
ساختن قربانی فر با منتظری در راستای رفع اين كاســتی مورد اذعان سازمان سيا صورت 
می پذيرفت و اين ارتبــاط را جايگزين مهمی برای پر كردن آن خأل تشــخيص دادند. اما 
اين ارتباط با چه زمينه ای ايجاد شــده بود؟ قربانی فر در نامه ای كه بعدها روزنامه الوطن 
العربی چاپ كرد سه هدف سازمان ســيا را كه برای ايران تعيين شده بود تبيين می كند: 
اول، اجرای يك سری عمليات بطئی با جمهوری اسالمی برای جلوگيری از نفوذ شوروی در 

1. كميسيون تاور هيئت حقيقت ياب سه نفره ای مشتمل بر مقامات حكومتی امريكا بوده است كه وظيفه رسيدگی 
به: چگونگی وقوع ماجرای مك فارلين، نقش شــورای امنيت ملی امريكا در اين بحران، رسوايی دخالت امريكا در 
حمايت از شورشيان كنترا و شناسايی افراد مرتبط و برخورد جزايی با تخلفات آنها را داشته است. اين كميسيون در 

تاريخ 26نوامبر1986 مصادف با 18آذر1365 فعاليت خود را به دستور رونالد ريگان آغاز كرد.  
2. رضا گل پور، شنود اشباح، بی جا، كليدر، پاييز 1381، ص840. 
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ايران؛ دوم، تقويت جريان های سياسی كه خواهان 
ارتباط با غرب بودند؛ سوم، دعوت جناح منتخب 
به خودداری از اعمال سياســت صدور انقالب در 
كشورهای ديگر. آنها با بررسی اوضاع ايران به اين 
نتيجه رســيده بودند كه سه جريان سياسی در آن 
زمان در جمهوری اســالمی وجود دارد كه می شد 
با نفوذ در آنها باعث نزديكی روابط امريكا و ايران 

شود و در پی آن به هدف و سوكوالريزه كردن ايران دست يابند. كه اين جريانات به تعبير 
امريكايی ها بدين گونه بود: 

1. جناحی كه به رغم دشمنی خود با كشورهای غربی به خاطر نيازهای تسليحاتی در زمان 
جنگ ايران و عراق خواهان داشتن تماس ها و ارتباط هايی با غرب بود كه محوريت اين جناح 

به دست ميرحسين موسوی نخست وزير ايران بود. 
2. جناح دوم را به جناح معتدلين نام گذاری كرده بودند؛ با اين اعتقاد كه ايران می تواند با 
دنيا روابط آزاد داشته باشد و نياز به ايجاد تماس و ارتباط با غرب دارد كه رهبری اين جناح 

با علی اكبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس بود. 
3. جناح محافظه كار كه شديداً خواهان ارتباط با اياالت متحده امريكا است كه به دست 

آيت اهلل منتظری رهبری می شود.1 
دستگاه اطالعاتی غرب شرايط ايجاد ارتباط را بهتر از همه در جناح آقای منتظری می بيند 
چراكه دو جريان ديگر برای سازمان سيا نمی توانســت تضمين انجام اهداف خاصی را در 
بر داشته باشد و آنها بيشترين ســرمايه خود را برای جريان آقای منتظری و باند او هزينه 
می كنند. اين تحليل وقتی تقويت و اثبات می شود كه وليام كيسی رئيس سازمان سيا در تاريخ 
1365/8/21 طی مقاله ای در روزنامه هرالد تريبيون می نويسد: »به قدرت رسيدن هاشمی 
رفسنجانی اميد بازگشت ايران به مدرنيسم وروابط متمدن بين المللی را به همراه نخواهد 
داشت...« اين به معنای آن است كه اگرچه يكی از آن جرياناتی كه سازمان سيا بر روی آن 
حساب باز كرده جريان هاشمی رفســنجانی بوده اما با به قدرت رسيدن يعنی رهبر شدن 
هاشمی رفسنجانی )بعد از فوت امام( امريكا و ســازمان سيا به تمام اهدافی كه می خواهند 
نمی توانند برسند و كيسی منتظر ماندن برای به قدرت رسيدن اين جريان به اصطالح ميانه رو 
را ساده انديشی بيان می كند و در ادامه پيشنهاد ديگری می دهد: »ارتباط امريكا با رهبران 

1. الوطن العربی )1987/17( به نقل از رضا گل پور، همان، ص840. 

روزنامه الشعب چاپ بیروت در 
مقاله ای با عنوان »جاسوس سیا در 
تهران« در سال 1361می نویسد 25 
سال پیش قطب زاده تصمیم گرفت 
به امریکا برای تحصیل برود و 
زمانی که وارد دانشگاه تاون امریکا 
شد سازمان سیا او را استخدام کرد
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ايران مجاز است اما فروش سالح از طريق واسطه های جانبی ممنوع است و... امريكا )برای 
حل مسئله ايران( برخاستن رضاشاه جديدی را ترجيحاً از ميان رده های ارتش يا از ميان علما 
تشويق كند!!«1 وليام كيسی در اين مقاله كه به عنوان پيشنهاد به مقامات امريكا ارايه می دهد 
توصيه به روی كار آمدن رضاخانی از ارتشــی ها يا روحانيون و علما می كند! حاكميت يك 
ارتشی به سبك رضاخان مسئله معمولی است اما يك عالم و روحانی رضاخانی موجب ايجاد 
سؤاالتی در ذهن می شود! اول آن كه در آن زمان سازمان سيا به رياست وليام كيسی، با كدام 
يك از روحانيون و علما ارتباط داشتند كه بتوانند يك حكومت ديكتاتوری رضاخانی با وی 
حاكم كنند؟ و دوم آن كه كدام يك از علما در ايران و از ديد سازمان سيا می توانست همانند 
رضاخان سرسپرده غرب باشد و در مورد مســائل مختلف از جمله كشتار مردم بی تفاوت 
باشد؟ پاسخ سؤال اول با توجه به شواهد مشخص است كه در آن دوره تنها روحانی مشهور 
كه سيا با وی ارتباط فراوان )به واسطه قربانی فر( داشته آيت اهلل منتظری بود و اما در پاسخ به 
سؤال دوم در روند موضع گيری های آقای منتظری بعد از سال 63 كه تغيير ديدگاه ناگهانی 
در وی ايجاد شد سيا احتماالً دريافته بود كه با فضاسازی و دادن اطالعات غلط به منتظری 
می شود فسادهای گوناگون را نيز به وسيله وی تأييد و توجيه كرد. از عمده مواضع منتظری 
می توان حمايت از گروه ها و حتی اطرافيان خود كه بدون دليل موجبات ناامنی و قتل افراد را 
ايجاد می كردند نام برد. آقای منتظری در جريان كشتار باند سيد مهدی هاشمی و همچنين 
كشتارهای ســازمان مجاهدين خلق در پی حذف مجازات و اعدام آنها برآمد و حتی اين 
حمايت ها در پی حكم هيأت عفو منسوب به وی كه منافقين و عامالن كشتار را آزاد كرده بود 
موجب اعتراض امام قرار می گيرد و امام در واكنشی در مورد دوری از جريان سيد مهدی 

هاشمی و منافقين در 12مهر1365 بيان می كند: 
آزادی بی رويه چند صد نفر منافق، به دســتور     هيأتی كه با رقت قلب و 
حسن ظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدی ها را باال     برده است. 
ترحم بر پلنگ تيز دندان- ستمكاری بود بر گوسفندان. من تأكيد می كنم كه 
شما دامن خود را از ارتباط با سيد مهدی پاك كنيد كه اين راه بهتر     است؛ و 
اال هيچ عكس العملی در رسيدگی به امر او از خود نشان ندهيد كه رسيدگی 

به امر     جنايات مورد اتهام حتمی است.2
به رغم توصيه های امام به ايشان اين حمايت ها ادامه پيدا می كند؛ به گونه ای كه مسعود 

1. مهدی انصاری، روزشمار جنگ، تهران، تحقيقات دفاع مقدس، 1389، ج44، ص727. 
2. صحيفه امام، ج20، ص136. 



16
1

13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 4

 6
ه 3

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

ر...
رهب

یه 
 عل

ون
حانی

 رو
خی

 بر
ی از

ه ور
هر

در ب
یا 

ن س
زما

 سا
رد

اهب
ر

رجوی ســركرده منافقيــن در ديدار حبوش 
رئيس ســرويس اطالعات عراق در پاســخ 
به سؤال وی كه می پرســد كدام جريان ها در 
داخل كشور به ســازمان مجاهدين نزديكتر 
بودند پاسخ می دهد: منتظری!1 به نظر می رسد 

رويكرد و تغيير موضع صريح آيت اهلل منتظری و حمايت از كشتار مردم و ايجاد ناامنی توسط 
منافقين و باند سيد مهدی هاشمی و پذيرفتن آسان اين مسائل توسط وی، رئيس سازمان 
سيا را به اين نتيجه می رساند كه می شود با چنين شخصيتی، حكومتی ديكتاتوری و مايل به 
غرب را در ايران ايجاد كرد. با اين تحليل، كيسی كه به اذعان خود به دنبال ارتباط با رهبران 
ايران بود و نه فروش سالح به آنها، به مرتبط ساختن افراد نفوذی با منتظری اميدوار بود و 
اقداماتی را در اين باره آغاز كرد. منوچهر قربانی فر اين وظيفه را از همان ابتدای سال 63 به 
عهده گرفته بود. در پی نفوذ قربانی فر در بيت منتظری، وی حساب ويژه ای بر قربانی فر و 
اطالعاتش باز می كند و به نوعی او را امين خود می شمارد. آيت اهلل منتظری در حالی كه در 
كتاب خاطراتش قربانی فر را دخيل در كودتای نوژه و براندازی نظام می داند اما به صورت 
ناشيانه در چند جای كتاب به ارتباط وی با خود اعتراف می كند. اول آنجا كه اعالم می كند 
خبر بركناری خود را از او گرفته و دوم آنكه رابطه اميــد نجف آبادی را كه مورد حمايت 
شديد خودش است با قربانی فر فاش می سازد.2 اما قربانی فر چه اطالعاتی به آقای منتظری 
می داد؟ قربانی فر تمام اطالعاتی كه به او می دهد جهت به هم خوردن رابطه و زمينه مخالفت 
و پرخاش او با امام خمينی را فراهم می كند و اين می توانست با توجه به شخصيت بی ذكاوت 
آيت اهلل منتظری در روند نتيجه گيری سازمان سيا در ايران بسيار مؤثر باشد. از جمله آن كه 
مدت ها قبل از بركناری منتظری از قائم مقامی، قربانی فر به وی می رساند كه حكومت قصد 
بركناری وی را دارد.3 و اين خبر كه مدت ها قبل از بركناری منتظری معلوم نيست وی از 
كجا آورده است)!( يكی از كينه هايی بود كه منتظری از امام به دل می گيرد و تصور می كند 
كه امام قصد دارد حاج احمد آقا را بعد از خود رهبر انقالب اسالمی كند.4 اطالعات غلط پی 
در پی و شيطنت قربانی فر در جهت تحقق هدف و طرح سيا ادامه پيدا می كند و در ماجرای 

1. فراز و فرودهای ديدگاه های آيت اهلل منتظری درباره سازمان منافقين، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 
www.irdc.ir :كد خبر: 4823؛ بازيابی از

2. اسداهلل بادامچيان، خاطرات منتظری و نقد آن، تهران، انديشه ناب، 1386، ص672. 
3. سيد حميد روحانی، »تأمالتی نظری و تاريخی در علل و انگيزه های پيدايش جريان آقای منتظری«، فصلنامه 

15خرداد، ش10، زمستان 1385، ص175. 
4. همان، ص176. 

دوگانگی و عدم تحلیل صحیح موجب 
شده بود که سیا متوجه شود آیت اهلل 
منتظری یک فرد انقالبی و هوشمند 
نیست! و می توان از او و جایگاهش در 

وقت حساس استفاده کرد
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سفر محرمانه مك فارلين1 نيز اخبار ديدار واسطه های امريكايی با ايرانی ها را به منتظری 
می رساند و او در ديداری با آقای هاشمی رفسنجانی گاليه می كند كه چرا اين مسئله را به من 
نگفتيد؟ و هاشمی پاسخ می دهد شما از كجا می دانيد؟ ما می خواستيم بعداً اين مسئله را برای 
شما بگوييم.2 و اين برداشت نيز روند ناراحتی وی از امام خمينی و مسئولين نظام را شديدتر 
می كند. و قربانی فر با دادن اطالعات درست يا غلط به منتظری می فهماند كه او برای نظام 
و انقالب يك فرد نامحرم محسوب می شود كه به او اعتمادی نيست و اين سوءبرداشت ها 
زمينه های مخالفت علنی آيت اهلل منتظری در برابــر امام خمينی را فراهم می كند كه البته 
بايد به اين نكته توجه داشت كه اين كج فهمی ها از علت های ديگری از جمله ساده لوحی و 
غرور منتظری كه برآمده از جايگاهش بود نيز ناشــی می شد و ساده لوحی ايشان در حالی 
بود كه منتظری از حضور قربانی فر در كودتای نوژه و ماجرای طبس اطالع داشت3 و عناد 
و دشمنی وی را با روحانيت، نظام اسالمی و ماهيت استقالل طلبی ديده بود؛ اما با همه اينها 
منبع اصلی خبری خود را اين جاسوس قرار می داد و راه و مسير سياسی خود را طبق برنامه ها 
و كددهی های وی پيش می برد. اين ابعاد زمينه ســاز شخصيت منتظری، به عالوه استفاده 

بموقع سيا و قربانی فر موجب تغيير جهت فكری قائم مقام رهبری شد. 
اما شاخص ترين فردی كه در بيت منتظری رفت و آمد داشت كه بود و چگونه عمل می كرد؟

3. سيد مهدی هاشمی و سازمان سيا 
مهدی هاشــمی برادر داماد منتظری يعنی هادی هاشمی اســت. اين دو برادر در كنار 
حسينعلی منتظری می توانستند برای سازمان سيا بسيار مفيد واقع شوند چراكه سازمان های 
جاسوسی از دوران حكومت شاه اين دو فرد را تحت نظر داشتند و با توجه به لو دادن روحانيون 
و افراد مبارز و انقالبی در زندان ساواك و سرسپردگی و تسليم اين دو نفر در مقابل دستگاه 
امنيتی شاه در ســال 4،1346 مأموران امنيتی تشخيص داده بودند آنها اهل معامله و بند و 
بست هستند و سيا اين فرصت را برای خود مغتنم می شمرد كه از طريق آنان منتظری را به 

1. ماجرای ايران- ُكنترا كه به ماجرای مك فارلين و ماجرای ايران گيت نيز معروف است، يك رسوايی سياسی 
است كه در اياالت متحده امريكا از 20اوت1985 تا 4مارس1987 )29مرداد1364- 13اسفند1365( به مدت 
يك سال و نيم، در دوره دوم رياست جمهوری رونالد ريگان رخ داد. مقامات دولت ريگان به  طور مخفيانه، با ايران، 
كه در محاصره تسليحاتی بود، سالح هايی معامله كردند. آنان اميدوار بودند كه بدين وسيله آزادی گروگان های 
امريكايی را تضمين كرده و شورشــيان كنتراهای نيكاراگوئه را تأمين بودجه كنند. تأمين بودجه كنتراها از سوی 

دولت امريكا بر اساس اليحه بولند، از سوی كنگره ممنوع اعالم شده بود. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص179. 

3. سيد حميد روحانی، »سازمان سيا و بيت آقای منتظری«، فصلنامه 15خرداد، س3، ش10، زمستان 1385، 
ص193. 

4. سيد حميد روحانی، »آقای منتظری و سازمان سيا«، فصلنامه 15خرداد، ش15، بهار 1387، ص225. 
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دست بگيرد و سياست های نظام را تغيير داده و در مقابل رهبر انقالب، فردی را به مخالفت 
وادارد كه قداست و هيبت او از بين برود. مهدی هاشمی افراد و گروه های بسياری را با آقای 
منتظری مرتبط كرد و واضح است هنگامی كه افرادی با تفكرات ضد انقالبی در كنار شخصی 
بدون بينش عميق قرار گيرند به راحتی تحت تأثير گفتــار و منش آنها قرار می گيرد و در 
مواضعش دچار تغيير می شود. سيد مهدی هاشمی راه افرادی همچون دكتر پيمان و وابستگان 
به نهضت آزادی و همچنين طلبه های منافقی همچون ارمی را به بيت باز كرده بود؛1 كه به 
طور يقين اينها از نفوذ سازمان های جاسوسی خصوصاً سيا مصون نبودند. يكی ديگر از كارهايی 
كه بنابر اعتراف مهدی هاشمی صورت پذيرفته بود ممانعت از رساندن صحيح اخبار به گوش 
آقای منتظری بود؛ به طوری كه مهدی هاشمی و اطرافيانش تمام نقاط حساس بيت منتظری 
را تسخير كرده بودند2 و اخبار و اطالعات را همان گونه كه می خواستند، در اختيار قائم مقام 
رهبری قرار می دادند! سيد مهدی هاشمی از جمله افرادی بود كه با رابط ها و عوامل سازمان 
سيا ارتباط داشت كه يكی از آنها همان منوچهر قربانی فر كه طراحی نفوذ در بيت منتظری را 
در دستور كار داشت، به شمار می رفت. قربانی فر با توجه به برنامه ای كه برای بيت منتظری 
از قبل اجرا كرده بود و خود را فردی امين و مطلع برای اين جريان معرفی كرده بود، قرار بود 
بعد از همكاری های سيد مهدی هاشــمی و باند او در جريان فروش اسلحه امريكا به ايران، 
عايدات و سود اين معامله را به مهدی هاشمی و تيمش بدهد3 تا با تقويت مالی، آنها بر اوضاع 
كشور مسلط شوند و بعد از فوت امام خمينی از قدرت الزم برای مديريت كشور با متدهای 
غربی آمادگی الزم را داشته باشــند. بنا به گفته قربانی فر، ديدار و گفت وگوهای مقامات 
امريكايی با سيد مهدی هاشــمی و باند او در طول مدت هجده ماه برقرار بود كه تمام اين 
ارتباطات با اطالع كامل آيت اهلل منتظری پيش می رفت! امريكايی ها در ارزيابی خود به اين 
نتيجه رسيده بودند )با فرض فوت امام( اين رفت و آمدهايشان به ايران و ارتباط و جهت دهی 
سيا به منتظری و باند اجرايی مهدی هاشمی، آرام آرام می تواند جريان مخالف رابطه با غرب 
يعنی آيت اهلل خامنه ای )كه آن زمان رئيس جمهور بود( را حذف كند.4 كه اجرای اين ارزيابی 
در دستور كار سيا قرار می گيرد و باند مهدی هاشمی با راهنمايی های سازمان سيا در همان 
زمان فعاليت های گسترده ای را عليه آيت اهلل خامنه ای شروع می كنند و به هر بهانه ای طرح 

1. رنجنامه سيد احمد خمينی، نسخه ديجيتال پايگاه اطالع رسانی تريبون مستضعفين و شركت هنری عابدين، 
1389، ص31. 

2. همان، ص41. 
3. رضا گل پور، همان، ص840. 

4. همان. 
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تخريب و ناكارآمد جلوه دادن ايشان و وزير خارجه اش يعنی دكتر علی اكبر واليتی را كليد 
می زنند. آنان با حمالت شبنامه ای عليه رئيس جمهور در مسائل مختلفی از جمله مماشات 
در سياســت خارجی و كوتاهی در حمايت از نهضت های آزادی بخش و اسالمی موجبات 
تخريب و توهين به رئيس دولت را فراهم كردند1 كه جريان سياسی ايران را آن گونه كه از 
سيا دستور گرفته اند به پيش ببرند و در نهايت آيت اهلل منتظری را با اين سبك و سياق به 

حكومت بنشانند. 

هادی هاشمی برادر مهدی هاشمی در کنار صادق قطب زاده، در يكی از نمازجمعه ها
 به امامت آقای منتظری

در نتيجه شخص آقای منتظری و جريان اطراف وی تحت تحريكات و تأثيرات سازمان 
سيا از اوايل سال 63 شروع به ايجاد زاويه با جمهوری اسالمی و رهبر آن كردند و سازمان 
جاسوسی امريكا با ماهيتی كه از ســال 64-63 از منتظری ساخت توانست در بزنگاه های 
مختلف او را در مقابل رهبر انقالب اسالمی قرار دهد و در وقايعی مانند اعدام سيد مهدی 
هاشــمی و اعدام منافقين، به مخالفت علنی با ايشــان بپردازد و موضعش در قبال جنگ 
تحميلی عراق عليه ايران كه نشانه قدرت جمهوری اســالمی بود ابراز پشيمانی و ندامت 
باشد. سيا كه بخش بزرگی از سناريوی تغيير شــخصيت منتظری را در دست داشت، اين 
شاگرد و يار ديرينه امام خمينی را به صورت بطئی و در عرض چند سال تبديل به بزرگترين 

1. مرتضی صفارهرندی، »نگاه امريكا به آينده جناح بندی در ايران«، روزنامه كيهان، 10ارديبهشــت1391، 
ش20195. 
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مخالف وی و جمهوری اسالمی كرد و سرانجام امام خمينی به دليل بی كفايتی و ساده لوحی 
و دادن مملكت به دســت ليبرال ها در صورت حاكميت او، آيت اهلل منتظری را در تاريخ 
1368/1/6 از قائم مقامی عزل می كند و هوشمندانه نقشه های سازمان سيا و دستگاه های 
 معاند غربی را نقش بر آب می كند و از ايجاد جريانی غرب گرا با ظاهری دينی در اين قضيه 

جلوگيری می كند. 

نتيجه
آژانس مركزی اطالعات امريكا راهبرد خود را در دو روش متفاوت در طول دهه شصت 
برای مقابله با جمهوری اسالمی ايران كه مانع از تسلط هژمونی آن در كشور ايران و منطقه 
است اجرا می كند. روش اول آنكه از دوران رژيم پهلوی در جهت تحقق مقاصد خود از ميان 
روحانيون افرادی را در مقابل رهبر نهضت اسالمی كه فردی ضد استكبار بود جهت دهی 
می كند و اين سير تا زمان استقرار جمهوری اســالمی با اتصال و همراهی بيشتر ادامه پيدا 
می كند و در ســال های اوليه انقالب از آيت اهلل شريعتمداری در كسوت مرجع تقليد برای 
براندازی با متد سخت استفاده می برد و در دو كودتا وی را جهت تأييد و حمايت از كشتار 
امام خمينی و مردم بی گناه به كار می گيرد كه آقای شريعتمداری اين برنامه را در جهت منافع 
سازمان سيا و ضد انقالب با روش های آنان انجام می دهد اما سيا پس از عدم نتيجه گيری 
و شكست طرح های سخت و نظامی در روش دوم سراغ ارتباط با گزينه بعدی می رود كه 
او آيت اهلل منتظری اســت كه با توجه به زمينه های تغيير در شخصيت او كه سال ها پيش 
صورت گرفته بود با ايجاد تغيير انديشه در منتظری طرح متد نرم كه همان ايجاد جريان 
غرب گرا می باشد را كليد می زند و او را وســيله تحقق و اجرای اهداف خود در ايران قرار 
می دهد و منتظری به صورت مانعی بر سر راه رهبر انقالب و جمهوری اسالمی قرار می گيرد 
كه در جهت خالف آرمان های انقالب اسالمی و نظريات رهبر آن در مقاطع مختلف گام 
برمی دارد. اين تكنيك سازمان سيا كه می توان آن را نفوذ از درون ايدئولوژی ناميد اگرچه در 
دهه شصت و دوران تثبيت نظام اسالمی توسط اين سازمان اجرا شد اما در دوران اخير كه 
جمهوری اسالمی ايران در حال قدرت نظامی، علمی فراگير و منطقه ای شده است به مراتب 

بيشتر صورت خواهد گرفت كه مستلزم آگاهی علما و روحانيون می باشد. 
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مستندات والیت فقيه و مصادیق اعمال آن در آثار فقهی
شيخ مفيد، ابوالصالح حلبی و شيخ طوسی

محمدجواد کريمی دردشتی 

چکيده 
با پيروزی انقالب اسالمی در ايران موضوع واليت فقيه از يك مسئله علمی محض به يك 
مسئله پژوهشی با رويكرد سياسی- اجتماعی تبديل گرديد، و اين پرسش را برای برخی از 
پژوهشــگران مطرح كرد كه اصوالً نظريه واليت فقيه به معنای واليت و حكومت فقيه در 
جامعه به منظور اجرای احكام الهی و پاسداری از كيان اسالم و مسلمين، از چه جايگاه فكری 
و پشتوانه فقهی برخوردار است؟ و از آنجا كه برای بررسی پيشينه هر پديده ای بايد نخست 
به سراغ سرچشمه های آن رفت، ما نيز در اين مقاله برای بررسی مستندات واليت فقيه و 
مصاديق اعمال آن در آثار فقهی فقهای متقدم اماميه، به سراغ سه تن از مشاهير فقهای شيعه 
يعنی شيخ مفيد، شيخ ابوالصالح حلبی و شيخ طوســی رفتيم تا به مدد تتبع و تأمل در آثار 

ايشان به پاسخی درخور و مستدل دست يابيم. 
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گفتار اول: مصادیق اعمال والیت فقيه در آثار فقهی شيخ مفيد 
1. واليت صلوات 

يكی از مصاديق اعمــال واليت فقيه، واليت در اقامه عبــادات اجتماعی مانند نمازهای 
پنج گانه، جمعه و عيدين يا واليت صلوات است؛ كه به اعتقاد شيخ مفيد، ائمه  هدی)ع( اين 

واليت را به فقيهان شيعه تفويض كرده اند. 
للفقهاء من شيعه االئمه)ع(، أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس و 
صلوات االعياد واالستسقاء و الكسوف و الخسوف، ألن االئمه قد فوضوا عند 
تمكنهم منه؛ بر فقيهان شيعه است كه در صورت قدرت و توانايی، نمازهای 
پنج گانه و نمازهای عيد و باران و خورشيدگرفتگی و ماه گرفتگی را با برادران 
دينی شان به جماعت برگزار نمايند؛ زيرا كه ائمه هدی)ع( اين واليت را به 

فقيهان شيعه واگذار نموده اند.1
2. واليت زکات

به اجماع فريقين )شيعه و سنی( »واليه الصدقات« يا واليت در اخذ واجبات مالی و مصرف 
آن در موارد تعيين شده در شرع، از شئون واليت تدبيری و سياسی امام المسلمين است، كه 
در حيطه  عمل دولت قرار گرفته و مستقل از قضاوت و داوری است. اين واليت نيز بنا به نظر 
شيخ مفيد بر عهده  فقيهان امين قرار دارد و اين ركن ركين اقتصادی حكومت ها نيز به دست 

فقيهان توزيع خواهد شد. 
فإذا عدم السفرا بينه و بين رعيته، وجب حملها إلی الفقهاء المأمونين من 
أهل واليته؛ در صورت عدم وجود ســفرای خاص امام زمان)عج( در بين 

مردم، حمل )تحويل( زكات به فقيهان عادل اماميه واجب است.2 
3. واليت قضا 

قضاوت از شئون مهم حكومت و از شعب و فروع واليت كبرای الهيه مفوضه به نبی اكرم)ص( 
و ائمه هدی)ع( است كه حضرات معصومين آن را به فقيهان شيعه تفويض كرده اند. 

و لهم أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلين في الدعاوي عند عدم 
البينات، و يفعلوا جميع ما جعل إلی القضاه فی االسالم... 

و برای ايشان- فقيهان جامع الشرايط از شيعيان- است كه در ميان مردم 
به حق قضاوت كنند و در صورت فقدان بينه، آنان را اصالح دهند و همچنين 

1. محمدبن محمدبن نعمان مفيد، المقنعه، قم، مؤسسة النشر االسالمی، 1417ه ق، باب اقامه االمر بالمعروف و 
النهی عن المنكر، ص811. 

2. همان، باب وجوب اخراج الزكاه الی االمام، ص252. 
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می توانند همه  وظايف و مسئوليت هايی را كه در اسالم برای قضات جعل 
شده است به انجام برسانند.1 

4. واليت اقامه حدود
»و اقامه الحدود فهو الی السلطان االسالم المنصوب ِمن قِبَلِ اهلل تعالی... و قد فوضوا النظر 

فيه إلی فقهاء شيعتهم مع االمكان.«2
و اما اقامه حدود، مربوط به سلطان اسالم است كه از جانب خداوند متعال منصوب شده 
است، و آنان همان ائمه هدی از اهل بيت محمد)ص(  هستند؛ و همچنين امرا و حكامی كه 
امامان)ع( آنان را برای اين كار نصب كرده اند و آن بزرگواران ]اظهار[ نظر در اقامه   حدود را 

به فقهای شيعه خود واگذار كرده اند تا در صورت امكان آن را اجرا نمايند. 
5. واليت وصايت 

شيخ مفيد در پاسخ به اين ســؤال كه اگر وصی بعد از مرگ موصي بميرد، مسئله تنفيذ 
وصايت موصی چه خواهد شد، می گويد: »بر عهده ناظر در امور مسلمين- سلطان عادل- 
است كه تولی اجرای وصيت موصی را مطابق وصيت وی برعهده بگيرد، و ورثه موصي حق 
دخالت در آن را ندارند.«3 حال اگر ناظر در امور مسلمين غايب بود، آنگاه نوبت واليت تنفيذ 

و اجرای وصيت به فقيهان شيعه می رسد. 
»و اذا عدم السلطان العادل في ما ذكرناه من هذه االبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من 
ذوی الرأي و العقل و الفضل أن يتولوا ما تواله السلطان.«4 و هر گاه سلطان عادل حضور نداشت 
بر فقيهان عادل امامی مذهب از صاحبان نظر و عقل و فضل است كه توليت هر آن چه را كه 

بر عهد ه  سلطان عادل است برعهده گيرند. 

وسعت و دامنه والیت فقيه در منظر شيخ مفيد 
شيخ مفيد در مسئله فوق با آوردن جمله  »يتولوا اما تواله- السلطان« به شمول و عموميت 

قلمرو واليت فقيه در تمامی قلمرو واليت امام معصوم عليه السالم تصريح می نمايد. 
تصديق اين مدعاي شيخ)ره( مستلزم توجه به مقدمات ذيل است: 

مقدمه اول: مراد از سلطان عادل، همان ائمه هدی از اهل بيت پيامبر اكرم هستند. 
مقدمه دوم: منظور از »عدم السلطان« همان دوره غيبت كبری است. 

1. همان، باب اقامه الحدود، ص810. 
2. همان. 

3. همان، باب الوصی يوصی الی غيره، ص175. 
4. همان، ص675. 
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مقدمه سوم: مراد از مشاراليه هذه در اضافه »هذه االبواب«، تمامی ابواب مذكور در كتاب 
المقنعه می باشد. 

حال با عنايت به مقدمات فوق الذكر نتيجه می گيريم كه از نظر شيخ مفيد، هر واليتی كه 
در ابواب گوناگون المقنعه برای سلطان عادل بيان شد، تماماً برای فقيه عادل جامع الشرايط 

در عصر غيبت ثابت است. 

مستندات والیت فقيه در آثار فقهی شيخ مفيد 
مرحوم شــيخ)ره( در مواردی چند در كنار فتاوای خويش به مستندات آن اشاره ای هم 
می كند كه با دقت در كلمات شيخ قابل دريافت است. و اينك در اين قسمت به ذكر برخی 

از آن می پردازيم. 
1. تفويض واليت به فقيهان جامع الشرايط 

شــيخ مفيد در بحث حدود، قضا و همچنين در مبحث اقامه  نمازها به تفويض واليت به 
فقيهان شيعه از سوی ائمه هدی)ع( اشاره كرده و می گويد: »و قد فوضوا النظر فيه إلی الفقهاء 
شيعتهم.«1 در اين جمله كه با »قد« شروع و فعل »فوضوا« با آن مورد تأكيد قرار گرفته است، 
شيخ به طور قطع و يقين شهادت می دهد كه ائمه هدی(ع(، واليت حدود را به فقهای شيعه 
واگذار كرده اند. او اگرچه مدرك گفتار خود را بيان نكرده و مستندی از جوامع روايی، برای 
شهادت خويش ارايه نمی دهد، مع الوصف از آنجا كه به اين حكم اطمينان دارد با آوردن قيد 
قد در كنار فعل ماضی، مسئله را از نوع مسلمات دانسته و به مثابه يك امر بديهی و ضروری 
برای فقه اماميه به ابراز آن می پردازد. گفتنی است كه همين تعبير در مبحث اقامه  نماز و 
قضاوت نيز در المقنعه به چشم می خورد؛ با اين تفاوت كه در آنجا شيخ در كنار استدالل به 
تفويض واليت به فقيه از سوی امامان معصوم)ع(، نكته جديدی بدان افزوده و می گويد: »ألن 
االئمه قد فوضوا إليهم ذلك، عند تمكنهم، منه بما ثبت عنهم فيه من األخبار وصح به النقل 
عند اهل المعرفه به من االثار«2 دليل تفويض، اخبار و روايات ثابت شده ای است كه اسنادش 
به اهل بيت)ع( قطعی و بدون ترديد اســت؛ و با نقل صحيح كه مورد تأييد همه خبرگان 

روايت شناس است به دست ما رسيده است. 
در اين اشاره به عالوه بر نكات مذكور، نكات جديدی به چشم می خورد: 

الف. در اين عبارت پايانی، كلمه  »اخبار« با صيغه  جمع آمده، و از اين نكته حكايت دارد 

1. همان، باب اقامه الحدود، ص810. 
2. همان، باب االمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ص811. 
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كه احاديث زيادی در اثبات واليت فقيه در عصر شيخ 
مفيد موجود بوده كه در عصر ما در دسترس نيست.1 

ب. اهل رجال و حديث و روايت شناسان هم به اتفاق، 
صحت اين روايات را پذيرفته و امضا كرده اند. 

2. اعرفيت فقيه 
اشــاره دومی كه از كتاب المقنعه، به عنوان دليل 

واليت فقيه، قابل استفاده است، به واليت صدقات )زكوات( برمی گردد. شيخ در آنجا پس از 
بيان وجوب تحويل زكات به فقيه در عصر غيبت، به يك دليل عقلی اشاره كرده و می گويد: 
»فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيته، وجب حملها إلی الفقهاء المأمونين من أهل واليته، ألن 
الفقيه أعرف بموضعها ممن ال فقه له فی ديانته«؛2 در صورت عدم وجود سفرای خاص امام)ع( 
در بين مردم، تحويل زكات به فقيهان امين امامی مذهب واجب است، زيرا فقيه به مواضع 

مصرف زكات از كسانی كه تفقه در دين ندارند، آگاه تر است. 
در عبارت فوق، شيخ مفيد نخست با قطع و يقين به وجوب تحويل زكات به فقيهان اماميه 
فتوا داده و سپس يك دليل عقلی به آن اضافه كرده است. محتوای دليل، آن است كه از نظر 
عقل، مجری قانون بايد آگاه به قانون بوده و اشراف تام بر آن داشته باشد، وگرنه قانون در 
مرحله  اجرا ناتمام مانده و هدف قانونگذار تأمين نخواهد شد. بنابراين زكات را بايد به كسی 
پرداخت كه جاهل به احكام نباشد و با فقاهت )علم استداللی( خود بتواند آن را به مصارف 

واقعی خود- كه در كتاب و سنت بيان شده است- برساند. 
ناگفته نماند كه به نظر برخی از صاحب نظران اين دليل از آنجا كه حكم عقل است و قطعی 
و روشن است، اختصاص به باب زكات ندارد و نسبت به همه  موارد واليت، كه پای اجرا در 
ميان است و مسئله  تنفيذ احكام و مقررات شرعی مطرح می شود، قابل توسعه و تعميم است.3 

3. منبع مشروعيت واليت فقيه از ديدگاه شيخ مفيد
از ديدگاه شيخ مفيد، اعمال واليت از سوی افراد فاقد صالحيت رهبری، عملی نامشروع 
و حرام است، و در غيبت كبرای ولی عصر)عج( تنها كسانی مجاز به اعمال واليت اند كه از 

1. حسينعلی منتظری، البدر الزهرا في صاله الجمعه و المسافر، قم، دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم، 1362، 
ص156؛ آيت اهلل بروجردی)ره( می فرمود: »ما قطع داريم كه اصحاب ائمه از تكليف شيعه در اين گونه امور، و از 
مرجعی كه در امور سياســی و تدبير اجتماعی- در غيبت ائمه)ع( بايد به وی مراجعه كرد پرسيده اند و ايشان نيز 
تكليف را مشخص كرده اند؛ منتهی اين ســؤال و جواب ها از جوامع روايی در دسترس ما ساقط شده، و جز روايت 

عمر بن حنظله و ابوخديجه روايتی به دست ما نرسيده است.«
2. محمدبن محمدبن نعمان مفيد، همان، باب اخراج الزكاه إلی االمام، ص25. 

3. مصطفی جعفرپيشه  فرد، پيشينه نظريه  واليت فقيه، تهران، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1380، ص141. 

به اجماع فریقین )شیعه و سنی( 
»والیه الصدقات« یا والیت در 
اخذ واجبات مالی و مصرف آن 
در موارد تعیین شده در شرع، از 
شئون والیت تدبیری و سیاسی 

امام المسلمین است
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ناحيه  آن حضرت مأذون به تصرف و تدبير در امور مردم باشند، و اينها همان فقيهان امين 
امامی مذهب اند. چنان كه در خاتمه   كتاب حدود می گويد: 

كسی كه صالحيت واليت بر مردم را به خاطر عدم آگاهی از احكام، يا 
عجز و ناتوانی از انجام امور ارجاعی مردم را ندارد، برای او جايز نيست كه 
متعرض آن شده و مسئوليت آن را بپذيرد، و اگر برعهده گرفت گناهكار 
است و از جانب صاحب االمر)عج( كه همه  مسئوليت ها و واليات مربوط به 

اوست، مأذون نبوده و اجازه ندارد.1

نکات نهفته در عبارت شيخ مفيد 
1. حضرت صاحب االمر)عج( محور همه  واليت هاست و جميع واليات از جمله واليت 

سياسی به ايشان منتهی می شود. 
2. تصدی هر واليتی نياز به اذن ايشان دارد، زيرا همه  واليات از ايشان سرچشمه می گيرد 

و به ايشان برمی گردد. 
3. كســی كه بدون إذن آن حضرت، متصدی هر يك از واليات شرعی و سياسي شود، 

عاصی و گنهكار است. 
4. مأذون از ناحيه  صاحب األمر برای تصدی واليت، كسی است كه از صالحيت الزم علمی 
و عملی )اجتهاد و اقتدار سياسی( برخوردار باشد. بنابراين از منظر شيخ مفيد، هر فقيهی به 
صرف فقاهت، واجد واليت نيســت، بلكه فقيهی برای واليت مشروعيت دارد كه بتواند از 

عهده  واليت برآيد. 
البته چنين فقيهی از جهت مشروعيت شرعی، شرايط الزم رهبری و شايستگی و قابليت 
واليت را در مرتبه  ثبوت داراست و نيازی به انتخاب مردم ندارد، زيرا كه مشروعيت واليت 
را از نصب و اذن امام عليه السالم به دست آورده است؛ هر چند كه حمايت و نصرت مردم 
صرفاً از باب كارآمدی حكومت و تحقق عملــی واليت در جامعه در مرتبه اثبات، مطرح و 

مورد تأكيد قرار می گيرد. 

گفتار دوم: مصادیق اعمال والیت فقيه در آثار فقهی ابوالصالح حلبی 
تقي الدين ابوالصالح حلبي )447-374 هجری( از جمله فقيهانی است كه در زمان غيبت 

1. محمدبن محمدبن نعمان، همان، ص812: »و من لم يصلح للواليه علی الّناس لجهل باألحكام أو عجز عن القيام 
بما يســند إليه من امور الناس، فال يحّل له الّتعرض لذلك والتكلّف له، فإن تكلّفه، فهو عاص غير مأذون له فيه من 

جهه صاحب األمر الّذي اليه الواليات.«
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حضرت صاحب)عج(، واليت امور مسلمين را 
از آن فقيهان جامع الشرايط يا به تعبير ايشان: 
»من يصح نيابته عنه«- يعنی كسی كه دارای 
شرايط و شايســتگی الزم برای نيابت از امام 

زمان است- می داند. 
از ايشان كتاب الكافي في الفقه به يادگار مانده است كه مشتمل بر يك دوره فقه استداللی 

است كه در ادامه اين بحث از آن استفاده می گردد. 
1. واليت حقوق اموال 

يكی از فروع و ابعاد واليت كبرای امام معصوم)ع( واليت بر فرائض مالی است كه به اعتقاد 
ابوالصالح حلبی در عصر غيبت، برای فقيه به عنوان نائب االمام ثابت است. 

به نظر ابوالصالح)ره( از ميان حقوق مالی نه گانه، چهار حق تحت تدبير سلطان اسالم يا 
منصوب خاص وی قرار دارد و در صورت عدم امكان دسترسی به امام يا نائب خاص وی، 
وسيله فقيه امين دريافت و در مصالح مسلمين هزينه می گردد. »يجب علی كل من تعين عليه 
فرض زكاه، أو فطره، أو خمس، أو انفال؛ أن يخرج ما وجب عليه من ذلك الی سلطان االسالم 
المنصوب من قبله سبحانه، أو الی من ينصبه لقبض ذلك من شيعته، ليضعه مواضعه، فإن تعذر 
األمران، إلی الفقيه المأمون.«1 از اين عبارت معلوم می شود كه زكات، فطريه، خمس و انفال، 
در درجه نخست به سلطان اسالم كه بر حسب انتصاب الهي، دارای واليت است- پرداخت 
می شود و در درجه دوم، به منصوب خاص ايشان، و در عصر غيبت- كه اين امكان، فراهم 
نيست- اين ثروت عظيم- به منصوب عام وی يعنی فقيه امين، و در صورت عدم دسترسی به 
فقيه امين، خود مالك زكات يا فطره می تواند شخصاً آن را به فقير مؤمن عادل تحويل دهد. 

با توجه به شمول و گستردگی انفال كه به تصريح ابوالصالح در همين باب از كتاب الكافي، 
شامل اراضی موات، اراضی كه با هجوم مسلحانه فتح نشده اند، اراضی داير رها شده مالك 
يا مالكان آن، قلل كوه ها، دره ها، درياها، جنگل ها و نيزارها و... می شود،2 همه يا الاقل بيشتر 
ثروت ها و منابع ملی تحت واليت و مديريت فقيه عادل قرار می گيرد. مقوله ای كه طبق سيره  
عقال در تحت تصرف در دولت ها قرار دارد و با اشراف دولت ها از آن بهره برداری می گردد. 
يعنی يك نوع تالزم عرفی و عقلی بين حق حاكميت و تدبير در انفال وجود دارد. عالوه بر اين 
در ميان مسلمانان نيز اجماع قطعی وجود دارد كه انفال در اختيار امام المسلمين قرار دارد 

1. تقی الدين ابوالصالح حلبی، الكافي فی الفقه، تحقيق رضا استادی، اصفهان، مكتبه اميرالمؤمنين  علی)ع(، 1362، 
باب االنفال، ص170-171. 

2. همان. 

قضاوت از شئون مهم حکومت و 
از شعب و فروع والیت کبرای الهیه 
ائمه  و  اکرم)ص(  نبی  به  مفوضه 
هدی)ع( است که حضرات معصومین 
آن را به فقیهان شیعه تفویض کرده اند
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و طبعًا كسی كه واليت تدبيری و سياسی جامعه 
اسالمی را در اختيار دارد، به رسيدگی و سرپرستی 
انفال هم می پردازد. بنابراين، سخن ابوالصالح، در 
اختصاص واليت و مديريــت ثروت عظيم انفال 
برای فقيه و ثبوت واليت وی بر اين ثروت عظيم 
ملی، حاكی از اعتقــاد وی به واليت كليه فقيه در 
امور سياسی، اقتصادی و اجتماعی امت، به نيابت 

از ولی عصر)عج( در عصر غيبت می باشد. 
2. واليت در تنفيذ احكام 

از ديدگاه ابوالصالح، تنفيذ احكام از »فروض االئمه المختصه بهم«1 يعنی از فرائض و واجبات 
اختصاصی ائمه)ع( است و لذا تنفيذ آن از سوي غير ايشان غير نافذ و نامشروع است، و در دوره  
غيبت نيز، تنها شيعيانی كه واجد شرايط نيابت باشند، بايد به تنفيذ احكام بپردازند، چراكه 

احكام و مقررات شرعی تعطيل بردار نبوده، و حكمت جعل آن در هر عصری وجود دارد. 
بنا به اعتقاد ابوالصالح، اين فقط فقيهان جامع الشرايط اند كه با احراز شرايط نيابت از طرف 

امامان معصوم)ع(، مأذون در تصرف و تنفيذ احكام الهي اند. 
گفتنی است كه به نظر اين فقيه بزرگ، »واليت قضاء« با »واليت تنفيذ احكام« متفاوت 
است. واليت قضا، اختصاص به اختالف و تنازع مردم دارد، ولی تنفيذ احكام، به جنبه  اجرايی 
مقررات شرعی برمی گردد كه لزومًا مربوط به دعاوی شــكايات هم نيست؛ مانند اجرای 
حدود و قصاص و ديات، كه واليت همه  اينها، از باب »فروض االئمه« مربوط به سلطان اسالم 
يعنی امام معصوم)ع( است كه فقيه جامع الشرايط به نيابت از امام)ع(، در عصر غيبت تولی 

آن را بر عهده دارد. 

استنتاج 
با توجه به اين كه ابوالصالح، سه منصب كلی واليی: جمع آوری حقوق اموال و سرپرستی 
انفال، واليت تنفيذ احكام و واليت قضا را در عصر غيبت از آن فقيه جامع الشرايط- من يصح 
نيابته عنه- می داند،2 از تالزم اين سه واليت با واليت سلطاني و تدبيری به اين نتيجه منطقی 
می توان رسيد كه به نظر اين فقيه شيعی واليت فقيه منحصر به واليت قضا نيست، بلكه عالوه 

1. همان، فصل تنفيذ األحكام، ص421. 
2. همان، ص423: »و اخوانه فی الّدين مأمورون بالتحاكم و حمل الحقوق االموال اليه، و التمّكن من انفسهم لحد 

او تأديب تعّين عليهم، و ال يحل لهم الّرغبه عنه و ال الخروج عن حكمه.« 

تقي الدین ابوالصالح حلبي )447-
فقیهانی  جمله  از  هجری(   374
است که در زمان غیبت حضرت 
صاحب)عج(، والیت امور مسلمین 
را از آن فقیهان جامع الشرایط یا 
نیابته  به تعبیر ایشان: »من یصح 
عنه«- یعنی کسی که دارای شرایط 
و شایستگی الزم برای نیابت از امام 

زمان است- می داند
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بر آن به دليل نيابت عام فقيه از امام)ع( و اطالق دليل در همه مناصب و شئون ظاهري امام 
بر امت دارای واليت است. 

مستندات والیت فقيه در آثار فقهی ابوالصالح 
1. روايات نصب

يكی از تفاوت های ابوالصالح با شيخ مفيد، در آن است كه ايشــان به تفصيل ادله  نقلی 
واليت فقيه را مطرح می كند. از جمله آن داليل می توان به روايات متعدد از جمله مقبوله 
عمر بن حنظله و مشهوره  ابوخديجه در فصل »تنفيذ األحكام« كتاب الكافی اشاره كرد. وی در 

استناد به اين روايات می نويسد: 
و إن لم يُقلد من هذه حاله النظر بين الناس، فهو في الحقيقه مأهول لذلك 
باذن واله االمر)ع(؛1 و اگرچه چنين فرد واجد شرايطی، حتی به حكومت بين 
مردم قرار داده نشود، در حقيقت او به دليل اذن صاحبان امر)ع( سزاوار و 

شايسته چنين واليتی است.
ابوالصالح در عبارت فوق به اقتضای اذن مستفاد از روايات ائمه معصومين)ع(، به واليت 

فقيه در حكومت تصريح كرده و در ادامه با ذكر برخی روايات می گويد: 
و قد تناصرت الرواياُت عن الصادقين)ع( به معنی ما ذكرناه، فروي عن 
أبی عبداهلل)ع( أنه قال... و روي عن عمر بن حنظله قال: ... و روي عن امير 
المؤمنين)ع(؛2 روايات وارده از حضــرات معصومين)ع( هم معنايی را كه 

گفتيم ياری می كند... 
2. لزوم اقامه  فريضه امر به معروف و نهی از منكر 

ابوالصالح حلبی تولي تنفيذ احكام شرعی را برای كسی كه واجد شرايط نيابت از امام باشد، 
از باب امر به معروف و نهی از منكر، الزم دانسته و می گويد: 

و عليه متی ُعِرض لذلك ]تنفيذ االحكام[ أن يتواله، لكون هذه الواليه امراً 
بالمعروف و نهيًا عن المنكر؛3 و هر زمان كه بــرای چنين فردی، زمينه بر 
عهده گرفتن مسئوليت )تنفيذ احكام( فراهم شد، واجب است آن را بپذيرد؛ 

زيرا اين واليت، امر به معروف و نهی از منكر است. 

1. همان. 
2. همان، ص424-425. 

3. همان، ص423. 
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3. منبع مشروعيت واليت فقيهان 
ابوالصالح حلبی نيز همانند استادش شيخ مفيد مشروعيت واليت فقيهان در عصر غيبت 
را ناشی از نصب و اذن امام معصوم دانسته و در موارد متعدد تصريح می كند كه در صورت 
عدم امكان دسترسی به امام معصوم)ع( فقط اين فقيهان واجد شرايط نيابت )من يصح نيابته 
عنه( از امام زمان اند كه به جهت ثبوت اذن از ناحيــه وی و اجداد طاهرينش)ع( مجاز به 

تصرف در امور امت، از جمله تنفيذ در احكام اند. 
چنان كه در فصل تنفيذ األحكام می گويد: 

ولم يجز بغير شيعتهم تولی ذلك و ال التحاكم وال التواصل بحكمه، الی الحق 
و ال تقليده الحكم مع االختيار، فمتی تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلد 
الحكم و ان كان مِقلده ظالماً متغلباً، و عليه متی عرض لذلك أن يتواله... فهو 
نائب عن ولي األمر)ع( في الحكم و مأهول له، لثبوت اإلذن منه و آبائهم)ع( 

لمن كان بصفته في ذلك، وال يحل له القعود عنه.1
و در مورد تكليف شرعی مردم نسبت به فقيهان واجد شرايط نيابت می گويد: 

»و إخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق االموال اليه، و التمكين من انفسهم لحد، 
أو تأديب، تعين عليهم وال يحل لهم الرغبه عنه و ال الخروج من حكمه.«2 

نکات نهفته در عبارت ابوالصالح حلبی 
1. به جز شيعيان احدی از طوايف مســلمين، حق تولی و سرپرستی مسلمين را ندارند و 

مؤمنين نيز نبايد به اينها مراجعه نمايند. 
2. شيعيان فاقد شرايط نيابت نيز حق واليت و تنفيذ احكام را ندارند. 

3. از ميان شيعيان، فقط كسانی كه واجد شــرايط نيابت از امام معصوم اند، يعنی فقيهان 
جامع الشــرايط از طرف ولی امر)عج( مأذون، و اهليت تنفيذ احكام را دارند؛ اگرچه چنين 
افرادی از طرف حاكم ستمگر به اين مقام گمارده شوند؛ زيرا در واقع نائب امام زمان اند و 

واليت را از ناحيه ولی عصر)عج( دريافت كرده اند. 
4. اهليت فقيهان واجد شرايط به دليل ثبوت إذن امام عصر)عج( و اجداد طاهرين ايشان 

می باشد. از اين رو شانه خالی كردن از اين تكليف عينی بر ايشان جايز نيست. 
5. مؤمنين نيز بايد به غيرشيعه و شيعيان فاقد صالحيت و شرايط نيابت رجوع نكنند. 

1. همان. 
2. همان. 
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6. بر مؤمنين )شيعيان( واجب است به 
فقيه جامع الشرايط رجوع كرده و حكم را از 
او بخواهند، اجرای حدود و تعزيرات را به او 
واگذار نمايند، حقوق مالي واجب را نيز به او 

بپردازند. 
7. مردم حــق روی گردانــی از فقيه و 

سرپيچی از فرمان وی را ندارند. 
در نتيجــه همان طور كــه از نكته های 
مذكور برمی آيد می تــوان گفت آنچه از 

ديدگاه ابوالصالح حلبی در مشروعيت واليت فقيه واجد شــرايط دخالت تام و تمام دارد 
عبارت از ثبوت إذن امام عليه السالم است، و طبعًا مردم در اين مشروعيت بخشی، نقشی 

ندارند؛ هر چند كه در مقام اثبات و تحقق عينی واليت، دخيل و مؤثرند. 

گفتار سوم: مصادیق اعمال والیت فقيه در آثار فقهی شيخ طوسی 
محمد بن الحسن الطوسي معروف به شيخ الطائفه )460-385( پس از وفات شيخ مفيد 
به زعامت شيعه رسيد. او در سال 448 هجری از بغداد به نجف اشرف هجرت كرد و حوزه 
عظيم فقه و اصول را در همان شهر بنيان نهاد. از يازده اثر مفصل و مختصر طوسی در فقه، سه 
اثر النهايه، المبسوط و الخالف از اهميت و منزلت ويژه ای برخوردارند. اين سه اثر مشتمل بر 

دوره كاملی از ابواب فقهی اند كه در اين تحقيق از آنها استفاده شده است. 
1. واليت قضاء 

يكی از مناصبی كه در آثار شيخ طوسی، اختصاص به فقها دارد و شيخ صراحتًا از آن ياد 
كرده است، واليت قضاء است. شــيخ منصب قضاء را تنها در انحصار سلطان حق و عدل و 
صاحبان إذن از ناحيه ايشان می داند و معتقد است كه سايرين مجاز به تولی امر قضا نيستند.1 
بنابراين حكومت بين مردم و قضاوت بين اختالف كنندگان، فقط برای كسانی جايز است كه 
از طرف سلطان حق ]امام معصوم)ع([ دارای اذن باشند، و ايشان )سلطان حق( در مواردی 
كه خودشان امكان تولی اين امر را نداشته باشند، اين واليت را به فقيهان شيعه خويش واگذار 

كرده اند.2 

1. محمدبن الحسن طوسی، النهايه فی مجرد الفقه و الفتوی، قم، قدس محمدی، بی تا، ص301: »أّما الحكم بين 
الناس و القضاء بين المختلفين فال يجوز أيضًا إاّل لمن أذن له سلطان الحق في ذلك.« 

2. همان؛ »و قد فّوضوا ذلك الی فقهاء شيعتهم فی حال ال يتمكنون فيه من توليه بنتوقسهم...« 

ابوالصالح حلبی نیز همانند استادش شیخ 
مفید مشروعیت والیت فقیهان در عصر 
غیبت را ناشی از نصب و اذن امام معصوم 
دانسته و در موارد متعدد تصریح می کند 
که در صورت عدم امکان دسترسی به امام 
معصوم)ع( فقط این فقیهان واجد شرایط 
نیابت )من یصح نیابته عنه( از امام زمان اند 
که به جهت ثبوت اذن از ناحیه وی و 
اجداد طاهرینش)ع( مجاز به تصرف در 

امور امت، از جمله تنفیذ در احکام اند
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واليت اقامه حدود 
اقامه حدود، از نكات مهمی است كه 
در دو مورد در كتاب النهايه شيخ مورد 
توجه قرار گرفته اســت. مورد نخست 
در كتاب الجهاد، چنين آمده است: »أما 
اقامه الحدود، فليس يجوز ألحٍد أقامتها 
اال الســلطان الزمان المنصوب من قبل 
اهلل تعالی أو من نصبه االمام إلقامتها؛ اما 
اقامه حدود، كسی جز سلطان زمان- كه 
از طرف خدا نصب شده است- و منصوب 
وی برای اقامه آن، مجاز به اقامه حدود 
نيست.«1 در مورد دوم در خاتمه كتاب الحدود از نهايه است كه شيخ)ره( در آنجا اقامه حدود 
را از اختيارات حكمران يا- به تعبير شيخ- كسی كه »احكام« به دست اوست معرفی كرده و 

می گويد: »يقيم الحدود من اليه االحكام.«2
اين جمله مضمون روايتی اســت كــه حفص بن غيــاث از امام صادق عليه الســالم 
نقل می كند؛ كه از امام صادق)ع( پرســيدم چه كســی حدود را اقامه می كند، ســلطان 
يا قاضی؟ امــام)ع( فرمودنــد: »اقامه الحــدود إلی من إليــه الحكم؛3 حــدود را همان 
كســی اقامه می كند كه حكم به دســت اوســت.« حال با توجه به اين كــه اوالً در عصر 
 غيبت، به جز فقيهان شــيعه، كســی حاكم نيســت و به غير از ايشــان »من اليه الحكم«

 گفته نمی شود. 
ثانياً از آنجا كه مرحوم شيخ طوسی در باب قضاء، فقيهان را متصدی انفاذ حكم4 دانسته بود، 
می توان استظهار كرد كه به نظر شيخ، مجری حدود، در عصر غيبت همان فقيهان شيعه اند: 
اين استظهار يا انديشه كالمی شيخ كه تصدی امور واليی5 را منوط به آگاهی دينی و فقاهت 

دانسته بود تأييد و تقويت می شود. 

1. همان. 
2. همان، ص300-301. 

3. وسائل الشــيعه، باب اقامه الحدود الي من اليه الحكم، باب 28 از ابواب مقدمات الحدود، ش34161، ح1، 
ح18، ص338. 

4. محمدبن الحسن طوسی، همان، ص300. 
5. محمدبن الحسن طوسی، االقتصاد الهادی الی طريق الرشاد، طهران، مكتبه جامع چهلستون، 1400ه ق، ص192: 

»وكل من ولی واليه صغرت أو كبرت كالقضاء و االماره... فإنّه يجب ان يكون عالمًا فی ما اسند عليه...« 

شیخ طوسی در موارد متعددی از جمله 
مشروعیت  )داوری(،  و  قضاء  باب 
والیت فقیهان شیعه را ناشی از تفویض 
امامان معصوم)ع( دانسته و در تبیین 
و تعلیل این امر، به اخبار و روایات 
وارده از ائمه اطهار)ع( از جمله مضمون 
خدیجه  ابی  و  عمربن حنظله  روایت 
از امام صادق)ع( استناد می نماید. یا 
در بیان جواز پذیرش والیت از سوی 
سالطین جور، مشروعیت آن را ناشی از 
تولی حقیقی از جانب سلطان حق )امام 

معصوم( می داند
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2. واليت زکوات 
يكی ديگر از والياتی كه شــيخ طوسی، برای فقيهان قائل اســت، دريافت زكات اموال و 
فطره می باشد. او در باب زكات معتقد اســت اگر خود مالك مال، اخراج زكاتش را توليت 
 كند و آن را بين مستحقين آن توزيع كند، جايز است. البته تحويل زكات به فقيهان را افضل

 دانسته و می گويد: 
و االفضل دفعه ها إلی العلماء ليتولوا تفريقها، ألنهم اعرف بمواضعها؛1 بهتر 
آن اســت كه زكات را به عالمان دين تحويل دهند تا آنان توزيع آن را بر 

عهده گيرند. چون آنان به موارد مصرف زكات آگاه ترند. 
در مورد زكات فطره نيز شيخ)ره( قائل به تحويل فطريه به فقيهان شيعه بوده و می گويد: 
ان لم يكن هناك إمام حملت الی فقهاء شيعته لُيفرقوها فی مواضعها؛2 و 
اگر امام حضور نداشت، تحويل فقيهان شيعه ايشان گردد تا آن را در موارد 

]تعيين شده[ آن به مصرف رسانند. 
3. تفويض واليت 

مرحوم شيخ طوسی، مانند بسياری از فقيهان متقدم و متأخر و معاصر اماميه معتقد است 
كه بسياری از وظايف از جمله قضاوت و فصل خصومات بين مردم را امامان معصوم- در 
عصر غيبت- به فقيهان شيعه واگذار كرده اند. »أما الحكُم بيَن الناِس القضاُء بيَن المختلفين... 
و قد فوضوا ذلك إلی فقهاء شــيعتهم«؛3 اما حكومت در ميان مردم و قضاوت بين اصحاب 
اختالف برای احدی جز كسی كه سلطان حق با وی اذن قضاوت داده است، جايز نيست. هر 

آينه امامان معصوم)ع( اين واليت را به فقيهان شيعه خود تفويض كرده اند. 
شيخ)ره(، همچنين در كتاب الخالف برای تبيين خاستگاه منصب واليت در عصر غيبت 
به اخبار و روايات ائمه)ع( تمسك كرده و می گويد: »اذا كان بين احدكم و بين غيره خصومه 
فلينظر إلی من روی احاديثنا و علم احكامنا فليتحاكما اليه«؛4 وقتی بين يكی از شما و ديگران 
نزاع و خصومتی رخ داد، بايد به فردی رجوع كنيد كه احاديث ما را روايت كرده و به احكام 

ما آگاهی داشته باشد؛ پس دادخواهی را به نزد او ببريد.
ظاهراً شيخ)ره(، در اين بيان خود به روايت عمربن حنظله و ابوخديجه اشاره دارد. 

1. محمدبن الحسن طوسی، المبســوط في الفقه االماميه، 8 جلدی، تهران، المكتبه المرتضويه، 1397ه ق، ج1، 
ص233. 

2. همان، باب الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطره، ص192. 
3. محمدبن الحسن طوسی، النهايه فی مجرد الفقه و الفتوی، همان، ص301. 

4. محمدبن الحسن طوسی، الخالف في الفقه، 6 جلدی، قم، مؤسسه النشر االسالمی، 1417ه ق، ج6، ص602. 
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4. اعرفيت فقيه 
اشاره دومی كه از كتاب های فقهی شيخ، در المبسوط و الخالف، به ويژه در النهايه به عنوان 
مستند واليت فقيه قابل استفاده است، به واليت فقيه در صدقات، باب زكات فطره از كتاب 
زكات برمی گردد. شيخ)ره(، در آنجا ضمن بيان اولويت و استحباب پرداخت زكات به فقيه 
جامع الشرايط به يك دليل عقلی اشــاره كرده و می  گويد: األفضل، دفعها إلی العلماء ليتولوا 
تفريقها، ألنهم أعرف بمواضعها؛1 افضل )شايسته تر(، آن است كه فطريه تحويل عالمان دين 

گردد تا آنان توليت آن را بر عهده گيرند، چراكه ايشان به موارد مصرف زكات آگاه ترند. 
5. وجوب اقامه امر به معروف و نهی از منكر 

شيخ طوسی در مورد شرايط قبول واليت از ناحيه سلطان جور می گويد: 
فمتي علم االنسان أو غلب علی ظنه أنه متی تولی األمر من قبله، امكنه 
التوصل إلی إقامه الحــدود و االمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قســم 
االخماس و الصدقات في أربابها وصله االخوان؛2 اگر علم يا ظن غالب داشت 
كه در صورت قبول واليت از جانب سلطان جائر می تواند به اهداف عاليه ای 
همچون اقامه  حدود الهی، امر به معروف و نهی از منكر تقســيم خمس و 
صدقات در ميان مستحقان آن و نيكی به برادران ايمانی خود دست يابد... 

و مستحب است كه آن را توليت نمايد. 
همان گونه كه مالحظه می شود، از ديدگاه شيخ)ره(، پذيرش واليت از ناحيه  سلطان جور 
تا جايی كه موجب قدرت فرد به تحقق احكام و اهداف متعالی دينی چون امر به معروف و 

نهی از منكر گردد بالمانع بوده، بلكه مستحب و در مواردی هم به سرحد وجوب می رسد. 

منبع مشروعيت والیت فقيهان از دیدگاه شيخ طوسی
با تأمل دقيق در اقوال و آرای شيخ طوسی می توان دريافت كه او نيز مانند اسالف و اقران 
خويش از جمله شيخ مفيد و ابوالصالح قائل به واليت فقيهان بوده است، هر چند كه بيان آن 

از وضوح كمتری برخوردار می باشد. 
شيخ طوسی در موارد متعددی از جمله باب قضاء و )داوری(، مشروعيت واليت فقيهان 
شيعه را ناشی از تفويض امامان معصوم)ع( دانســته و در تبيين و تعليل اين امر، به اخبار و 
روايات وارده از ائمه اطهار)ع( از جمله مضمون روايت عمربن حنظله و ابی خديجه از امام 

1. محمدبن الحسن طوسی، المبسوط في الفقه االماميه،ج1، ص233. 
2. محمدبن الحسن طوسی، النهايه، ص356. 
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صادق)ع( استناد می نمايد.1 يا در بيان جواز پذيرش واليت از سوی سالطين جور، مشروعيت 
آن را ناشی از تولی حقيقی از جانب سلطان حق )امام معصوم( می داند.2

عالوه بر اين، هر يك از واژگان: تفويض، تولی از ناحيه  سلطان حق، در عبارات شيخ طوسی، 
صريح در نصب فقيهان شيعه از جانب امام معصوم)ع( بوده و صحت و مشروعيت تصرفات 
واليتی و حكومتی در عصر غيبت را تنها به نصب ائمه معصومين)ع( مستند و موجه می نمايد. 

جمع بندی 
در مقاله حاضر مصاديق اعمال واليت فقيه را در آثار فقهی سه تن از شيوخ متقدمين: شيخ 
مفيد، ابوالصالح حلبی و شيخ طوسی- اعلی اهلل مقامهم اجمعين- مورد بحث و بررسی قرار 
داديم. از اهم مصاديق مورد بررسی می توان از واليت صلوات، واليت زكات، واليت قضاء، 
واليت حدود و واليت در تنفيذ احكام و... را نام برد كه به تفكيك مورد بررسی قرار گرفت. 
در قسمت پاياني، مستندات واليت فقيه و منبع مشــروعيت آن در انظار سه تن از فقيهان 

متقدم مورد بررسی قرار گرفت. 
در اين بررسی معلوم شد كه اين فقيهان در اين مورد با نظريه  انتصاب همراه و هم فكرند. 

اگرچه مسئله واليت فقيه به معنای شايع و متداول امروزی آن در شكل و شمايل واليت 
سياسی فقيه در جامعه، بنا به جهات متعدد عينی و ذهنی در گذشته های دور در آثار فقهی 
فقيهان اماميه به صورت مبسوط و مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است، ولی اركان و ابعاد 
اساسی آن يعنی مسائل مرتبط با شئون حكومتی و واليتی در ابواب مختلف فقه اماميه كم و 
بيش مطرح و مورد بحث و مذاكره عالمان دينی بوده است. از سوی ديگر هنگامی كه همه  
فقيهان مدقق شيعه از شيخ مفيد، ابوالصالح حلبی تا شيخ طوسی و تالميذ و اخالف وی در 
طول تاريخ فقاهت در موضوع تولی واليت از جانب سلطان جائر، حكم به جواز و حتی برخی 
در مواردی، حكم به وجوب آن داده  اند، مبين اين حقيقت است كه اقامه  حق و دفع باطل، امر 
به معروف و نهی از منكر و در يك كالم اجرای احكام اسالم تا چه اندازه برای شارع مقدس 
اسالم، حائز اهميت و واجد مطلوبيت است كه حتی حرمت همكاری با حاكم جائر را زايل و 

در محاق قرار می دهد. 
حاصل كالم، اين كه وقتی از منظر اين فقيهان عاليقــدر، تولي و پذيرش واليت و امارت 

1. محمدبن الحسن طوسی، النهايه فی مجرد الفقه و الفتوی، همان، ص301: »و أّما الحكم بين الّناس و القضاء بين 
المختلفين، فال يجوز ايضًا ااّل لَِمن اُِذن له سلطان الحق فی ذلك، و قد فّوضوا ذلك الی فقهاء شيعتهم.«

2. همان، ص302: »و من تولّی واليه من قِبل ظالم فی اقامة حد او تنفيذ حكم، فليعتقد أنّه متول لذلك من جهه 
سلطان الحق...« 
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از ناحيه  سلطان جور برای اقامه  حق و اجرای امر به معروف و نهی از منكر از باب مقدميت 
جايز و بلكه در مواردی به سرحد وجوب می رسد، قطعاً به طريق اولی، تشكيل حكومت دينی 
به وسيله فقيه عادل جامع الشرايط مستظهر به خواست و حمايت اكثريت مؤمنان و پيروان 
مذهب اهل بيت عصمت و طهارت)ع( برای اقامه كلمه حق و دفع باطل كه در آن بستر برای 
اقامه حدود در احكام الهی فراهم و دفاع از ثغور و مسلمين به اعال درجه آن تحقق می يابد 

واجب بلكه اوجب خواهد بود. 
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جنگ نرم علمی عليه جمهوری اسالمی ایران؛
دیده بانی روش ها و راهبردهای کنترل )ظرفيت سازی دفاع نرم علمی(

سيد محمدجواد قربی1

چکيده 
تحول گفتمانی جنگ در قرن بيســت و يكم و رويكرد نرم افزاری جنگ های نوين منجر 
به شكل گيری نوع جديد از منازعه در بين بازيگران بين المللی شده است كه عمومًا دارای 
چهره ای نرم و بدون خشونت می باشد. يكی از وجوه راهبردی اين بعد از جنگ نرم افزاری، 
»جنگ علمی« می باشد كه از قابليت جلوگيری از پيشرفت و تعالی كشور هدف برخوردار 
اســت. با توجه به اهميت اين موضوع، مقاله حاضر تالش دارد به بررسی جنگ نرم علمی 
عليه جمهوری اسالمی ايران از منظر رهبر انقالب اسالمی بپردازد كه از دو بعد ديده بانی 
روش های جنگ نرم دشمنان عليه انقالب اســالمی و راهبردهای كنترل يا ظرفيت سازی 
دفاع نرم علمی به اين موضوع پرداخته می شود. الجرم، نگارنده با بهره گيری از مطالعات 
كتابخانه ای- اســنادی و روش تحليلی- توصيفی به دنبال پاســخگويی به اين سؤال است: 

1. عضو هيئت علمی گروه انديشه سياسی مركز اسناد انقالب اسالمی 
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راهبردهای جنگ نرم علمی عليه جمهوری اسالمی ايران چه می باشد و از چه طريقی می توان 
به كنترل و دفاع علمی پرداخت؟ فرضيه اصلی به اين قرار است كه دشمنان انقالب اسالمی 
برای جلوگيری از قدرت روزافزون ايران و پيشــرفت مستمر آن، جنگ علمی را سرلوحه 
خود قرار داده اند و در اين مسير از شگردها و ابزارهای علمی سخت افزاری و نرم افزاری بهره 
می گيرند. كنترل اين تهديد بيرون در حوزه علم نيازمند اقدامات برنامه ريزی شده، جهادی 

و مبتنی بر ظرفيت سازی علم و فناوری ايران می باشد. 
کليدواژه ها: جنگ نرم، دفاع نرم علمی، ديده بانی روش جنگ نرم، الهام بخشــی، جهاد 

علمی، مرزشكنی دانش، ترور علمی، وابستگی و استقالل علمی

1. مقدمه 
در عصر انقالب ارتباطات و اطالعات1 كشورهايي كه ابزار، سهم و توان بيشتر در استفاده 
از آن را داشته باشند، جهت دستيابي به اهداف خارجي خود موفق تر عمل مي نمايند. امريكا 
و متحدين غربي آن در اين شرايط مناسب و با امكانات ارتباطي و اطالعاتي برتر جهت سلطه 
فرهنگي- تمدني از اين محيط با جنگ نرم2 براي اضمحالل و به حاشيه راندن رقباي فرهنگي 
و تمدني خود در جهان اقدام نموده اند.3 در اين راستا، به دليل ساختار جوامع پيچيده كنونی كه 
متأثر از دانش و فناوری های نوين اطالعاتی و ارتباطی است و به علت پيچيدگی جوامع انسانی 
و همچنين دانش محور بودن فعاليت های اجتماعی، الزم است دانشگاه ها در رسالت های قبلی 
خود يعنی آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی، تجديد نظر كرده و بر رسالت های متناسب 
با نياز جامعه ملی و جهانی توجه كنند؛ زيرا در جوامع كنونی نيز جنگ نرم در انواع مختلفی 
همانند جنگ فكری و علمی در قالب های مختلف و با استفاده از ابزارهای متنوعی از جمله 
نهادهای علمی، دانش وارداتی، مطبوعات، كتاب ها، وبالگ ها، گروه های اينترنتی، شبكه های 
ماهواره ای و غيره شكل گرفته و در حال گسترش هستند. عمليات روانی اين جنگ ها شامل 
همه قشرهای اجتماعی، همه مكان ها و زمان ها است و تأثير آن در بين نخبگان و دانشگاهيان، 
به دليل ارتباط بيشتر و مستقيم تر آنها با جامعه اطالعاتی بيشتر است.4 از اين رو، رقابت و 

1. Communication and information revolution

2. Soft War

3. محمدعلی بصيری، »جنگ نرم عليه جمهوري اســالمي ايران«، مطالعات قدرت نرم، دوره دوم، ش5، بهار 
1391، ص151. 

4. سيد محمد حسينی و حسين علی جاهد، »تبيين رسالت دانشگاه و دانشگاهيان در مقابله با جنگ نرم«، مطالعات 
قدرت نرم، س3، ش9، پاييز و زمستان 1392، ص41. 
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منازعه قدرت های برتر در گستره قدرت نرم1 
با تأكيد بر نقش برجسته دانشگاهيان در جريان 
است و بازيگران با استفاده از سياست های علمی 
)توليد نظريه، شكســتن مرزهای دانش، ايجاد 
مكاتب و پارادايم های علمــی و...( به چالش با 
رقبای خود پرداخته و از اين طريق برتری خود 
را اثبات می نمايند. الجرم، تعارض و جنگ ها در 
عصر منازعات نرم2 از ميدان های رزم به مجامع 

علمی تغيير موقعيت داده است.3 
در خصوص اهميت پژوهش بايد اذعان شــود كه جنبش نرم افزاری و توسعه علمی در 
كشور از زيرساخت های پيشرفت و توسعه كشور اســت؛ چراكه حركت علمی، حمايت از 
تحقيق و توسعه پژوهش، نوآوری و ابداع در علوم پايه و شكستن مرزهای علم باعث توليد 
و كسب اقتدار، قدرت ملی و تحول جايگاه ايران در مناسبات سياسی و منطقه ای می شود. از 
اين رو، علم و دانايی يكی انعطاف پذيرترين و بنيادی ترين منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی 
ايران محسوب می شود. لذا تالش حوزه و دانشگاه با همت برتر و كار بيشتر در رشد فكری و 
علمی قشرهای مختلف جامعه باعث رشد و توسعه است و نتيجه حاصل از آن ايجاد انگيزه 
و اميد به آينده با استفاده از استعداد ها و توانمندی های ملی و با كمك نيروهای بومی خواهد 
بود كه در رويارويی با جنگ نرم دشــمن در القاء ناكارآمدی نظام و ممانعت از پيشرفت 
علمی كشور كارساز خواهد بود. از اين رو، مسئله ای كه امروز به عنوان نيروی محرك در 
خنثی سازی تهديدات نرم و ناتوی فرهنگی دشمن می توان از آن ياد كرد توسعه و پيشرفت 
علمی است كه از زيرســاخت های قدرت ملی نيز به حساب می آيد. به همين جهت، توجه 
جدی به توليد علوم و توسعه تحقيقات در جهت پيشگيری از استيالی مداوم جهان استكبار 
و افزايش قدرت و توانمندی ملی، همچنين دفاع از استقالل و امنيت نظام و حفظ خودباوری 
و خالقيت در سياست های كالن جمهوری اسالمی ايران تبلور يافته است.4 در نهايت اين 
كه، قدرت های جهانی برای حراست از اقتدار و جايگاه خود سعی دارند محيط علم و دانش 

1. Soft power

2. Age of soft conflict

3. ديويد مك كانل و واتانابه ياسوشی، آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم: مطالعه موردی ژاپن و اياالت 
متحده، ترجمه سيد محسن روحانی، »دانشگاه و جنگ نرم علمی«، اصغر افتخاری، دانشگاه امام صادق)ع(، 1389، 

مقدمه. 
4. علی قاسمی و حسين بابايی،»توليد علم و جنگ نرم«، كيهان، ش19807، 1389/9/14، ص12. 

تحول گفتمانی جنگ در قرن بیست و 
یکم و رویکرد نرم افزاری جنگ های 
نوین منجر به شکل گیری نوع جدید 
از منازعه در بین بازیگران بین المللی 
شده است که عموماً دارای چهره ای 
نرم و بدون خشونت می باشد. یکی 
از وجوه راهبردی این بعد از جنگ 
نرم افزاری، »جنگ علمی« می باشد 
که از قابلیت جلوگیری از پیشرفت و 

تعالی کشور هدف برخوردار است
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كشورهای رو به توسعه را تضعيف نمايند و در راستای تحقق اين هدف، جنگ نرم علمی كه 
شامل مواردی نظير انحصارگرايی، تحريم علمی، ترور دانشمندان، ايجاد يأس و نااميدی در 
مراكز علمی، نفوذ علمی، انحراف دانشگاه ها از مسير اصلی علم و فناوری، ترويج تقليدگرايی 
و... است را مدنظر دارند. توضيحات فوق الذكر نشان می دهند كه جنگ نرم علمی يكی از 
مهم ترين و جديدترين گونه های جنگ در منازعات نوين و آينده اســت كه می تواند نظام 
سياسی هدف را به شدت آسيب پذير نمايد. يكی از راهكارهای مقابله و مديريت جنگ علمی 
در كشورهای رو به رشد، شناسايی راهبردهای دشمنان در تضعيف قدرت علمی بازيگران 
رقيب می باشــد. به همين منظور، مقاله حاضر تالش دارد با بهره گيری از روش تحليلی- 
توصيفی و مطالعات كتابخانه ای به تبيين »راهبردهای جنگ نرم علمی عليه جمهوری اسالمی 

ايران و راهكارهای مهار آن از منظر مقام معظم رهبری« بپردازد. 

2. چهارچوب مفهومی و نظری 
1.2. جنگ نرم

استعمار فرانو براي تداوم استيالي خود بر كشورهاي دنيا به ابزار نوين جنگ نرم متوسل 
شده است1 تا بهترين و باالترين منافع براي خود را به دست آورد و در اين ميان، جنگ نرم 
يكي از راه هاي جديد است كه قدرت هاي بزرگ براي رسيدن به اهداف مشروع يا نامشروع 
خود از آن استفاده مي كنند.2 البته توجه به اين نكته ضروری است كه جنگ نرم پديده ای 
به ظاهر جديد است اما سابقه اي به اندازه عمر انسان دارد و سلطه گران در طول تاريخ همواره 
براي تسخير انديشــه و اراده جامعه هدف از روش هاي روان شناختي استفاده نموده و آنها 
را وادار كرده اند در مسير خواسته هاي دشمن گام بردارند. در فرآيند جنگ نرم، دشمن با 
استفاده از كاالهاي فكري، علمی، سياسی و فرهنگي درصدد تغيير افكار، عقايد و مديريت 
ترجيحات ديگران برمي آيد.3 در فضاي زماني پساجنگ سرد، برداشت هاي عمدتًا نظامي 
يا كالسيك از مقوله امنيت و تهديدها جاي خود را به برداشت هاي جامع به ويژه در اشكال 
نرم افزاری داده اند. در جنگ نرم نيز باورها، عقايد، ارزش ها، احساسات و شناخت و در نهايت 
رفتارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي افراد و گروه ها در اردوگاه رقيب مورد هدف 

1. سيد محمدرضا سيدي و سياوش صلواتيان، »تدوين راهبردهاي سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا. در جنگ نرم«، 
راديو تلويزيون، ش27، تابستان 1394، ص115. 

2. محمد فالح تفتی، »مقدمه اي بر تاكتيك ها و ابزارهاي جنگ نرم«، ره آورد سياســي، ش47، بهار و تابستان 
1395، ص7. 

3. سيد حسين عليانسب و محمد كاوياني، »بررسي سوءاستفاده نظام سلطه از دانش روان شناسي در مديريت 
جنگ نرم عليه انقالب اسالمي«، پژوهش هاي انقالب اسالمي، ش18، پاييز 1395، ص149. 
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قرار مي گيرند.1 به همين دليل است كه جنگ نرم 
يك جنگ بدون خون ريزي و مبتني بر راهكارهاي 
اجتماعي و فرهنگي اســت؛ به گونــه ای كه در 
فرآيند آن، قدرت هاي مهاجم از مرعوب سازي 
و ايجاد بحران هاي فرهنگي و اجتماعي بهره گيري 
مي كنند، تا با يك شوك ذلت بار قدرت و فرهنگ 

خود را به جامعه هدف غالب كنند.2 
دشــمنان برای جنگ نرم عليه نظام سياسی 

اسالم از شيوه هاي مختلفي از قبيل تكذيب، تحريف، كتمان حقيقت، ايجاد شك و شبهه، كفر 
ورزيدن، شرك، خرافات، درآميختن حق و باطل، مجادله، دروغ بستن به خدا، ايمان به بعضي 
و كفر به بعضي ديگر، خروج از دين و سوءاستفاده از مقدسات بهره می گيرند.3 برخي از اهداف 
فرهنگي ترسيم شده در فرآيند جنگ نرم، شامل فلج ســازي راهبردي، مشروعيت زدايي، 
تخريب فرهنگ راهبردي نظام سياسي، تضعيف سرمايه هاي اجتماعي، دگرديسي سبك 
زندگي، انسجام زدايي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ايجاد گسست اجتماعي، استحاله باورها و 
ارزش هاي اساسي و غيره است و با ايجاد بسترهاي الزم براي اين موارد، جنگ نرم مي  تواند 
موفق به تحصيل اهداف شود.4 در يك جمع بندی می توان اذعان داشت كه جنگ نرم، فراتر از 
تقابل نظامي دولت ها در بخشي از يك جغرافياست؛ بلكه در اذهان و باورها شكل مي گيرد و در 
صورت به بار نشستن ترفندهاي دشمن، به سختي مي توان جامعه را از آثار آن مصون نمود.5 
نفوذ در مراكز علمي و دانشگاهي يكی از مصاديق جنگ نرم می باشد6 كه دشمنان امروزه برای 
مهار كشورهای در حال توسعه از اين روش بهره می گيرند. اين بعد از جنگ نرم شامل حوزه های 

1. خليل اهلل سردارنيا، »تأثير جنگ نرم بر آسيب پذيري و تهديد امنيت اقتصادي ايران«، انقالب اسالمي، ش20، 
پاييز 1395، ص57. 

2. حميدرضا حاتمي و ديگران، »بررسي رابطه بين آگاهي به جنگ نرم، هويت فرهنگي و سبك زندگي مبتني بر 
مصرف كاالي فرهنگي«، روانشناسي نظامي، ش26، تابستان 1395، ص21. 

3. علي رشيدپور و ديگران، »تحليل جنگ نرم اعتقادي، بر مبناي آموزه هاي قرآن كريم«، دانش سياسي، پاييز 
و زمستان 1394، ش22، ص75. 

4. حسين رفيع و سيد محمدجواد قربی، »مختصات اهداف فرهنگي- اجتماعي ترسيم شده در فرآيند جنگ نرم«، 
مهندسي فرهنگي، ش79، بهار 1393، ص192. 

5 سيد مســعود جزايری، »جنگ نرم از ديدگاه مقام معظم رهبري«، راهبرد فرهنگ، ش16، زمستان 1390، 
ص7. 

6. سيد رضا موسوي و مجتبي دولتي، »شيوه هاي سياســي- اجتماعي جنگ نرم در رهيافت قرآني«، مطالعات 
عمليات رواني، ش44، بهار و تابستان 1395، ص7. 

رقابت و منازعه قدرت های برتر در 
گستره قدرت نرم با تأکید بر نقش 
برجسته دانشگاهیان در جریان است 
و بازیگران با استفاده از سیاست های 
علمی )تولید نظریه، شکستن مرزهای 
دانش، ایجاد مکاتب و پارادایم های 
علمی و...( به چالش با رقبای خود 
پرداخته و از این طریق برتری خود را 

اثبات می نمایند
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شناختی، معرفتی، ارزشی و اعتقادی، تربيتی، آموزشی 
و... می شود و دستاورد آن می تواند خسارت آفرين و 
نابودكننده باشد. در ادامه به بررسی بعد جنگ نرم 

علمی خواهيم پرداخت. 
2.2. جنگ نرم علمی

در حال حاضر تعداد كشــورهايی كه معتقدند 
آموزش و پرورش بهترين راه برای ترويج منافع 
ملی در سطح جهانی اســت، افزايش می يابد. به 
خصوص قدرت های بزرگ توجه ويژه ای به اهميت و استفاده از آموزش به عنوان يك ابزار 
مؤثر و منبع قدرت نرم را آغاز كردند. همچنين، يك سيستم آموزشی موفق ملی می تواند 
به ايجاد يك تصوير مطلوب تر و پايدار در ميــان مخاطبان بين المللی كمك كند؛ در نتيجه 
بيشترين قدرت نرم كشور را افزايش می دهد.1 بر اساس مطالعات آلتباچ و پترسون كه با 
عنوان »آموزش عالی به مثابه پروژه قدرت نرم امريكا« منتشر شده است، از نفوذ دانشگاهی 
امريكا به عنوان عنصر كليدی قدرت نرم اين كشور ياد می شود كه مترصد انتقال ارزش و 
فرهنگ امريكايی به جهان هستند.2 از اين رو، فعاليت های علمی قدرت های بزرگ در راستای 
موفقيت اهداف رسمی سياست خارجی، نفوذ علمی و كسب نتايج مطلوب برای كشورشان بر 
اساس مبادالت و روابط علمی می باشد.3 دانشگاه ها و مراكز علمی در فرآيند جنگ نرم تأثير 
ژرفی بر ذهن محققان، اهالی علم و دانش، فارغ التحصيالن و دانش آموزان نهاده و به منشائی 
برای قدرت نرم كشورهای توانمند در عرصه علم تبديل می شوند. به همين منظور مقامات 
كاخ سفيد می كوشند تا امكان تحصيل فرزندان اكثر حاكمان و پادشاهان منطقه خاورميانه و 
آفريقا را در دانشگاه های اين كشور فراهم آورند. اين امر نه تنها به نفوذ و تأثير آينده امريكا در 
اين كشورها كمك می كند بلكه بر نحوه نگرش اين گروه نسبت به امريكا نيز تأثير می گذارد.4

جوزف نای در مقاله ای با عنوان »قدرت نرم و آموزش عالی«5 در خصوص نقش آموزش 

1. Aidarbek Amirbek & Kanat Ydyrys,“Education And Soft Power: Analysis As An Instrument 
Of Foreign Policy”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No 143, 2014, p514.

2. ديويد مك كانل و واتانابه ياسوشی، همان، فيليپ آلتباچ و پتی مك پترسون، »آموزش عالی به مثابه پروژه 
قدرت نرم امريكا«، ص78-80. 

3. ديويد مك كانل و واتانابه ياسوشی، همان، آلن ماشيكو، و هوری ميكی، »پرورش قدرت نرم: تأثير مبادالت 
دانشگاهی ميان اياالت متحده-ژاپن«، ص152-153. 

4. محمودرضا گلشن پژوه، جمهوری اســالمی ايران و قدرت نرم، تهران، دفتر گســترش توليد علم، 1387، 
ص80-81. 

5. Joseph Nye, Soft Power and Higher Education, Harvard University, 2005, pp 13-14.

جنبش نرم افزاری و توسعه علمی در 
کشور از زیرساخت های پیشرفت و 
توسعه کشور است؛ چراکه حرکت 
علمی، حمایت از تحقیق و توسعه 
پژوهش، نوآوری و ابداع در علوم 
پایه و شکستن مرزهای علم باعث 
تولید و کسب اقتدار، قدرت ملی 
و تحول جایگاه ایران در مناسبات 

سیاسی و منطقه ای می شود
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عالی در جنگ نرم علمی بيان می كند: 
كالج ها و دانشگاه ها می توانند با ترويج يك درك بهتر از قدرت و توصيف 
مهمترين راه های چگونگی تغيير دنيا در بيست تا سی سال گذشته، به باال 
رفتن ســطح گفتمان و پيشرفت سياســت خارجی امريكا كمك كنند. ما 
می توانيم به تدريج در ذهن دانشجويان خود و به طور كلی افكار عمومی، 
دركی بهتر از واقعيت های جامعه جهانی در هم تنيده خود را وارد كرده و 
چهارچوب مفهومی را كه برای مديريت موفق چشم انداز جديدی پيشرو 
بايد درك كنيم، در ايشان تزريق نماييم. بسياری از ناظران بر اين باورند 
كه آموزش عالی امريكا قدرت نرم قابل توجهی برای اياالت متحده توليد 
می كند. برای مثال كالين پاول، وزير امور خارجه، در سال 2001 گفت: »من 
نمی توانم داشته ای با ارزش تر از دوســتی با رهبران آتی دنيا كه در اينجا 
تحصيل كرده اند برای كشور خودمان نام ببرم.« در جنگ سرد، با تركيبی 
از قدرت سخت و نرم، كار را پيش برديم. مبادالت آكادميك و فرهنگی 
ميان اياالت متحده و اتحاديه جماهير شــوروی، كه در دهه 1950 آغاز 
شد، نقشی مهم در تقويت قدرت نرم امريكا ايفا كرد. بدبين های امريكايی 
در آن زمان هراس داشتند كه دانشمندان و عوامل كا گ ب كه به امريكا 
می آيند، »از غفلت ما سوءاستفاده كنند«؛ با اين حال ايشان از اين امر غافل 
بودند كه اين افراد ايده های سياســی را به همراه رازهای علمی ما در خود 
جذب می كردند. از آنجا كه مبادالت بر نخبگان تأثير گذاشت، يك يا دو 
عامل ارتباطی كليدی می تواند تأثير سياسی عمده ای داشته باشد. برای مثال 
الكساندر ياكوولف به شدت متأثر از مطالعات خود در كنار ديويد ترومن، 
استاد علوم سياسی در دانشگاه كلمبيا به سال 1958 بود. ياكوولف در نهايت 
رياست يك مؤسسه بســيار مهم را بر عهده گرفت، به عضويت پوليتوبرو 
درآمد و تأثيرات ليبراليزه ســازی بســيار جدی بر ميخائيل گورباچوف، 
رهبر شوروی، گذاشت. از سال 1958 تا 1988، پنجاه هزار روس در قالب 
برنامه های تبادالت رسمی از اياالت متحده ديدن كردند. بر خالف امروز 
كه سياســت های محدودسازی ارايه رواديد باعث شــده است كه شمار 
درخواست دانشجويان خارجی برای پذيرفته شدن در اياالت متحده كاهش 
يافته است. پيامد های طوالنی مدت اين محدوديت آن است كه دانشجويان 
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با استعداد خارجی به دنبال آموزش های عالی در ديگر نقاط جهان خواهند 
رفت و در نتيجه امريكا فرصت نفوذ بر دانشجويان خارجی و ياد گرفتن از 
ايشان را از دست می دهد. اين خود باعث می شود آگاهی امريكا از اختالفات 
فرهنگی از ميان رود؛ آن هم زمانی كه بايــد در مورد تصورات خارجی از 

خودمان حساس تر و كمتر غافل باشيم.1 
از اين رو، پروژه سيا و دستگاه های سياسی و امنيتی امريكا برای جنگ علمی از طريق علوم 
انسانی امری جدی و تأثيرگذار است كه اسناد منتشرشده از برخی از پروژه های دستگاه های 

امنيتی اين كشور بر اين مدعا تأكيد دارد.2
علم و فناوری و پيشــرفت های آن می توانند برای اعمال قدرت از ســوی كشــورهای 
توسعه يافته به كار گرفته شود. اگر اين پيشــرفت ها وابستگی محتوايی و فكری ايجاد كند 
می توانند منجر به مهاجرت نخبگان، تقليد فكری و ترجمه بدون توجه به شرايط بومی شود. 

جنگ های نرم اين حوزه به اشكال زير اتفاق می افتد: 
الف. آموزش: محتواها، روش ها، فضاها و رسانه های آموزشی عناصری در فرآيند آموزش 
هستند كه بيگانه بودن اين عناصر به فرهنگ، دين و آداب و رسوم يك ملت، غير بومی و 
تقليدی بودن می تواند آنها را به وســيله ای برای اقدام به جنگ نرم تبديل كند. محتواهای 
نظری صرف و غير فعال، روش های آموزشی سنتی، استادمحوری، تأكيد بر محفوظات به 
جای خالقيت، تفكر انتقادی و انديشيدن فعال، اســتفاده از رسانه های آموزشی نامناسب 
مانند فيلم های آموزشی بيگانه كه متضاد با نظام ارزشی يك ملت هستند، تأكيد بر آموختن 
مهارت های مختلف مناسب با نيازمندی های جوامع بيگانه و ايجاد فضای آموزشی مناسب 
فرهنگ بيگانه از مواردی هستند كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم عناصر آموزشی را تبديل 
به ابزارهای جنگ نرم كرده و فارغ التحصيالن نظام آموزشی را تبديل به سربازان بيگانه، 

بی تعهد به وطن و عاری از بصيرت می كنند.3 
ب. پژوهش: در اين زمينه از روش های جنگ نرم ماننــد فريب، دروغ، بزرگ نمايی و 
بی اعتبارسازی استفاده زيادی می شود. معتبر جلوه دادن مجالت علمی و يافته های علمی 
خودی و در مقابل بی اعتبار جلــوه دادن مجالت و يافته های تحقيقاتــی ملت های ديگر، 
بزرگ نمايی و جهان شــمول نشــان دادن اولويت های تحقيقاتی خودی، تأكيد بر اعتبار و 
برتری بانك های اطالعات پژوهشی و معرفی اين مخازن اطالعات علمی به عنوان شاخص 

1. جوزف نای، »قدرت نرم و رابطه آن با آموزش عالی«، مشرق نيوز، 1393/4/11. 
2. تحريريه انديشه و راهبرد، »نفوذ علمی«، انديشه و راهبرد، ش23، مرداد 1395، ص56. 

3. سيد محمد حسينی و حسين علی جاهد، همان، ص41.
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و معيار سنجش كيفيت و كميت توليدات علمی 
كشورها، ارايه بورس های تحصيلی و تحقيقاتی )از 
كارشناسی ارشد تا پســا دكتری( و فرصت های 
مطالعاتی برای انديشمندان كشورهای در حال 
توسعه در جهت استفاده از آنها برای رفع نيازهای 
تحقيقاتی و همچنين تغييــر ذهنيت آنها به نفع 
اولويت های خودی از اقداماتی هستند كه اغلب 
به طور غيرمســتقيم تغيير ذهنيت ها، وابستگی 
علمی و فكری و خدمت به بيگانه را به دنبال دارد.

پ. تربيتی: حوزه تربيتی ناظر بر اقداماتی اســت كه نيروی انســانی را تحت تأثير قرار 
می دهد. برخی از تحليل گران غربی بر اين عقيده هستند كه جمهوری اسالمی را می توان با 
نفوذ به درون ذهنيت علمی دانشجويان در قالب فرآيندهايی چون بورس و غيره، با بحران 
مواجه نمود. وارد شدن در جريان های سياسی بدون داشتن قدرت تحليل و تفكر انتقادی، 
تقليد كوركورانه، چند جبهه كردن تشكل های دانشجويی و متضاد نشان دادن آنها، تغيير 
رسالت اصلی دانشجو )يادگيری، پژوهش، مهارت ورزی و دستيابی به ذهنيت فلسفی( به 
تغييردهنده نظام ارزشی و سياسی موجود )با تقويت تفكر راديكال(، جذب دانشجويان در 
شبكه های اجتماعی معاند يا در فرقه ها و تشكل های هدايت شده از طرف بيگانه، نمونه هايی 
از راه های جنگ نرم از طريق دانشجويان هستند. از نظر اسالم انسان رشديافته كسی است 
كه اهل فكر و تشخيص باشد و اگر وی فكر و انديشه خود را به طرز صحيحی به كار گيرد و 
هدف او تنها درك حقيقت باشد، می تواند راه رستگاری را از سبيل گمراهی تشخيص دهد. 
نقش معلم و مربی در جامعه اسالمی، نقش طراز اول است و به همين دليل، ايران مدت هاست 
برای اسالمی كردن دانشگاه ها تالش می كند. در صورتی كه اعضای هيئت علمی ويژگی های 
مورد نظر گفتمان انقالب اسالمی را نداشته باشند قابليت تبديل شدن به عناصری بيگانه 
يا مخالف با فرهنگ و ارزش های اسالمی را خواهند داشت. دشمن از جايگاه و نقش اعضای 
هيئت علمی در شكل دهی و هدايت دانشجويان و ســرمايه های آينده جامعه آگاه است. 
بنابراين با تبليغات رسانه ای زياد، با اختالف افكنی بين عالمان دانشگاهی و حوزوی، با دادن 
امكانات و مشوق های مادی، دادن اعتبار و ارزش كاذب به اين قشر فرهنگ ساز، اين امكان را 
برای خود فراهم می كند كه با استفاده از اساتيد فريب خورده، كالس های درسی دانشگاه ها را 
تبديل به محل آموزش و تبلغ فرهنگ و برنامه های خود و تربيت نيروی مورد نياز خود كند.1 

1. همان. 

فرهنـگي  اهــداف  از  بـرخي 
ترسـیـم شـده در فرآینــد جنگ 
نرم، شامل فلج سازي راهبردي، 
مشروعیت زدایي، تخریب فرهنگ 
راهبردي نظام سیاسي، تضعیف 
سرمایه هاي اجتماعي، دگردیسي 
سـبک زنـدگـي، انسـجام زدایي 
سیاسي، اجتماعي و فرهنگي، ایجاد 
گسست اجتماعي، استحاله باورها 

و ارزش هاي اساسي و غیره است
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حوزه های جنگ نرم

آموزش

پژوهشتربيت

نمودار1. حوزه های جنگ نرم

به هر روی، جنگ علمی بخشــی از پروژه گســترده جنگ نرم محســوب می شود كه 
تالش دارد كه كشــور هدف را از حيث توانمندی علمی وابسته و عقب مانده نگاه دارد و با 
برنامه ريزی  های دقيق در حوزه روابط علمی، مراودات دانشگاهی، ديپلماسی علم و فناوری، 
بورسيه ها، فرصت های مطالعاتی، تهيه هزينه های مالی پروژه های دانشگاهی، تأييديه های 
تحصيلی، رواديد علمی و... تالش دارد در نظام آموزش و پرورش كشــور هدف نيز نفوذ 
و رخنه علمی كند. دستاورد اين اقدامات نيز فلج ســازی علمی خواهد بود؛ به گونه ای كه 
استضعاف علمی به همراه وابستگی همه جانبه در عرصه علم و دانش )حوزه نظری، بنيادی و 
كاربردی( منجر به تغيير نگرش ها و ايده های اساسی جامعه آماج جنگ می شود. بازيگران 
بين المللی در فرآيند جنگ علمی تالش دارند با انحصار توليدات علمی خود، كشورهای ديگر 
را از رسيدن به پيشرفت در عرصه های مختلف علم، دانش و فناوری های نوين و برترساز 
بازدارند و در اين مســير از تغيير نگرش، ترور دانشمندان، ملتهب كردن فضای دانشگاه و 
مجامع علمی، نفوذ علمی، كارشكنی در مراودات علمی، فشارهای سياسی و... بهره می گيرند. 

دیده بانی  ایران؛  اسالمی  جمهوری  عليه  علمی  نرم  جنگ  راهبردهای   .3
روش های جنگ علمی 

دشمنان برای تضعيف قدرت علمی كشورهای در حال پيشرفت و به خصوص توانمندی 
علمی جمهوری اسالمی ايران از روش ها و راهبردهای متنوعی بهره می گيرند كه برخی از 

اين راهبردها به قرار زير است:
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1.3. تأکيد بر نهضت ترجمه گرايی
جريان ترجمه گرايی بــه صورت يكی 
از چالش های اساســی و تهديد كننده در 
حوزه توليد دانش و علم بومی محســوب 
می گردد. روند رو بــه تصاعد ترجمه ها و 
توجه و تأكيد افراطی بــه علوم ترجمه ای، 
در طول زمان باعث اغفال از دانش محلی و 
كتب بومی گشته است. بدين ترتيب دانش 
و علم بومی كه نتيجه مطالعات و بررســی 
چندين ساله انديشمندان رشته های مختلف 
است و با مقتضيات فرهنگی و شرايط زمانی 
جامعه سازگاری بيشتری دارد، رفته رفته 

از يادها فراموش می گردد.  با آن كه در قرون اخير ترجمه در كشور ما دارای قدمت زيادی 
نيســت، اما بازتاب های نامطلوبی را در حوزه توليد علم ايران بر جای گذاشته است. افراط 
در ترجمه گرايی دارای تبعات نامطلوب و آسيب رسان به حوزه علم پروری و دانش آموزی 
می باشد. نظريه زدگی، پذيرش ناسنجيده مباحثی كه در اغلب موارد با پشتوانه های عقيدتی 
و ايدئولوژيك ملی و مذهبی ايران سنخيت و قرابت ندارد، كمرنگ تر نمودن هويت علمی 
بومی و تخريب تالش های دلسوزانه دانشمندان ملی از جمله آسيب های بارز گرايش افراطی 
به جريان ترجمه  گرايی می باشد. مقهور نظريات غيربومی گشتن، مغفول ماندن دانش ملی 
و قلّت رويكرد انتقادی به جريان ترجمه از تبعات نامطلوب افراط در ترجمه و آسيب ها و 

بازتاب های جريان ترجمه گرايی می باشد.1 
قدرت های علمی تالش دارند با تبليغات خويش، آثار علمی و دســتاوردهای خود را به 
عنوان آمال كشورهای رو به رشــد معرفی نمايند. استعمارگران طی قرون متمادی تالش 
دارند تا مجامع علمی كشورهای اسالمی را مرعوب خود سازند تا اين كشورها به سمت و 
سوی پيشرفت علمی گام ننهند و صرفًا به ترجمه آثار آنها مشغول باشند. افزايش نهضت 
ترجمه گرايی در كشورها منجر به »تسليم شدگی علمی در برابر جريان سلطه علمی« می باشد. 
امروزه در فرآيند جنگ نرم علمی كه در سطوح مختلف راهبردی و تاكتيكی در حال وقوع 
است، چند كشور صاحب تكنولوژی، فناوری و علوم راهبردی تالش دارند تا كشورهای ديگر 

1. ليال نعمتــی، »بومي گرايي در ترجمــه آثار علمي: ردپاي ترجمه در علوم انســانی«، رســالت، ش7452، 
1390/10/17، ص18. 

دانشگاه ها و مراکز علمی در فرآیند جنگ 
نرم تأثیر ژرفی بر ذهن محققان، اهالی علم 
و دانش، فارغ التحصیالن و دانش آموزان 
نرم  قدرت  برای  منشائی  به  و  نهاده 
کشورهای توانمند در عرصه علم تبدیل 
می شوند. به همین منظور مقامات کاخ 
سفید می کوشند تا امکان تحصیل فرزندان 
اکثر حاکمان و پادشاهان منطقه خاورمیانه 
و آفریقا را در دانشگاه های این کشور 
فراهم آورند. این امر نه تنها به نفوذ و تأثیر 
آینده امریکا در این کشورها کمک می کند 
بلکه بر نحوه نگرش این گروه نسبت به 

امریکا نیز تأثیر می گذارد



194
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ت
مقاال

را وادار به ترجمه آثار خودشان سازند و از توليد بومی انديشه، دانش و فناوری در كشورهای 
ديگر ممانعت به عمل می آورند. در يكی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی آمده است: 

نبايد به  طور دائم در عرصه  تجربه و ترجمه- علم ترجمه ای، حتی فكر 
ترجمه ای، ايده و مكتب و ايدئولوژی و اقتصاد و سياست ترجمه ای- بمانيم؛ 
زيرا اين ننگ است برای انسان كه از خرد، سنجش، تحليل و درك و فهم 
خود استفاده نكند و چشم را روی هم بگذارد و مرعوب موج تبليغاتی ای شود 
كه بر او تحميل می كنند، تا سخنی را بپذيرد. بزرگترين باليی كه مستقيم و 
غيرمستقيم در اين دويست سال دوران استعمار بر سر ملت های مشرق و 
به خصوص ملت های اسالمی آمد، همين بود كه در مقابل تبليغات غرب 
مرعوب شدند و عقب نشينی كردند. اين تهاجم خونين و بسيار سهمگين را 
كه سردمداران استكبار غربی از طريق فرهنگ به آنها كردند، نتوانستند 
تحمل كنند و مجبور شدند عقب نشينی كنند و دست هايشان را باال ببرند. 
در همه  زمينه های زندگی، غربی ها و اروپايی ها فكری را پرتاب كردند كه 
هر كس با آن مخالفت كرد، شروع كردند به هوچی گری و مسخره و اهانت 

كردن؛ فشار آوردند تا فرهنگ خودشان را حاكم كنند.1
مقام معظم رهبری معتقد هســتند كه علم ترجمه ای برای رشــد ايران اسالمی و ساير 

كشورهای در حال پيشرفت مناسب نيست و كشورها بايد به فكر علم آفرينی باشند: 
علم ترجمه ای محض خوب نيســت؛ مگر به عنوان يك وسيله. ما نبايد 
دچار ترجمه شويم. علم و فرهنگ ترجمه و سيستم ها و روش های ترجمه ای، 
درست نيست. ما به عنوان يك ملت بااســتعداد، بايد علم آفرينی كنيم و 
می توانيم. كسانی كه علم آفرينی كرده اند، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ 
سوابق علمی درخشان تاريخی ای كه ما داريم، از ما جلوتر نبودند؛ بنابراين 
ملت ما می تواند. اين به عنوان طرح يك خواسته عمومی در دانشگاه هاست، 

تا ان شاءاهلل همه آن را دنبال كنند.2 
دشمن در جنگ علمی تالش دارد تا ايران وابستگی علمی داشته باشد و با افزايش روند 
ترجمه گرايی، استقالل علمی ايران را مورد خدشــه قرار دهد و اين امر منجر به اتكای به 
بيگانگان در فرآورده های علمی می شود. نهضت ترجمه گرايی چيزی جز اضمحالل هويت 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از دانشجويان قزوين، 1382/9/26. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی، 1382/2/22. 
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مستقل علمی، وابستگی پايدار به قدرت های استبدادی، تضعيف پايه های استحكام ساخت 
قدرت ملی، تضعيف نهادهای علمی، فروكش كردن روحيه جهاد علمی و... برای جامعه ايرانی 
به ارمغان نخواهد آورد. ترجمه برای پيشــرفت علم خوب است اما نبايد به امری دائمی و 
مستمر در علوم مختلف تبديل شود و مانعی بزرگ در راه توليد علمی كشور باشد. به همين 

منظور، مقام معظم رهبری هشدار می دهند: 
تحقيق، منبع تغذيه  آموزش اســت. ما اگر تحقيق را جدی نگيريم، باز 
سال های متمادی بايستی چشم به منابع خارجی بدوزيم و منتظر بمانيم كه 
يك نفر در يك گوشه  دنيا تحقيقی بكند و ما از او يا از آثار تأليفی بر اساس 
تحقيق او استفاده كنيم و اينجا آموزش بدهيم. اين نمی شود؛ اين وابستگی 
است؛ اين همان ترجمه گرايی و عدم اســتقالل  شخصيت علمی  برای يك 
كشور و برای يك مجموعه  دانشگاهی اســت. دانشگاه يك كشور، محيط 
علمی يك كشور ضمن اينكه ارتباطات علمی خودش را با دنيا حفظ می كند، 
از تبادل علمی، از گرفتن علمی هيــچ ابايی ندارد. من بارها گفته ام كه ما از 
شاگردی ننگمان نمی شود كه شاگردی كنيم؛ استاد پيدا بشود، ما پيش او 
شاگردی می كنيم؛ اما از اين ننگمان می شــود كه هميشه و در همه  موارد 
شاگرد باقی بمانيم؛ اين كه نمی شــود. برای يك مجموعه  علمی، اين مايه  
منقصت1 است كه در پژوهش و تحقيق كه منشأ و منبع رويش علمی است، 

ضعيف باشد؛ بايد بتواند از لحاظ علمی متكی به خود باشد.2
2.3. ايجاد رکود علمی در مجامع آکادميك ايران

يكی از ترفندهای دشمنان برای اضمحالل انقالب اسالمی و جلوگيری از رشد پايدار جامعه 
ايران، بهره گيری از عناصر فاسد و منافق در ايجاد وقفه در حركت علمی كشور بوده است تا 
جايی كه در فرآيند جنگ نرم، قدرت های جهانی مترصد »ركود ساختن روند علمی« ايران 

بوده اند. در همين راستا، مقام معظم رهبری می فرمايند: 
از اوايل پيروزی انقالب، يكی از توطئه های دشمنان كه سعی می شد به وسيله  
عناصر خائن، در داخل كشور به مرحله  اجرا درآيد، به ركود كشيدن كارهای 

كشور و تعطيل حركت و توليد و آفرينش و نوآوری علمی و عملی بود.3
تالش دشمن در پروژه »ركودســازی جريان علم و دانش« می تواند منجر به وابستگی 

1. نقصان و عيب 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و رؤسای دانشگاه ها، 1386/7/9. 

3. پيام رهبر انقالب اسالمی به ملت شريف ايران در تجليل از امام امت، 1368/3/18. 
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علمی، ممانعت از رشــد واحدهــای علم و 
فناوری، مهاجرت نخبگان، كاهش ســطح 
توليدات علمی در مقياس جهانی، عدم تحقق 
برنامه ريزی ها در سياست های كالن علم و 
فناوری، عقب ماندن ايران در رقابت علمی با 

كشورهای منطقه و... شود. 
3.3. ممانعت از واردات محصوالت علمی 

به ايران
در فرآيند جنگ علمی، قدرت های دارای 
صاحب علم و فناوری برای عقب نگاه داشتن 
كشــورهای ديگر تالش می كنند تا از ورود 
محصوالت علمی- كاربردی و اساسی به كشورهای هدف جلوگيری نمايند و اين موضوع 
در روندهای جهانی به خوبی قابل مشاهده است. از اين رو، سلطه علمی حاكم بر نظام جهانی 
مبتنی بر استراتژی جلوگيری از ورود حقيقی علم به كشورهای غيرهمسو می باشد. به تعبير 

رهبر انقالب اسالمی: 
نظام سلطه، يعنی رابطه  سلطه گر و سلطه پذير باقی بماند و حاكم بر نظم 
جهانی باشد، بايد نگذارند آن بخشــی كه آنها مايل اند سلطه پذير باشند، 
دارای علم شــوند؛ اين يك استراتژی اســت كه برو برگرد ندارد و االن 
رفتارشان هم در دنيا بر همين منوال است؛ لذا بايد برای كسب علم و تحقيق 
جهاد كرد؛ بايد كار كرد. ما در دوران قبل از انقالب ســال های متمادی از 
علم دور مانديم. يك دوره، دوره  خواب و غفلت مطلق بود؛ يك دوره هم كه 
بيداری و آگاهی به  طور طبيعی در بين ملت ها به وجود آمد، دوره  فريب بود. 

نمی گذاشتند علم به معنای واقعی كلمه وارد كشور شود.1
4.3. وابستگی علمی

»وابستگی« در سطوح مختلف نيز مدنظر جريان استكباری در فرآيند جنگ نوين می باشد 
كه يكی از مصاديق آن، وابســتگی علمی می باشد. فلســفه اقدامات استكباری در جريان 
منازعات علمی، جلوگيری از استقالل كشور در حوزه دانش و فناوری می باشد. به عبارت 
ديگر، استراتژی »محتاج سازی كشورهای غيرهمسو در حوزه علم و فناوری« برای كشورهای 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از مسئوالن جهاد دانشگاهی، 1383/4/1. 

قدرت های علمی تالش دارند با تبلیغات 
خویش، آثار علمی و دستاوردهای 
خود را به عنوان آمال کشورهای رو به 
رشد معرفی نمایند. استعمارگران طی 
قرون متمادی تالش دارند تا مجامع 
علمی کشورهای اسالمی را مرعوب 
خود سازند تا این کشورها به سمت و 
سوی پیشرفت علمی گام ننهند و صرفاً به 
ترجمه آثار آنها مشغول باشند. افزایش 
نهضت ترجمه گرایی در کشورها منجر 
به »تسلیم شدگی علمی در برابر جریان 

سلطه علمی« می باشد
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مستقل بسيار خطرناك است و می تواند زمينه های اســتثمار آنها را فراهم آورد. از اين رو، 
»فلسفه  استكباری است كه كشورهايی كه می خواهند تحت سلطه باشند، نبايد در دانش و 
فناوری استقالل داشته باشند؛ بايد دستشان دراز باشد؛ محتاج آنها باشند.«1 به عنوان نمونه 
تاريخی، غرب با وابستگی علمی رژيم پهلوی سعی در سلطه همه جانبه بر ايران داشت و به 
همين منظور با رسوخ در برنامه های علمی، آموزشی، تربيتی و پژوهشی تالش داشت تا جامعه 
ايرانی را به يك ملت وابسته تبديل نمايد كه در پرتو چنين امری، به راحتی بتواند مقاصد شوم 

و منافع زياده خواهانه خود را پيگيری نمايند. رهبر انقالب اسالمی می فرمايند: 
برنامه های علمی و تحصيلی و آموزشی در كشور ما چيزی بود كه ديگران 
برای كشوری كه بايد هميشه از آن استفاده كنند و آن را استثمار نمايند، 
طراحی كرده بودند و همان عمل می شــد. فرهنگی هم در كنارش وجود 
داشت؛ فرهنگ وابستگی علمی و عملی به غرب و بزرگ انگاشتن غرب؛ به 
طوری كه اصاًل نمی شود به سايه  او رسيد؛ چه برسد كه به خود او رسيد و 

اصاًل او را عقب گذاشت. انقالب آمد اينها را به هم زد.2
»وابسته سازی كشورها در حوزه علم و فناوری« به مثابه يكی از راهبردی ترين اصول جنگ 
نرم علمی، می تواند منجر به فلج سازی راهبردی جريان علمی كشور شود و نظام سياسی را 
در حوزه اقتصاد و سياست تحت الشعاع قرار دهد به گونه ای كه اين وابستگی منجر به باج 

دادن سياسی به اصحاب دانش و فناوری می شود. 
5.3. انتقال علوم نسخ شده و غيرکاربردی

كارگزاران جنگ علمی تالش دارند در حوزه علم و فناوری، مطالب دست دوم، منسوخ، 
تاريخ گذشته و عمومًا دست كاری شده را در اختيار كشورهای در حال پيشرفت قرار دهند 
تا از اين طريق بتوانند روند استعمار و سلطه خود را حفظ نمايند. از اين رو، انتقال علم و دانش 
به كشورهای آسيايی، آفريقايی و...، عمومًا غيركاربردی و نسخ شده می باشد. رهبر انقالب 

اسالمی در اين خصوص بيان می كند: 
به طور علمی معتقدم كه يك خودآگاهی جمعی بايد در همه محيط های 
علمی نسبت به فرهنگ وارداتی و تحكم آميز و زورگويانه غربی به  وجود 
آيد... می خواهد همه باورها و چهارچوب های مورد پســند خودش برای 
ملت ها و كشــورهای ديگر را به آنها تحميل كند. اين است كه يك كشور 

1. همان. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از نخبگان علمی، 1381/7/3. 
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گاهی به تفكر و ذائقه ترجمه ای دچار می شود. فكر هم كه می كند، ترجمه ای 
فكر می كند و فرآورده های فكری ديگران را می گيرد. البته نه فرآورده های 
دست اول؛ فرآورده های دست دوم، نسخ شــده، دستمالی شده و از ميدان 
خارج شده ای را كه آنها برای يك كشور و يك ملت الزم می دانند و از راه 
تبليغاتی به آن ملت تزريق می كنند و به عنوان فكر نو با آن ملت در ميان 

می گذارند. اين برای يك ملت از هر مصيبتی بزرگ تر و سخت تر است.1
6.3. تزريق روحيه حقارت علمی در سطوح مختلف جامعه

فلج سازی محافل علمی كشور از طريق تزريق روحيه حقارت، يأس، نااميدی و كسالت 
بسيار خطرناك است و دشمنان از طريق رسانه های شنيداری، ديداری و نوشتاری دائمًا با 
سياه نمايی، تبليغات منفی و شگردهای رســانه ای ديگر مترصد القای روحيه حقارت علمی 
هستند. ملتی كه احساس حقارت و ناميدی در فعاليت های علمی و فناوری داشته باشد، روند 
رو به رشد علمی آن كاهش می يابد و روحيه فعاليت، كنشگری، اختراع، توليد علم و... در آن 
جامعه تزلزل می يابد تا جايی كه غالب جامعه به لحاظ روانی به اين نتيجه می رسند كه ديگر 
امكان رويارويی علمی با قدرت های برتر در حوزه دانش وجود ندارد و به همين منظور، دست 
از تالش، ابتكار، نوآوری و خلق محصوالت علمی برمی دارند و به ســمت و سوی وابستگی 

علمی سوق می يابند. رهبر انقالب اسالمی در خصوص اين راهبرد بيان می كنند: 
محيط علمی  بايد در عين آن كه باالترين بهره  ممكن را از دانش پيشرفته  
جهان می برد، متكی به خود و مبتكر و خالق و كاوشــگر باشد. نظام سلطه  
جهانی هميشه كوشيده است كه به  وســيله  عوامل تبليغی خود، احساس 
حقارت و ناتوانی و نيــاز را در ملت هايی كه از قافلــه  علم و فناوری عقب 

مانده اند، تقويت كند و آنان را هميشه نيازمند خود نگاه دارد.2 
دشمنان سعی می كنند با بهره گيری از نيروهای وابسته علمی خود در دانشگاه ها و محافل 
علمی كشور، روحيه حقارت، خودكم بينی و وابستگی را در محققان، دانشجويان، اصحاب علم 
و دانش تزريق نمايند و از اين طريق، اقتدار علمی كشور را تضعيف كنند. با اين اوصاف، »اين 
خودكم بينی خيلی چيز خطرناكی است؛ احساس حقارت؛ كه همه  دنيا می گويند كشور عزيزی 
است، كشور مقتدری است، گله دارند، ناراحت اند كه ايران  نفوذ پيدا كرده، همه  جا را گرفته، 
اين آقا اينجا در داخل، در روزنامه يا در سخنرانی يا در فالن دانشگاه به دانشجوها می گويد 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميركبير، 1379/12/9. 
2. پيام رهبر انقالب اسالمی به گردهمايی ويژه  دانشگاهيان و دانشجويان در تجليل از حضرت امام خمينی )ره(، 

 .1378/3/12
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نه، ما چيزی نيستيم، ما كسی نيستيم!«1 
7.3. تئوری سازی استعماری 

يكی از شــگردهای خطرناك و اســتعماری 
كارگزاران جنگ نرم، »تئوری سازی استعماری« 
اســت؛ به اين معنا كه قدرت های اســتعماری 
تــالش می نمايند تا برای توجيــه چپاولگری ها، 
لشكركشــی ها، نفوذ و مداخله گری غيرقانونی و 

نامشروع خود به كشورهای ديگر، تئوری های عامه پسندی طراحی كنند كه بر اساس آن، 
كنش های نامعقول و زياده خواهانه خود را توجيه نمايند. الجرم، دشمنان تالش می نمايند تا 
بر اساس نظريات و تئوری های منطبق با عملكرد خود، زمينه های سلطه بر ملت های ديگر 
را فراهم نمايند. رهبر انقالب اسالمی در خصوص نقش تئوری های استعماری در استحاله و 

چپاول ملت ها اذعان می دارند: 
برای به زنجير كشيدن يك ملت، هيچ چيزی ممكن تر و سهل تر از اين 
نيست كه قدرتمندان عالم بتوانند باورهای آن ملت و آن كشور را بر طبق 
نيازهای خودشان شكل دهند. هر باوری كه يك ملت را به اتكای به خود، 
اعتماد به نفس، حركت به جلو و تالش برای استقالل و آزادی وادار كند، 
دشمن خونی آن، كسانی هستند كه می خواهند با قدرت متمركز، همه دنيا 
را در اختيار بگيرند و به نفع خودشان همه بشريت را استثمار كنند. لذا با 
آن فكر مبارزه می كنند. در نقطه مقابلش، سعی می كنند با راه ها و شيوه های 
مختلف، افكار و باورها و جهت گيری هايی را در ميان آن ملت ترويج كنند 
كه به گونه ای بينديشد كه آنها می خواهند. وقتی آن طور انديشيد، آن گونه 
هم عمل و حركت خواهد كرد. اين يك ابزار بسيار رايج است؛ تئوری سازی 
استعماری... برای اين  كه بتوانند اين كارهای خالف عقل و خالف شرع و 
خالف همه قوانين بشری را به گونه ای توجيه كنند، برايش تئوری های به 

اصطالح روشنفكری و روشنفكرپسند درست می كردند.2
بر اساس عملكرد قدرت های بزرگ، تئوری های وارداتی غربی در راستای تحكيم روابط 
استثماری كشورهايی نظير امريكا می باشد و همان گونه كه رهبر انقالب اسالمی می فرمايند: 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز رشد و پارك های علم و فناوری، 
 .1394/8/20

2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميركبير، 1379/12/9. 

علم ترجمه ای محض خوب نیست؛ 
مگر به عنوان یک وسیله. ما نباید 
دچار ترجمه شویم. علم و فرهنگ 
روش های  و  سیستم ها  و  ترجمه 
ترجمه ای، درست نیست. ما به عنوان 
یک ملت بااستعداد، باید علم آفرینی 

کنیم و می توانیم
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مواظب تئوری های وارداتی غربی كه هيچ هدفــی جز حفظ آن روابط 
تحكم آميز غرب با كشورهايی از قبيل كشور ما را ندارد، باشند. البته تحت 
نام های مختلف، بســيار حرف ها زده می شــود؛ اما هدف يك چيز بيشتر 
نيست. اين انقالب و اين نظام و اين حركت عظيم مردمی آمده و اين سلطه 

و اتوريته تحكم آميز غربی را در اين كشور شكسته است.1
8.3. انحصارگرايی علمی

انحصارگرايی علمی يكی از راهبردهای غرب در قبال كشورهای اسالمی می باشد و دشمنان 
در فرآيند جنگ نرم تالش می نمايند تا علوم كاربردی و حياتی را در انحصار خود داشــته 
باشند و با خست علمی، ساير كشورهای رقيب خود را تحت الشعاع عقب ماندگی علمی قرار 

دهند. به اعتقاد رهبر انقالب اسالمی: 
در زمينه  عرضه  امكانات علمی، خست هايی از سوی كسانی كه صاحبان 
آن هستند كه كشورهای پيشرفته  علمی است، وجود دارد، بايد در مقابل 
اين خست ها از خودمان عزت و جوشندگی و فوران از درون نشان بدهيم. 
امروز دنيا علی رغم تظاهر به سخاوت علمی، در نهايت خست علمی است. 
آن كسانی كه بر حسب عوامل گوناگونی توانستند در يك برهه ای پيشرفت 
علمی را صاحب و مالك بشوند و موتور پيشرفت را سوار بشوند و از همه  
بشر جلو بزنند كه همين كشورهای پيشرفته  غربی هستند، كه تقريباً از دوره  
رنسانس به اين طرف دســت اينها افتاده؛ يك روز هم دست ما بود، اينها 
انحصارگرند، انحصارطلب اند؛ اينها نمی خواهند دايره  اين دانش، دايره  اين 
اقتدار توسعه پيدا كند؛ با دانايی ملت ها مخالف اند؛ به خصوص بعد از آن كه 

اين دانش در دست آنها وسيله ای شد برای سياست.2 
ايشان در جايی ديگر بيان می كنند: 

وضع امروز دنيا اين اســت كه قدرت هايی كه دارای پيشــرفت علمی 
هستند، سعی می كنند اين پيشــرفت را به صورت انحصاری نگه دارند. 
شماها خوب می دانيد، بخش هايی از دانش در كشورهای پيشرفته  غربی 
هست كه مطلقاً اجازه  دسترسی به آنها به كسانی خارج از محدوده  خودشان 
داده نمی شود؛ يعنی اختصاصی است. مثل اين سندهايی كه وقتی كهنه شد، 

1. همان. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد دانشگاه ها، 1389/6/14. 
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منتشرش می كنند؛ دانشــی هم كه در اختيار آنهاست، وقتی از آن مرحله  
اهميت و درجه  اولی افتاد، آن وقت اجازه می دهند ديگری دست پيدا كند؛ 
آن وقتی كه خودشان به يك مرحله  باالتری رسيده باشند. اين جوری اند و 

در زمينه  علم، انحصارطلب اند.1
علت خساست و انحصارگرايی علمی عليه ايران اين است كه اگر چنين روندی انجام نشود، 
قدرت سلطه غرب نسبت به ايران كاهش می يابد و اين قدرت پوشالی آنها ماندگار نخواهد 
ماند. به همين دليل است كه خيلی از علوم راهبردی به نخبگان ايرانی آموزش داده نمی شود 

و بر اساس فرموده آيت اهلل خامنه ای:
انسان ها حق دارند ياد بگيرند؛ اما همين »آزادی« در دانشگاه های بزرگ 
 CET دنيای غربی محدود می شــود! دانش و فناوری واال به قول خودشان
HGIH قابل انتقال نيست! انتقال فناوری به كشورهای معينی ممنوع است! 

چرا؟ چون اگر اين دانش و اين علم انتقال داده شــد، از انحصار اين قدرت 
خارج شده است و اين قدرت مادی و اين سلطه، به حال خود باقی نخواهد 
ماند. آزادی مرز پيدا می كند؛ يعنی استاد حق ندارد كه فرضاً به شاگرد كشور 

جهان سومی شاگرد ايرانی، يا دانش پژوه چينی فالن راز علمی را بياموزد!2
9.3. جلوگيری از تبديل شدن ايران به قدرت علمی

جمهوری اسالمی ايران بر اساس اسناد فرادستی خود نظير برنامه های توسعه پنج ساله، 
چشم انداز بيست ساله و... تالش دارد در افق 1404 به قدرت برتر منطقه و غرب آسيا تبديل 
شود و به همين منظور، دشمنان انقالب اسالمی در جنگ نرم علمی تالش دارند تا از تبديل 

شدن ايران به قدرت علمی جلوگيری نمايند: 
در جهان امروز قدرت علمی مبنا و پايه قدرت اقتصادی و سياسی است و 
امريكايی ها با درك اين نكته تالش می كنند روند تبديل ايران را به قدرتی 

علمی سد كنند.3
10.3. ترور علمی )حذف فيزيكی دانشمندان و نخبگان ملی(

دشمنان انقالب اسالمی، بعد از اين كه از راهبردهای نرم فوق الذكر نتوانستند به اهداف 
خود دست يابند، در فرآيند جنگ نيمه سخت و ســخت علمی، دانشمندان و نخبگان ملی 
ايران را ترور نمودند كه يكی از قبيح ترين شگردهای دشمنان عليه پيشرفت های علمی ايران 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار نخبگان جوان دانشگاهی، 1378/6/5. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در دانشگاه تربيت مدرس، 1377/6/12. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اعضای مجلس خبرگان، 1384/12/18. 
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محسوب می شود. به فرموده آيت اهلل خامنه ای، دشمنان 
برای جلوگيری از رشــد شــتابان علمی ايران از هيچ 
تالشی فروگذار نمی كنند: »آنها برای مقابله با پيشرفت 
علمی حتی از ابزارهــای خباثت آميز و ممنوع همچون 
بدافزارها و ويروس های اينترنتی اســتفاده كردند.«1 
يكی از روش های خباثت آميــز، ترور و حذف فيزيكی 

دانشمندان هسته ای ايران می باشد: 
در كشور ترور اتفاق می افتد؛ شهيد علی محمدی، شهيد شهرياری، شهيد 
رضائی نژاد را ترور می كنند. خب، اين يك كار تروريســتی است... معلوم 
می شود كه دشــمن به دنبال كوبيدن حركت علمی در كشور است؛ يعنی 
يكی از حلقه های توطئه  دشمن اين است... يكی از اين حلقه ها هم كه مكمل 
اين زنجيره است، كوبيدن حركت علمی در كشور، با ترساندن دانشمند ما، 
با حذف دانشمند ماست. با اين چشــم به قضيه نگاه كنيم. اگر چنانچه به 
مجموعه  دشمن به چشم يك جبهه  مستمری كه وظايف را تقسيم كردند، 
نگاه كنيم، آن وقت احساس مسئوليت ما در هر قضيه ای شكل تازه ای به 

خودش می گيرد.2 
ايشان در جايی ديگر می فرمايند: 

دانشمندان ما، جوان های ما در مقابل اينها ايستادند، پيش رفتند و نقشه  
دشمن را خنثی كردند. او حتی به ترور دانشمندان هسته ای ما اشاره می كند. 
اينها چيزهايی است كه دشمنان ما دارند می گويند. اين مقاله در روزنامه  
واشنگتن پست درج شده است. خب، اين پيشرفت در علم و فناوری است.3

4. دفاع نرم علمی )راهبردهای کنترل(
برای مهار و مديريت جنگ علمی عليه جمهوری اسالمی ايران بايد چاره انديشی شود و 

برخی از راهكارهای مهار، كنترل و مقابله با جنگ علمی دشمنان به قرار زير است: 
1.4. توليد علم

در راســتای ارتقای قدرت علمی ايران، روند توليد علم بايد ارتقا يابــد و به ميزانی كه 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار مسئوالن نظام، 1395/3/25. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از دانشجويان، 1390/5/19. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ايران، 1390/5/16.

»کار علمی« باید به صورت 
مستمر  همت  و  مجاهدانه 
جامعه علمی پیگیری شود و 
صرفًا نباید به ترجمه اکتفا کرد. 
از این رو، تولید فرآورده های 
علمی، الزمه پیشرفت و تعالی 

علمی کشور است
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توليدات علمی در ســطوح مختلف افزايش يابد، جامعه ايرانی در برابر تهديدات بيرونی 
جريان علم از امنيت بيشتری برخوردار خواهد بود. به اعتقاد رهبر انقالب اسالمی، »حركت 
علمی برای كشور ما يك ضرورت مضاعف است؛ يك نياز مضاعف و مؤكد است. نياز است؛ 
چرا؟ چون علم، عامل عزت و قدرت و امنيت يك ملت است.«1 ايشان در جايی ديگر اشاره 
می كنند كه »كار علمی« بايد به صورت مجاهدانه و همت مستمر جامعه علمی پيگيری شود 
و صرفاً نبايد به ترجمه اكتفا كرد. از اين رو، توليد فرآورده های علمی، الزمه پيشرفت و تعالی 

علمی كشور است: 
شما كه از استعدادی برخوردار هستيد و فرض هم می كنيم كه ان شاءاهلل 
امكانات برای تكامل و تعالِی علمی و فكری شــما فراهم شود و بتوانيد در 
همان رشته هايی كه مورد عالقه تان است، كار علمی بكنيد، همتتان بايد به 
چه چيزی گماشته شود؟ آن چيزی كه به نظرم از همه مهم تر می آيد، اين 
است كه همت جامعه علمی ما بايد به توليد علم گماشته شود. ما نبايد به 

ترجمه و فراگيری اندوخته های ديگران اكتفا كنيم.2
بر اساس چنين رويكردی، تأكيد بر »علم درون زا« يكی از مهم ترين راهبردهای كنترل و 
مديريت جنگ نرم علمی می باشد كه آينده كشور نياز مبرمی به ترقی علمی بر اساس نياز 
بومی و مقتضيات كشور دارد. الجرم، شكست مرزهای علمی و تحصيل دانش راهبردی برای 

رسيدن ايران به چشم انداز توسعه امری الزم می باشد: 
اگر ايران بايد آينده ای داشته باشد و اگر اين ملت بايد همين راه استقالل 
و عزت و عدم وابستگی  را كه در آن وارد شده ادامه بدهد، اين امكان ندارد 
مگر با عالم شدن اين ملت. بايد عالم بشوند و علم در اين كشور ترقی پيدا 
كند. علم وارداتی، علم به معنای حقيقی كلمه نيست؛ علم درون زا است كه 
اقتدار می بخشد. اينكه من مسئله  توليد علم و شكستن مرزهای علم را مطرح 

كردم، به خاطر اين است و بايد آن را جدی بگيريد.3 
2.4. استقالل علمی

دفاع علمی نيازمند استقالل در حوزه های علم، دانش و فناوری است و پيشرفت نظام علمی 
ايران در گرو استحكام بخشی به عزت و استقالل علمی است. به يك معنا به بيان رهبر انقالب: 
توانستيد كشور را به مراحل بزرگ پيشرفت علمی برسانيد؛ اين افتخار، 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار نخبگان جوان، 1386/6/12. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از نخبگان علمی، 1381/7/3. 

3. بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار استادان دانشگاه هاي استان خراسان، 1386/2/26.
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خيلی افتخار بزرگی است. نســل جوان امروز، می تواند اين افتخار را برای 
خودش جلب بكند كه به جای اينكه به شــكل تبعی دنباله  ديگران باشد، 
عزتمندانه توانسته پايه های استقالل علمی و پيشرفت علمی را در اين كشور 

محكم كند و كار كند و تالش كند.1 
رهبر انقالب اسالمی در يكی ديگر از بيانات خويش اشاره می كنند: 

از استقالل  و خودباوری ملت ايران، سياست های زياده خواه و دخالت جوی 
جهانی ضرر می بردند. برای يك ملت، سم بزرگ عبارت است از وابستگی؛ و 
پادزهر اين سم، عبارت است از خودآگاهی، استقالل فكری، استقالل علمی ، 
روی پای خود ايستادن، خود را اداره كردن و خود را محتاج ديگران نديدن. 
بنابراين، اينها بايد اين پادزهر را از دسترس اين ملت دور نگه دارند؛ اين 

طبيعی است.2 
3.4. توازن صادرات و واردات محصوالت علمی

توازن و تعادل در واردات و صادرات محصوالت علمی، يكی از بايســته های رونق علمی 
در كشور است؛ به گونه ای كه اگر واردات علمی بيش از جريان صادرات آن شد، كشور به 
حالت مصرف زدگی علم وارد می شود و توانايی توليد و رقابت علمی با ساير قدرت های علمی 

را نخواهد داشت. از اين رو: 
رابطه  بين كشــورها در زمينه  علم بايد رابطه  صادرات و واردات باشد؛ 
يعنی در آن تعادل و توازن وجود داشته باشد. همچنانی كه در باب مسائل 
اقتصادی و بازرگانی، اگر كشوری وارداتش بيشتر از صادراتش شد، ترازش 
منفی می شود و احساس غبن می كند، در زمينه  علم هم بايد همين جور باشد. 
علم را وارد كنيد، عيبی ندارد؛ اما حداقل به همان اندازه كه وارد می كنيد يا 
بيشتر صادر كنيد. بايد جريان دوطرفه باشد. و اال اگر شما دائمًا ريزه خوار 
خوان علم ديگران باشيد، اين پيشرفت نيست. علم را بگيريد، طلب كنيد، از 
ديگران فرا بگيريد؛ اما شما هم توليد كنيد و به ديگران بدهيد. مواظب باشيد 
تراز بازرگانی شما در اينجا هم منفی نباشد. متأسفانه در اين يكی- دو قرن 
شكوفايی علم در دنيا، تراز ما تراز منفی بوده. از اول انقالب كارهای خوبی 
شده؛ اما اين كارها بايستی با سرعت و شدت هر چه بيشتر ادامه پيدا كند.3

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در نهمين همايش ملی نخبگان فردا، 1394/7/22. 
2. بيانات  رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از مخترعان جوان، 1384/1/30. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار استادان و دانشجويان كردستان، 2/27/ 1388. 
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در مسير متوازن ســازی جريان بين المللی علم، 
تمركز بر روی »تجاری سازی علم و فناوری« الزمه 
ارتقای قدرت علمی ايران می باشــد؛ زيرا از طريق 
تجاری ســازی علم می توان به توليد ثروت، كسب 
عزت، اقتدار علمی، كاهش وابســتگی به غرب در 
كاالهــای دانش بنيان، مديريــت پروژه های علمی 
داخلی و... همت گماشــت. با ايــن اوصاف، »روی 

شركت های دانش بنيان حتماً بايد تكيه بشــود؛ تجاری سازی علوم و فناوری ها، پارك های 
علم و فناوری و مانند اينها كارهای بسيار الزم و خوبی است.«1 رهبر انقالب در جايی ديگر 

اشاره می كنند: 
مســئله  تجاری ســازی خيلی مهم اســت. يافته های علمی و صنعتی 
بايستی بتوانند در كشور توليد ثروت كنند... درآمد كشور را از راه صنايع 
دانش بنيان و فعاليت های تجاری دانش بنيــان تأمين كنيم؛ يعنی از محل 
فروش محصوالت علمی. اين چيزی اســت كه بايد خيلی از دسترس دور 
نباشد. دانش، منشــأ توليد ثروت است؛ البته به شــكل صحيح، به شكل 
نجيبانه؛ نه آنچنان كه دنيای غرب از دانش برای تحصيل ثروت استفاده 
كرد؛ كه من بعد ان شاءاهلل اشاره  مختصری خواهم كرد. البته تجاری كردن 
اگر در ذهنيت دستگاه های مسئول باشد، بايستی از آغاز يعنی از وقتی كه 
ما پروژه  علمی و پروژه  صنعتی را تعريف می كنيم به فكر تجاری كردنش 
باشيم؛ نگذاريم بعد از آن كه كار تمام شد، به فكر بيفتيم كه بازاريابی كنيم. 
از اول بايد اين مسئله در محاسبات بيايد؛ كه البته اين مربوط به دستگاه های 

مسئول كشور است كه دنبال كنند.2 
4.4. گام نهادن در مسير نظريه سازی بومی

اقتدار علمی ايران در گرو توليد نظريات بومی و متناسب با فرهنگ، نياز و شرايط داخلی 
ايران است و در اين مسير، گام نهادن در آوردگاه نظريه سازی بومی باعث می گردد تا جامعه 

ايرانی از نظريات غربی بی نياز شود. به اعتقاد رهبر انقالب اسالمی: 
شما كه در دانشگاه ايد، فعاليت شما فعاليت دانشگاهی است؛ بايد درس 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت، 6/4/ 1394. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار نخبگان جوان، 7/14/ 1389. 

اقتدار علمی ایران در گرو تولید 
با  متناسب  و  بومی  نظریات 
فرهنگ، نیاز و شرایط داخلی ایران 
است و در این مسیر، گام نهادن 
در آوردگاه نظریه سازی بومی 
باعث می گردد تا جامعه ایرانی از 

نظریات غربی بی نیاز شود
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بخوانيد، تحقيق كنيد، به فكر نظريه ســازی باشــيد. الگو گرفتن بی قيد و 
شرط از نظريه پردازهای غربی و شــيوه  ترجمه گرايی را غلط و خطرناك 
بدانيد. ما در زمينه  علوم انسانی احتياج داريم به نظريه سازی. بسياری از 
حوادث دنيا حتی در زمينه های اقتصادی و سياسی و غيره، محكوم نظرات 
صاحب نظران در علوم انسانی است؛ در جامعه شناسی، در روان شناسی، در 
فلسفه؛ آنها هستند كه شاخص ها را مشخص می كنند. در اين زمينه ها ما 
بايد نظريه پردازی های خودمان را داشته باشيم و بايد كار كنيم؛ بايد تالش 
كنيم؛ دانشجو بايد تالش كند. دانشجو و محيط دانشگاه بايد نگاه كالن به 
هدف های انقالب داشته باشد؛ دنبال آنها برود. مراقب باشيد دشمن نتواند 

از محيط دانشگاه و از عنصر دانشجو و استاد استفاده كند.1 
ايشان در جايی ديگر اشاره می كنند: 

در باب  نظريه پردازی نبايد محدوديتی وجود داشته باشد. بيشتر بايستی 
برای نقد و ارزيابی و جدا كردن سره از ناسره همت شود.2

5.4. اجرايی کردن نقشه جامع علمی کشور
مهار و كنترل جنگ علمی دشمنان نيازمند برنامه مدون و منطقی علمی در كشور است و 
وجود نقشه جامع علمی كشور، يكی از ظرفيت های ايران برای رشد علمی در كشور می باشد 
كه تحقق و تبديل آن به يك برنامه كارآمد، می تواند جامعه علمی كشور را در برابر تهديدات 

مختلف ايمن سازد. به تعبير آيت اهلل خامنه ای:
مسئله  ديگر، مسئله  نقشه  جامع علمی اســت. خب، نقشه  جامع علمی 
باألخره بعد از فراز و نشيب های زياد، تصويب شد و ابالغ شد و عمل شد؛ 
منتها اين نقشــه  جامع علمی را بايد در اجزای مهم، اجرايی كنيم. اين جزو 
همان چيزهايی است كه شما تا در ميدان نرويد و مالحظه  ميدانی نكنيد، 

نمی توانيد تشخيص بدهيد كه چقدر نقشه  جامع علمی عمل شد.3
از اين رو، »مسئله  نقشه  جامع علمی هم مسئله  بعدی است. البته تهيه  اين نقشه  جامع چيز 

خوبی بود، منتها هم بايد تبيين بشود برای همه  دانشگاه ها، هم بايد تبديل بشود به برنامه.«4

1. بيانات  رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه های شيراز، 1387/2/14. 
2. مصاحبه با رهبر انقالب اسالمی در پايان بازديد از نمايشگاه كتاب، 1377/3/5. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز رشد و پارك های علم و فناوری، 
 .1394/8/20

4. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از اساتيد دانشگاه ها، 1395/3/29. 
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رهبر انقالب به مثابه يك راهبرد، تأكيد می كنند: 
پيگيری جدی پيشرفت و شــتاب حركت علمی و فناوری كشور يكی از 
اساسی ترين اولويت های كشور است كه شورای عالی انقالب فرهنگی در آن 
نقش جدی دارد. بحمداهلل با تصويب و ابالغ نقشه جامع علمی كشور، حوزه 
علم و فناوری نقشه راه خود را يافته، ستاد راهبری نقشه جامع علمی تشكيل 
شده؛ و حركت در آن مسير آغاز گرديد و تاكنون آثار و دستاوردهای خوبی 
هم در پی داشته است. الزم است اين مسير با جديت و اهتمام بيشتری به 
ويژه از سوی مسئوالن در قوای سه گانه و خصوصاً دولت محترم دنبال شود. 
شتاب رشد علمی كشور نبايد به هيچ بهانه ای حتی اندكی كاهش يابد، بلكه 
بايد روز به روز بر آن افزوده شود و شورا نيز نقش خود را در نظارت و پايش 

و راهبری آن به طور جدی و فعال ايفا نمايد.1
6.4. جهاد علمی 

مبارزه در سطوح مختلف سياســی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و نظامی، امنيتی، علمی و 
غيره با جريان استكبار جهانی، نيازمند روحيه جهادی در جامعه ايرانی می باشد و عرصه علم 
و دانش نيز از اين قاعده مستثنی نمی باشد. با توجه به چنين نيازی، مهار جنگ علمی نيازمند 

روحيه جهاد علمی در دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتی، محققان و... می باشد. 
جهاد و دانشــگاه، و تلفيق جهاد كه يك امر ارزشی معنوی است با علم  و 
دانش و با دانشگاه دارای پيام است؛ نشان می دهد كه می توان علم جهادی 
و نيز جهاد علمی داشت؛ اين همان كاری است كه شماها مشغول ايد. علم 
شما علم جهادی است؛ با جهاد و با اجتهاد همراه است؛ دريوزه گری و منتظر 
نشستن برای هديه شدن علم از اين سو و آن سو نيست؛ دنبال علم می رويد تا 
آن را به  دست بياوريد؛ اين علم جهادی و علم برخاسته  از مجاهدت و اجتهاد 
و تالش است... جهاد يعنی يك چنين مبارزه  ای، كه وقتی دارای جهت و هدف 
الهی بود، آن  وقت جنبه  تقدس هم پيدا می كند. شما مبارزه  علمی می كنيد؛ 
زيرا اين كار شما به  طور واضح دشمنان بسيار سرسختی دارد كه نمی خواهند 
اين حركت علمی و تحقيقی انجام بگيرد. لذا به نظر من جهاد دانشگاهی فقط 

يك نهاد نيست، بلكه يك فرهنگ است؛ يك سمت گيری و حركت است.2

1. حكم آغاز دوره  جديد شورای عالی انقالب فرهنگی، 1393/7/26. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از مسئوالن جهاد دانشگاهی، 1383/4/1. 
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7.4. مرزشكنی دانش
در راســتای فرماندهی و كنترل جريانات علمی كشــور ايران در تقابل با منازعه علمی 
غرب، »راهبرد مرزشــكنی دانش« يكی از لوازم برون رفت جامعه ايرانی از ركود علمی و 
تحرك بخشی به جامعه دانشگاهی كشور اســت. اين راهبرد منجر به دست يابی سريع تر 

ايران به علوم راهبردی می شود: 
بايد اين راه را ســريع طی كنيم و راه های ميان بر را پيدا كنيم و خودمان 
را برسانيم؛ مرزهای دانش را باز و مرزهای جديدی را ايجاد كنيم؛ اين كار 
ممكن است؛ زيرا اينجا سرزمين علم خيز اســت و شماها نشان داديد كه 
می شود. درهای بسياری از اين دانش ها بر روی كشورهايی مثل كشور ما 
و غير دارندگانش بسته است و وقتی اجازه می دهند دانش منتقل شود، كه 

كهنه و دستمالی شده است و از نويی و طراوت افتاده است.1
رهبر انقالب در اين خصوص می فرمايند: »سال هاست روی مسئله  علم، تحقيق، پژوهش، 
پيشرفت، نوآوری، شكستن مرزهای علمی موجود تكيه می كنم.«2 و »در زمينه  علوم تجربی 
بايد كار و تالش كنيم. قدرت پيشرفت علمی و باز كردن راه های نو و گشودن افق های جديد 

را بايد در خودمان به وجود بياوريم؛ همت ما بايد اين باشد؛ توقع، اين است.«3 
مرزشكنی دانش عامل اقتدار علمی خواهد بود و اقتدار درون زا برای جامعه ايرانی را به 

ارمغان خواهد آورد: 
اگر اين ملت بايد همين راه استقالل و عزت و عدم وابستگی را كه در آن 
وارد شده ادامه بدهد، اين امكان ندارد مگر با عالم شدن اين ملت. بايد عالم 
بشوند و علم در اين كشور ترقی پيدا كند. علم وارداتی، علم به معنای حقيقی 
كلمه نيست؛ علم درون زا است كه اقتدار می بخشد. اين  كه من مسئله  توليد 
علم و شكستن مرزهای علم را مطرح كردم، به خاطر اين است و بايد آن را 

جدی بگيريد.4
»استغنای علمی و شكستن مرزهای علم«5 عامل ابتكار علمی و پيشرفت دانش محور در 
ايران می شود و همين عامل در افزايش ضريب قدرت علمی ايران در تقابل با جنگ علمی 

1. همان. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از نخبگان علمی كشور، 1388/8/6. 
3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از اساتيد دانشگاه  ها، 1383/9/26. 

4. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد دانشگاه های استان خراسان  در دانشگاه فردوسی، 1386/2/25.  
5. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت، 1392/6/6. 
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دشمنان مؤثر است: 
در زمينه های علمی ، هم در زمينه  پيشرفت  علم  و عمق علمی  و دريدن 
حجاب علمی ای  كه مانع می شــود از اينكه كشورهايی از قبيل كشور ما به 
نقاط اصلی علمی  و شكستن مرزهای دانش و پيش رفتن، دسترسی پيدا كنند؛ 
كه خوشبختانه در زمينه  اخير، كشور ما از جهت خوب بودن، جزو كشورهای 
استثنايی است. استعدادها، خوب؛ توانايی ها، خوب؛ قدرت ابتكار علمی و فنی، 
خوب؛ ما می توانيم در اين زمينه ها پيشرفت  كنيم، كه پيشرفت  هم كرده ايم 

و يك نمونه اش مسئله  انرژی هسته ای است.1 
رهبر معظم انقالب در جايی ديگر، اشاره می كنند: 

حركتمان به سمت جلو، سرعت بســياری داشته؛ چندين برابر سرعت 
متوسط عالم. اگر همين سرعت را حفظ كنيم، بلكه افزايش بدهيم، مسلماً به 
خطوط مرزی علم خواهيم رسيد و اين خطوط مرزی را خواهيم شكست و 
جلو خواهيم رفت؛ اين اتفاق خواهد افتاد. جوان كشور ما بايد اين را باور كند؛ 

يكی از راه های باورش همين است.2
8.4. تحكيم هويت مستقل علمی 

دانشگاه و مراكز علمی ايران بايد هويت حقيقی خويش را حفظ نمايند و در فرآيند جنگ 
نرم علمی، دچار دگرديسی در هويت علمی خويش به عنوان سرباز علمی ايران نشوند. به 
اعتقاد رهبری، »انقالب به دانشگاه خدمات بزرگی كرد... احساس هويت مستقل ملی را به 
دانشگاه داد و دانشگاه را از رو به بيگانه داشتن و مجذوب و مبهوت بيگانه بودن و منفعل در 

مقابل بيگانه بودن نجات داد.«3 ايشان در جايی ديگر به اين موضوع اشاره می كنند: 
وقتی يك كشوری احساس كرد كه با علم خود، با دانش خود می تواند 
زندگی خود را و ملت خود را اداره كند و به ديگر ملت ها خدمت برساند، 
احساس هويت می كند، احساس شخصيت می كند؛ اين درست همان چيزی 
است كه ملت های مسلمان امروز به آن احتياج دارند. ملت ما قبل از انقالب، 
سال های متمادی اسير تضعيف روحيه    خودباوری در ميان خود بوده است. 
از آن وقتی كه اول مســئوالن دولتی، بعد به تدريج آحاد مردم چشم باز 
كردند و در مقابل پيشرفت خيره كننده    علمی غرب مبهوت شدند، به تدريج 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اعضای مجلس خبرگان  رهبری، 1383/12/27. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار نخبگان و برگزيدگان كرمانشاه، 1390/7/26. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميركبير، 1379/12/9. 
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احساس كمبود، احساس حقارت، احساس خودكم   بينی در اين كشور و در 
ميان ملت ما ترويج شد. خوشبختانه انقالب همه چيز را دگرگون كرد؛ از 
جمله اين حالت و اين روحيه را دگرگون كرد. بنابراين بنيانگذاری كارهای 
اقتصادی بر پايه    دانش، هم موجب تقويت روحيه و شــخصيت و هويت 
ملی است، هم قدرت سياسی. خود اســتقالل و خوداتكايی در يك كشور، 
 قدرت سياسی می دهد؛ عالوه بر قدرت اقتصادی كه خب، طبيعی است و 

وجود دارد.1
9.4. اسالمی شدن دانشگاه

دانشــگاه بازوی اجرايی قدرت علمی ايران اســت و اگر بعد اجرايی و علمی كشــور از 
آموزه های اسالمی دور شوند، جامعه دچار بحران خواهد شد و دشمنان در فرآيند منازعه 
علمی، خواستار غربی شدن دانشگاه و تهی شدن اين نهاد از ارزش های دينی و انسانی هستند. 
اما برای جلوگيری از اهداف استعماری غرب، بايد تالش نمود روند اسالمی شدن دانشگاه ها 

و تقويت ابعاد ارزشی علم در محيط علمی كشور ارتقا يابد: 
دانشگاه ما اگر اسالمی باشد، خواهد توانست بار علمی  و اداری جامعه را 
در جهت استقالل  و آزادی و سربلندی كشور بر دوش بكشد و پايه ای برای 
رشد و تعالی علمی و سياسی در آينده باشد و اگر اسالمی نباشد، به همان 
بليه ای دچار خواهد شد كه در ده ها سال حاكميت رژيم گذشته، به آن مبتال 
شده بود: سقوط علمی و اخالقی و ناتوانی از برآوردن نيازهای ملتی كه اراده 
كرده اســت عقب ماندگی و ضعفی را كه بر او تحميل شده است، با عزم و 

ايمان انقالبی خود جبران كند.2 
10.4. استحكام ساخت درونی قدرت علمی

دشمن تالش دارد علم و دانش در ايران رو به اضمحالل برود اما نظام جمهوری اسالمی 
ايران برای مقابله و كنترل اين جريان باطل بايد استحكام علمی خود را تقويت كند؛ »اَِعّدوا 
ه؛ هر چه می توانيد، درون خودتان را قوی كنيد. معنای اين استحكام  لَُهم َما استََطعُتم ِمن قُوَّ
ساخت داخلی كشور كه بنده مكرر می گويم، اين است. از لحاظ علمی خودتان را قوی كنيد، از 

لحاظ فناوری خودتان را قوی كنيد.«3 ايشان در جايی ديگر اشاره می كنند: 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شركت های دانش بنيان، 1391/5/8. 
2. پيام انتصاب آيت اهلل محمد محمدی گيالنی و آيت اهلل جنتی و حجت االسالم والمسلمين محفوظی به نمايندگی 

ولی  فقيه در دانشگاه ها، 1368/7/15. 
3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار مردم آذربايجان شرقی، 1395/11/27. 
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ســاخت درونی نظام بايد اســتحكام پيدا كند؛ ما گفته ايم علم بايستی 
رشد پيدا كند؛ ما گفته ايم توليد داخلی بايستی اساس كار باشد؛ ما گفته ايم 
نگاه خوش بينانه به استعداد بومی كشــور بايستی جدی باشد، استعدادها 
پرورش پيدا كند؛ اينها پايه های اصلی كار اســت. وقتی كشوری با تكيه  به 
استعدادهای درونی، با تكيه  به ابتكار نيروی انسانی خود، با تكيه  به علم و 
دانش خود، با تكيه  به ايمان خــود و با اتحاد حركت می كند، قطعاً به نتايج 

مطلوب خواهد رسيد.1
استحكام ســاخت درونی قدرت علمی ايران، عامل اقتدار و پيشرفت درون زا می باشد 
و می تواند »بنيان مرصوص علم« را در جامعه ايرانی شــكل دهد. با همين منطق است كه 

آيت اهلل خامنه ای معتقد هستند:
پيشرفت علمی، كشور را قدرتمند می كند. مجری عزيزمان امروز حديثی 
را خواندند: اَلِعلُم ُسلطان؛ »سلطان« يعنی اقتدار؛ علم، اقتدار است؛ هر كسی 
كه آن را داشته باشــد »صاَل«، يعنی دست قدرتمند را خواهد داشت؛ هر 
كس كه آن را نداشته باشــد »صيَل َعلَيه«، يعنی دست قدرتمندی بر سر 
او خواهد آمد، يعنی زيِر دست خواهد شــد؛ اين علم است. امروز شما اين 
را مشــاهده می كنيد؛ امريكايی ها و اروپايی ها به  خاطر علمی كه تحصيل 

كرده اند، توانسته اند همه  دنيا را تصرف كنند.2 
اسالم برای علم ارزش ذاتی قائل است ليكن عالوه  بر اين ارزش ذاتی، 
علم قدرت است. يك ملت برای اينكه راحت زندگی كند، عزيز زندگی كند، 
با كرامت زندگی كند، احتياج دارد به قدرت. عامل اصلی كه به يك ملت 
اقتدار می بخشد، علم است. علم، هم می تواند اقتدار اقتصادی ايجاد كند، هم 
می تواند اقتدار سياسی ايجاد كند، هم می تواند آبرو و كرامت ملی برای يك 
ملت در چشم جهانيان به وجود بياورد. يك ملت عالم، دانا، توليدكننده  علم، 
در چشم جامعه  بين المللی و انسان ها طبعًا با كرامت است. پس علم عالوه 
بر كرامت ذاتی و ارزش ذاتی، اين ارزش های بسيار مهم اقتدارآفرين را هم 
دارد. بنابراين بايد اين حركتی كه وجود دارد، اين شتابی كه وجود دارد، به  

هيچ وجه متوقف و كند نشود.3

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1392/6/26. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار نخبگان جوان علمی، 1396/7/26. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد دانشگاه ها، 1392/5/15. 
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11.4. گام برداشتن در مسير علوم راهبردی و برترساز
توانمندی علمی نيازمند كسب علوم راهبردی و برترساز می باشد و اگر نظام سياسی نتواند 
خود را در علوم راهبردی مستقل و بی نياز سازد، وابستگی علمی در اين علوم منجر به وابستگی 
سياسی و اقتصادی خواهد شد و همين امر باعث گام نهادن كشورهای مختلف در مسير كسب 

علوم برترسازی در زمينه های پزشكی، هوافضا، نظامی و دفاعی، هسته  ای و... شده است: 
آن كســی كه نتواند قدرت علمی را به دســت بياورد، زيردست باقی 
می ماند و ديگران بر او دســت برتر را خواهند داشت. علم و فناوری يك 
چنين خصوصيتی دارد. امروز حركت كشــور در جهت به دست آوردن 
دانش و فناوری در بسياری از رشته ها، به خصوص در رشته های بسيار نو و 
برتر كشور مشهود است. در بخش های گوناگون؛ در بخش زيست فناوری، 
در بخش هوافضا، در بخش نانوفناوری، در بخش ســلول های بنيادی، در 
توليد راديوداروهای بسيار مهم، در توليد داروهای ضد سرطان، در توليد 
موتور توربين های بادی كه وابستگی انرژی كشور را از نفت تا حدود زيادی 
از بين می برد، در توليد ابررايانه ها كه برای كشــور بسيار مهم است، در 
فناوری انرژی های نو- كه همه  اينها از دانش های سطح باالی دنيا هستند- 
خوشبختانه انسان مشاهده می كند كه دانشــمندان ما و جوانان ما به نحو 

فزاينده و شتابنده مشغول پيشروی هستند.1
12.4. جهش مستمر علمی 

دشمنان انقالب اسالمی مترصد كاهش دادن سطح رشد علمی و رخوت در مجامع علمی 
ايران بوده و از اين طريق خواهان كاهش توانايی علمی و جهش علمی ايران در عرصه های 
بين المللی هستند. به همين منظور، تالش بی وقفه برای جهش مستمر علمی الزمه توانمندی 

علمی در تقابل با كارگزاران جنگ علمی می باشد: 
ما جهش علمی را نبايد بگذاريم متوقف بشود. كشور اگر به علم بپردازد 
و علم را پيش ببرد، آقا خواهد شــد؛ به  معنای واقعی كلمه: اَلِعلُم ُسلطان. 
اگر قدرت می خواهيم، اگر عزت می خواهيــم، اگر اين را می خواهيم كه ما 
مرجع مراجعات كشورها و دولت ها باشيم، نه اينكه آنها مرجع مراجعات 
ما باشــند، بايد علم را تقويت كنيم؛ و اين ممكن است و اين عملی است... 
سرعت پيشرفت ]علم[ كم شده. نبايد بگذاريم كم بشود؛ بايستی پيشرفت 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در حرم مطهر رضوی، 1390/1/1.  
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علمی با جديت تمام دنبال بشود. اگر پيشرفت علمی را ما دنبال كرديم، آن 
 وقت اقتصاد دانش پايه كه ســرمايه گذاری اش اندك است اما فرآورده و 

محصولش بسيار زياد است در اختيار ما قرار خواهد گرفت.1 
ايشان در جايی ديگر اشاره می كنند: 

رشــد علمی ما امروز در مقياس منطقه و در مقياس جهانی خيلی خوب 
است. عدد مطلق رشد ما خوب است، شتاب رشد ما هم بسيار خوب است، 
يعنی شتاب پيشرفت خيلی باال است؛ لكن اين مالك نيست؛ يعنی اين شتاب 

بايد محفوظ بماند.2 
13.4. جرئت علمی 

به اعتقاد رهبری، »نوآوری و ابتكار، شجاعت علمی، اعتماد به نفس شخصی و ملی و كار 
متراكم و انبوه، عالج كار پيشرفت علمی ماست.«3 مبارزه با دشمنان در عرصه علمی نيازمند 
جرئت علمی است و اين مهم با جهاد، ممارست و برنامه ريزی به دست می آيد. افراد وابسته 
و نگران از قدرت علمی كشورهای ديگر، هرگز نمی توانند سربازان جنگ علمی ايران باشند 
زيرا مجاهدان علمی، دارای روحيه خستگی ناپذير و جرئت علمی در رويارويی با موضوعات 
علمی برای برون رفت كشور از وابستگی هستند. پس »برای نوآوری علمی كه در فرهنگ 
معارف اسالمی از آن به اجتهاد تعبير می شود، دو چيز الزم است: يكی قدرت علمی و ديگری 
جرئت علمی. البته قدرت علمی چيز مهمی است. هوش وافر، ذخيره  علمی الزم و مجاهدت 
فراوان برای فراگيری، از عواملی است كه برای به دست آمدن قدرت علمی، الزم است؛ اما 
اين كافی نيست. ای بسا كسانی كه از قدرت علمی هم برخوردارند، اما ذخيره  انباشته  علمی 
آنها هيچ جا كاربرد ندارد؛ كاروان علم را جلو نمی برد و يك ملت را از لحاظ علمی به اعتال 
نمی رساند. بنابراين جرئت علمی الزم است.«4 ايشان در جايی ديگر پيرامون شجاعت علمی 

اشاره می كنند: 
آنچه اساتيد ما برای پيشرفت علم، وجهه  همت خودشان بايد قرار بدهند، 
اوالً »شجاعت علمی« در همه  بخش هاست؛ هم در بخش های علوم انسانی، 
هم در بخش های علوم تجربی، هم در بخش های نزديك به عمل و فناوری، 
و هم در بخش های علوم پايه. نظريه را دنبال كنند، توليد كنند، خلق كنند، 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1394/12/20. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در هفتمين همايش ملی نخبگان جوان، 1392/7/17. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و اعضای هيئت علمی دانشگاه ها، 1385/7/13.  
4. مربوط به بيانات رهبر انقالب اسالمی در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميركبير، 1379/12/9. 
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ابداع كنند، نقد كنند؛ چشم بسته و تقليدی نبايد كار را دنبال كرد. مشكل ما 
در گذشته هميشه اين بوده كه در زمينه های مختلف- در همه  زمينه های 
علمی- چشم بسته و تقليدی نگاه كرديم كه ببينيم غربی ها چه می گويند.1 

در جايی ديگر اشاره می كنند: 
با اين شجاعت ها، كارهای بسيار بزرگی می شود انجام داد. مسئوالن از 
پيشرفت نترسند، از حركت به سمت قله های بزرگ نترسند؛ واهمه نكنند. 
از دشــمن هم واهمه نكنند. نمی گوييم احتياط نكنند، چرا، احتياط در همه 
حال الزم است، اما احتياط كردن غير از ترسيدن است. اگر كسی از دشمن 
ترسيد، مرعوب دشمن شد، ديگر حركت نمی تواند بكند. نخير، از دشمن 
نترسند. البته مواظب باشند، مراقب باشند، جوانب كارهاشان را بسنجند، 
احتياط هم بكنند، ليكن عزم جلو رفتن را هرگز از دل خودشــان و دل اين 
ملت خارج نكنند. توقف جايز نيســت؛ چه در دانشگاه، چه در محيط های 

علمی ديگر.2
14.4. ارتقاء جايگاه علمی ايران در سطح منطقه و جهان

تقابل علمی در سطوح راهبردی نيازمند ارتقای جايگاه علمی كشور در جامعه جهانی است: 
امروز دانش به ابزار عمده ســيطره غرب بر جهان تبديل شــده است و 
ريشه ای ترين كار در كشور، اين اســت كه جايگاه و قدرت علمی ايران را تا 

می توانيم ارتقا ببخشيم كه در اين زمينه، دانشگاه ها، مسئوليت سنگينی دارند.3
15.4. الهام بخشی و مرجعيت علمی 

يكی از راهبردهای ارتقای قدرت علمی كشــور، كســب مرجعيت علمــی و افزايش 
ظرفيت های الهام بخشی علم و فناروی می باشد. از اين رو، رهبر انقالب اسالمی تأكيد دارند: 
اگر ما بخواهيم الهام بخش باشيم، در منطقه مرجع علمی باشيم، اين راه كار 
دارد. راه كارش را در سند چشم انداز ما نبايد معين كنيم، مسئوالن در منطقه  
اجرا بايد اينها را مشخص كنند؛ اصرار ما اين است. ما می خواهيم اين كار 
در زمينه  مسائل علم و پژوهش به صورت درست، به صورت خوب و كامل 

انجام بگيرد.4 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و اعضای هيئت علمی دانشگاه ها، 1385/7/13. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار مردم آذربايجان شرقی، 11/28/ 1385. 

3. ديدار اعضای اتحاديه انجمن  های اسالمی دانشجويان مستقل دانشگاه ها با رهبر انقالب، 1383/12/13. 
4. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و رؤسای دانشگاه ها، 7/9/ 1386. 
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در جايی ديگر، الهام بخشی ملت ايران را بخشی از شاخص پيشرفت ملی ايران می دانند 
و می فرمايند: 

امروز ملت ايران، حداقل در ســطح دنيای اسالم، يك ملت الهام بخش 
است. خوشبختانه شاخص های پيشرفت بر حسب اظهارنظر كارشناسان 
و متخصصان مطلع و وارد، شاخص های خوبی است و در همه زمينه ها رو 
به جلو و ترقی هم هست؛ در زمينه های علمی، در زمينه های اقتصادی، در 
زمينه های معنوی، در زمينه های مسائل اجتماعی و در زمينه های بين المللی، 

شاخص ها رو به رشد است.1 
كشور بايد به عزت علمی برســد. هدف هم بايد مرجعيت علمی باشد 
در دنيا؛ همين طور كه بارهــا عرض كرده ايم. يعنی همين طور كه شــما 
امروز ناچاريد برای علم و دســتيابی به محصوالت علمی به دانشمندانی، 
به كتاب هايی مراجعه كنيد كه مربوط به كشورهای ديگرند، بايد به آنجا 
برسيم كه جوينده  دانش، طالب علم، مجبور باشد بيايد سراغ شما، سراغ 
كتاب شما؛ مجبور باشد زبان شما را ياد بگيرد تا بتواند از دانش شما استفاده 

كند. هدف بايد اين باشد.2 

نتيجه گيری
اين مقاله تالشی در راستای شناسايی جنگ نرم دشمنان جمهوری اسالمی ايران در دو 
بعد: الف. ديده بانی و ب. شيوه های كنترل می باشد و يافته های مقاله نشان می دهند كه غرب 
در يك تقابل علمی با ايران قرار دارد و همواره تالش بر اين داشته است تا در مسير جلوگيری 
از قدرت روزافزون منطقه ای و جهانی ايران، مسير شتابان علمی ايران را مختل نمايد و در 
اين مسير از انواع شيوه های سخت و نرم بهره گرفته است. ديده بانی و رصد جنگ نرم علمی 
غرب عليه ايران نشان می دهد كه روش های جنگ نرم استكبار عليه ايران به قرار زير است: 
تأكيد بر نهضت ترجمه گرايی، ايجاد ركود علمی در مجامــع آكادميك ايران، ممانعت از 
واردات محصوالت علمی به ايران، وابســتگی علمی، انتقال علوم نسخ شده و غيركاربردی، 
تزريق روحيه حقارت علمی در سطوح مختلف جامعه، تئوری سازی استعماری، خساست 
و انحصارگرايی علمی، جلوگيری از تبديل شدن ايران به قدرت علمی و ترور علمی )حذف 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار مردم استان سمنان، 1385/8/17. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت ، 1387/9/24. 
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فيزيكی دانشمندان و نخبگان ملی(. بعد از شناســايی اين روش ها در منظومه فكری رهبر 
انقالب اسالمی، ظرفيت سازی دفاع علمی و شيوه های كنترل جنگ نرم علمی مورد مداقه 

قرار گرفت كه برخی از اين راهبردها به قرار زير می باشد: 
توليد علمی، اســتقالل علمی، توازن صادرات و واردات محصوالت علمی، گام نهادن در 
مسير نظريه سازی بومی، اجرايی كردن نقشــه جامع علمی كشور، جهاد علمی، مرزشكنی 
دانش، تحكيم هويت مستقل علمی، اسالمی شدن دانشگاه، استحكام ساخت درونی قدرت 
علمی، گام برداشتن در مسير علوم راهبردی و برترساز، جهش مستمر علمی، جرئت علمی، 

ارتقای جايگاه علمی ايران در سطح منطقه و جهان، الهام بخشی و مرجعيت علمی. 
توجه به اين شيوه های كنترل تهديدات علمی كشــور، می تواند جايگاه علمی آن را ارتقا 
بخشــد و از دامنه تأثير جنگ علمی غرب عليه ايران بكاهد و دســتاورد آن، رشد شتابان 

تحوالت علمی ايران و رونق كسب و كار دانش بنيان در جامعه ايرانی خواهد بود. 
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یادداشت فصل فلسطين و یک کتاب 

تطبيع يا عادی سازی روابط با رژيم صهيونيستی كه از سوی امارات و سپس بحرين اعالم 
و در واشينگتن در اواخر شهريور در قالب توافقنامه امضا شد و امريكا نيز به عنوان ميانجی بر 

پای آن امضا نهاد، اتفاق تازه ای نيست. 
در واقع امارات متحده عربی و بحرين روابط قديمی خود با رژيم صهيونيستی را علنی و 
رسمی كردند. اتفاقی كه ممكن است در آينده نزديك با كمی تأخير از سوی مراكش، عمان، 
كويت، قطر، عربستان و سودان نيز بيفتد؛ چراكه متأسفانه بسياری از كشورهای مسلمان و 

عرب در خفا اين رابطه را داشته و دارند. 
هم اكنون تشخيص اين مهم كه برندگان اين اتفاق، امريكا و اسرائيل و بازندگان قطعی آن 
كشورهای عربی هستند، نياز به تالش و تفكر عميق ندارد. ولی بايد در پيش بينی نظمی كه 
از اين پس در منطقه با حضور صهيونيست ها حاكم می شود، كمی تأمل و درنگ كرد و اينكه 

بعد از اين، جمهوری اسالمی با چه شيوه ای به اهداف خود در تقابل با اين نظم عمل كند. 
بدون شك بهترين و مهم ترين سرمايه جمهوری  اسالمی، مردم مخالف تمام كشورهای 
اسالمی و عربی در قبال اين تحوالت و عادی سازی روابط با رژيم صهيونيستی هستند. تالش 
صهيونيســت ها و دولتمردان عرب در مانورهای تبليغاتی و به ظاهر مردمی و فعال كردن 
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تشكل های به اصطالح مردم نهاد در نزديك كردن ملت های مسلمان و يهود با هم، اقدامی 
مذبوحانه در همين راستا است تا اوضاع، طبيعی جلوه داده شود؛ حال آن كه مسلمانان در اين 

كشورها عميقاً با صهيونيسم و رژيم صهيونيستی مخالف و از آنها متنفر هستند. 
تجربه ناموفق از 72 سال وصله بودن به بافت و ساختار منطقه، حاكی از آن است كه پروژه 
ملت سازی اسرائيل نه تنها خود با مشكل مواجه است، بلكه در ارتباط با ملت ها هم ناموفق 
بوده است؛1 و اگر مصداق بارز و برجسته ای از آن را در مصر و اردن مثال بزنيم، مطلبی به 

گزاف نگفته ايم. 
هم اكنون مردم مصر و اردن با سابقه امضای توافق دولت هايشان با اسرائيل در دورترين نقطه 
از همزيستی و وفاق با صهيونيست ها قرار داشته و نيز در مواجهه با دولتمردان خود به آنان درسی 
فراموش ناشدنی برای سازش با اسرائيل داده اند كه سرنوشت سادات2 و ملك عبداهلل اول عبرت 

اين درس است و دور نيست كه اين مشق دوباره نوشته شود؛ در بحرين و امارات. 
كتاب پيرامونی اثر جديداالنتشار بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی مروری 
دارد بر تالش اســرائيل برای يافتن يار در منطقه از ميان اعراب و اقوام و ملل ديگر؛ كتابی 
كه به وضوح مقدمه مفصلی از برنامه فعلی صهيونيست ها برای عادی سازی روابط با امرای 

عرب را بازگو می نمايد. 
اين اثر در دو بخش تأليف و ترجمه، بهترين مجموعه در بازشناسی سياست و استراتژی 
اسرائيل از ابتدا تاكنون برای ايجاد و بسط روابط با كشورهای منطقه و همچنين اقليت های 

كرد، مارونی، دروزی و... است.
دور جديد از اجرای اين اســتراتژی عالوه بر ايــران در دوره اول، همچنــان به دنبال 
سرمايه گذاری در تركيه، اتيوپی، سودان، يونان، قبرس، آذربايجان و كشورهای پيرامونی 

ديگر است. 
يوسفی آلفر به عنوان يك مجری و متفكر در حوزه استراتژی پيرامونی، تجربيات و آورده 

علمی خود در اين عرصه را به عنوان حاصل عمر خود در اين اثر گرد آورده است. 
در كنار متن آلفر، تحقيق ابتدايی اثر به عنوان مقدمه، مجموعه كاملی اســت از هر آنچه 
تاكنون در اين حوزه گفته و نوشته شده؛ و در مجموع پرونده كاملی از اين راهبرد صهيونيستی 

برای مخاطب ايرانی فراهم آمده است. 

1. برای اطالع بيشتر رك: شلومو ساند، اختراع قوم يهود، ترجمه احمد عليقليان، تهران، نشر نو، 1398. 
2. سرنوشت سادات در كتاب پاييز خشم، اثر حسنين هيكل، ترجمه محمدكاظم موسايی، نشر اميركبير در 1363 

و داستان ترور او توسط خالد اسالمبولی به تفصيل بيان شده است. 
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برخيز و اول تو بکش!

عليرضا سلطانشاهی

مقدمه
با رسانه ای شدن انفجار در تأسيسات هســته ای نطنز ايران در 12تيرماه 1399، رونن 
برگمن بيش از هر زمان ديگری با توجه به سوابق تحقيقی پيرامون مسائل امنيتی و نظامی 

با اظهارات خود در شبكه های تلويزيونی و مجازی بر سر 
زبان ها افتاد و ضمن اينكه خود را صرفًا يك نويســنده 
و محقق منفصل!! از دســتگاه امنيتی رژيم صهيونيستی 
نشان می داد، به نحوی مسئوليت اين انفجار يا به عبارت 

صحيح تر خرابكاری را متوجه اسرائيل دانست. 
او ستون نويس روزنامه نسبتًا زرد يوديعوت آهارنوت 
است كه بيشــتر تالش در جذب مخاطب 300 تا 600 
هزار نســخه ای خود را دارد تا بيان حقايق. اما عده ای با 
رونن برگمنتوجه به يافته هــای نه چندان در دســترس برای همه، 
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او را مرتبــط با دســتگاه جاسوســی و نظامی 
صهيونيست ها می  دانند. 

از ميان چند كتــاب او به نام هــای: اقتدار 
اعطاءشده 2002- لحظه حقيقت 2003- نقطه 
بدون بازگشت 2007- جنگ مخفی عليه ايران 
2008- ضروری به هر شــكل 2009- هابور 
2011- عمليات فالكون قرمز 2015 و برخيز 
و اول تو بكش 2018، در دو كتاب جنگ مخفی 
عليه ايران و برخيز و اول تو بكش، پيرامون انقالب اســالمی ايران و تبعات منطقه ای آن، 
مطالب فراوانی به چشم می خورد كه در اين نوشتار در پی معرفی و بررسی مطالب مطرح در 
اين دو اثر خواهيم بود؛ به ويژه اثری كه اخيراً در ايران به زيور طبع آراسته شده است. كتابی 

كه جايزه ملی كتاب يهودی را در سال 2018 از آن خود كرد: برخيز و اول تو بكش. 

جنگ مخفی عليه ایران
برگمن در آستانه ورود منطقه و حتی جهان به دور 
جديدی از رويارويی غرب و صهيونيسم عليه ايران و 
جبهه مقاومت، اقدام به انتشار كتاب جنگ مخفی عليه 
ايران )The Secret War with Iran(كرد. كتابی 
كه با تمركز به ايران قبل و بعد از انقالب، به مناسبات 
و تعامل و تقابل ايران با رژيم صهيونيستی می پردازد. 
تعامل در چهارچوب اســتراتژی پيرامونی در قبل از 
انقالب و تقابل با جمهوری  اسالمی و جبهه مقاومت 

پس از پيروزی انقالب اسالمی. 
در واقــع رونــن برگمــن پــس از صف بندی 

صهيونيست ها، اروپا، اعراب و امريكا عليه جبهه مقاومت در كنفرانس نوامبر 2007 آناپليس، 
به دنبال آن بود كه تصوير شفافی از توانايی امنيتی و نظامی ايران با دست های بلندش در لبنان 
و فلسطين ارايه كند. او در اين تصويرسازی به ارايه كارنامه مفصلی از اقدامات ايران در منطقه 
به ويژه در لبنان با محوريت حزب اهلل و عامليت افرادی همچون عماد مغنيه می پردازد و چون 
شكل و ماهيت اين اقدامات طبقه بندی شده و كماكان محرمانه است، به يكه تازی در ارايه 

برگمن در آستانه ورود منطقه و حتی 
جهان به دور جدیدی از رویارویی 
ایران و  غرب و صهیونیسم علیه 
جبهه مقاومت، اقدام به انتشار کتاب 
 The Secret( جنگ مخفی علیه ایران
War with Iran( کرد. کتابی که با 
تمرکز به ایران قبل و بعد از انقالب، 
به مناسبات و تعامل و تقابل ایران با 

رژیم صهیونیستی می پردازد
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مطالب دروغ با ذكر برخی از وقايع و حقايق جاری در منطقه روی می آورد. 
21 بخش كتاب برگمن مملو از داستان ســرايی از وقايع منطقه پس از پيروزی انقالب 
اسالمی است كه عمدتاً يا در لبنان و فلسطين اتفاق افتاده يا با فعالين مرتبط با اين دو كشور 
وقايع و اقداماتی در منطقه و دنيا به وقوع پيوسته است و الزم است اين اثر پس از ترجمه به 

زبان فارسی، مورد نقد و ارزيابی جدی قرار گيرد. 

برخيز و اول تو بکش
ده سال پس از انتشــار جنگ مخفی عليه ايران، برگمن در تابلويی بزرگتر با شكل و نيتی 
قابل تأمل اقدام به انتشــار كتابی كرد كه به ظاهر رژيم صهيونيســتی را به دليل اقدامات 
تروريستی اش مورد شماتت قرار می دهد و حتی رويه معمول در سيستم امنيتی و اطالعاتی 
آن رژيم را ملهم از متون دينی بيان می كند؛ با اين مضمون كه »اگر كسی قصد تعرض به تو 

را داشت برخيز و اول تو بكش.« )صفحه 2( 
اين كتاب در ســال 1398 با مشخصات ذيل در 
جمهوری اسالمی ايران ترجمه و منتشر شده است. 

برخيز و اول تــو بكش )تاريخ پنهــان ترورهای 
سازمان يافته اسرائيل( 

نويسنده: رونن برگمن
مترجم: هادی عبادی

نشر: صمديه
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 831
قيمت: 120/000تومان 

فهرست اين اثر در 35 عنوان تدوين شده است كه در مطلع آن مقدمه مترجم، مقدمه ناشر 
و يادداشتی در مورد منابع و مقدمه نويسنده كتاب به چشم می خورد. 

همچون بسياری از آثار منتشرشده در اين حوزه، از كتاب يك ترجمه غيرتخصصی ارايه 
شده كه متأسفانه ناشــر محترم نيز در رفع اين نقيصه با عدم مراجعه به اهل فن، اهمال به 
خرج داده است. و حال آن كه با وجود افراد و منابع مختلف، چنين قصور و اهمالی به ويژه در 
شرايط فعلی و موقعيت ايران در منطقه غيرقابل اغماض بوده و الزم است در صورت اقدام به 
چاپ دوم، اوالً بسياری از اسامی اشخاص و اماكن به شكل صحيح آن در زبان فارسی نوشته 
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شود. نمونه هايی از اين دست همچون »تاير« كه صحيح 
آن شهر صور اســت، »نازارث« كه صحيح آن ناصره 
است، »سيدان« كه صحيح آن صيدا است، »كيزريه« كه 

صحيح آن قيصريه است. 
ثانيًا به دليل آنكه در بسياری موارد نويسنده اثر، به 
افراد مختلف نســبت های ناروايی داده، برای دريافت 
صحيح و منصفانه مخاطب فارســی زبان و ايرانی درج 
توضيحات و مالحظاتی دســت كم در قالب پاورقی از 

سوی مترجم يا ناشر بر متن ضروری به نظر می رسد. 
ثالثاً كتابی با اين حجم و محتوا شايسته دقتی بيشتر در امر شكل و چاپ و صحافی و كاغذ 
آن است كه متأسفانه ناشــر محترم با كمترين توجه به اين بخش، مخاطب را شديداً برای 

مطالعه آن به زحمت می اندازد. 
كتاب حاضر همان طور كه در ذيل عنوان آن بيان شده، ليستی از اقدامات تروريستی رژيم 
صهيونيستی از ابتدا تا زمان چاپ اثر را بيان می كند و تبعات آن را مورد ارزيابی قرار می دهد. 
برخی موضوعات مطروحه در اين اثر برای اولين بار ادعا می شود و بيان صحت و سقم آن با 
دستگاه های رسمی فعال در اين عرصه هاست و دور از ذهن نيست كه بخش مهمی از اين ادعاها 

را بايد در چهارچوب جنگ روانی رژيم صهيونيستی در مقابل رقبا و حريفان ارزيابی كرد. 
در كنار اين ليست، نويسنده كتاب به شرح و بسط چهارچوب های حاكم بر فعاليت دستگاه 
امنيتی رژيم صهيونيستی می پردازد كه اتفاقًا رگه هايی از نيت مسموم نويسنده برای القای 

يك مفهوم نادرست به مخاطب كاماًل در آن مشهود است. 

کارنامه مفصلی از جنایت و خرابکاری 
برگمن و مسئولين موساد و شاباك بر اين باور هستند كه بسياری از اقدامات خرابكارانه 
و تروريستی آنها، يا به خوبی اجرا نشده يا تبعات آن ناگوارتر از تصوری بوده كه داشته اند؛ و 
در نتيجه، درسی شده است كه چندين بار گرفته اند ولی باز در بدنه غيراخالقی و غيرحرفه ای 
موساد و شين بت، اشــتباهات تكرار شده اســت. در ابتدا به عمليات های موفق موساد و 
شين بت می پردازيم كه هدف از ذكر ده ها باره آن توســط صهيونيست ها در منابع و آثار 
متنوع، قدرت نمايی و شكست ناپذيری رژيم و دستگاه امنيتی آن و نيز مرعوب ساختن رقبا 

و كشورهای متخاصم است. از جمله: 

برگمن پس از صف بندی 
صهیـونیســت ها، اروپـا، 
اعراب و امریکا علیه جبهه 
مقاومت در کنفرانس نوامبر 
2007 آناپلیس، به دنبال 
آن بود که تصویر شفافی 
از توانایی امنیتی و نظامی 
ایران با دست های بلندش 
در لبنان و فلسطین ارایه کند
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- ربايش آدلف آيشمن از آرژانتين در 11می 1960 
از بوينس آيرس پايتخت آرژانتين. او از افســران آلمان 
نازی بود كه صهيونيســت ها او را متهم به اجرای طرح 
انهدام سيستماتيك يهوديان در جنگ جهانی دوم موسوم 
به هولوكاست كردند. آدلف آيشمن در كشور آرژانتين 
به ادعای صهيونيست ها با نام ريكاردو كلمنت در خفا به 
زندگی خود ادامه می داد كه در تور تروريســتی دستگاه 
اطالعاتی موساد در دوران رياست ايســر هارل گرفتار 
می آيد. او پس از ربايش در سال 1961 محاكمه و در 31 

ماه می 1962 به دار آويخته و خاكستر جسدش به دريا ريخته می شود. )ص98 تا 101( 
يكی از معروفترين آثار در مورد او كتاب آيشــمن در اورشليم نوشته هانا آرنت در سال 
1963 است كه در سال 1399 در ايران توسط زهرا شمس ترجمه و بدست نشر برج روانه 

بازار شده است. 
اخيراً با افزايش قدرت نمايی موساد و شركت های سينمايی صهيونيستی نيز فيلم »عمليات 

نهايی« با هنرنمايی بن گينگزلی در نقش آيشمن در سال 2018 تهيه و پخش شد. 
- به دست آوردن سخنرانی محرمانه خروشچف در كنگره بيستم حزب كمونيست در 
سال 1956 و در اختيار امريكا قرار دادن آن؛ كه با درج آن در روزنامه نيويورك تايمز در 
زمان رياست جمهوری آيزنهاور در امريكا موجبات شرمساری اتحاد جماهير شوروی فراهم 

شد. )ص97( 
- ربودن يك فروند ميگ روســی از طريق خلبان عراقی به نام منير ردفا و اهدای آن به 
امريكا در آن زمان؛ كه اين هواپيمای جنگی خطرناك ترين ســالح جنگی عليه امريكا بود. 
)ص134( يعقوب نيمرودی در كتاب روزهای تهران مدعی است كه مقدمات اين عمليات 

با طراحی وی از ايران صورت گرفته است. 
- انتقام مفصل و پر سر و صدای عوامل كشتار ورزشكاران اسرائيلی در المپيك مونيخ. اين 
عمليات در تابستان 1972 در شــهر مونيخ آلمان غربی از سوی فلسطينی های عضو گروه 
سپتامبر سياه كه پس از واقعه كشتار فلسطينی ها توسط ملك حسين در 1970 اردن، تشكيل 
شده بود، اجرا شد. در واقعه المپيك مونيخ، يازده ورزشكار اسرائيلی گروگان كشته شدند 
و دستگاه امنيتی اســرائيل در دوران گلدا ماير طی عملياتی موسوم به »خشم خدا« از افراد 
طراح و مجری فلسطينی با كشــتن آنها انتقام گرفت. )ص206 تا 211( دو فيلم »شمشير 

برخی موضوعات مطروحه 
در این اثر برای اولین بار ادعا 
می شود و بیان صحت و سقم 
رسمی  دستگاه های  با  آن 
فعال در این عرصه هاست و 
دور از ذهن نیست که بخش 
مهمی از این ادعاها را باید 
در چهارچوب جنگ روانی 
رژیم صهیونیستی در مقابل 

رقبا و حریفان ارزیابی کرد
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گيدعون« اثر مايكل اندرســون و»مونيخ« اثر 
استيون اسپيلبرگ به شرح ما وقع از اين واقعه 

می پردازند. 
- نيروهای ســايرت متكل اسرائيل در يك 
عمليات با اســتفاده از چهار هواپيما، خود را به 
فرودگاه انتبه در اوگاندا برای آزادی هواپيمای 
ايرفرانس كه از فرودگاه لُد اسرائيل توسط چهار 
هواپيما ربا ربوده شده بود، رساندند. آنها در يك 
عمليات، موفق بــه آزادی هواپيما و گروگان ها 
شــدند. البته فرمانده نيروهای اسرائيلی به نام 
يوناتــان نتانياهو )برادر بنياميــن نتانياهو( در 
اين عمليات به هالكت رسيد. اين عمليات در 

ابتدای ژوالی 1976 اجرا شد. )ص277-9(
- ترور بيولوژيك طراح و رئيس بسياری از عمليات های ضدصهيونيستی از »جبهه خلق 
برای آزادی فلسطين« به نام وديع حداد و ابتالء او به سرطان و مرگ در 28 مارس 1978 از 
طريق شكالت يا به قول برگمن با خمير دندان. او پيش از اين در سال 1969 نيز هدف موساد 

در بيروت قرار گرفت ولی جان سالم به در برد. )ص203 و 243(
- انهدام راكتور اتمی عراق موسوم به اوســيراك يا تموز در 7ژوئن 1981 طی عمليات 
موسوم به »اوپرا« به وسيله هشت فروند جنگنده اف-16 كه با شش فروند اف-15 اسكورت 

می شد. )ص480( 
- انهدام راكتور اتمی سوريه طی عمليات »بيرون از محفظه« يا »باغ ميوه« در 6سپتامبر 
2007 با هفت جنگنده اف-15 كه در دامنه 48 كيلومتری هدف، 22 موشك به آن شليك 
كردند. اين عمليات با اطالع شخص رئيس جمهور امريكا انجام شد. سوريه انهدام تأسيسات 

هسته ای در »الخبر« را تكذيب كرد. )ص 785(
- نابودسازی پروژه توليد توپ عظيم الجثه عراقی موسوم به پروژه »بابل« با طراحی جرالد 
بول كانادايی در 22مارس1990 كه با ترور بول در بروكســل پايتخت بلژيك محقق شد. 

)ص484(
- ترور يحيی عياش در 5ژانويه 1996. او مغز متفكر عمليات ضدصهيونيستی در اراضی 
اشغالی بود كه به گفته برگمن در سال های 5-1994 عامل هالكت 56 اسرائيلی و مجروح 

تـرور یحیی عیـاش در 5 ژانویـه 
1996. او مـغـز متفـکـر عـملیـات 
ضدصهیونیستی در اراضی اشغالی 
بود که به گفته برگمن در سال های 
5-1994 عامل هالکت 56 اسرائیلی 
و مجروح شدن 387 یهودی طی نه 
عملیات بوده است. داستان مفصل 
از تعقیب و شهادت عیاش در کتاب 
برگمن آمده است. داستانی که حاکی 
از استیصال دستگاه امنیتی اسرائیل 
برای یافتن و سپس ترور اوست؛ آن 
هم با خیانت نزدیکان و ترور از طریق 

انفجار دستگاه گوشی همراه
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شدن 387 يهودی طی نه عمليات بوده است. داستان مفصل از تعقيب و شهادت عياش در 
كتاب برگمن آمده است. داستانی كه حاكی از استيصال دستگاه امنيتی اسرائيل برای يافتن 
و سپس ترور اوست؛ آن هم با خيانت نزديكان و ترور از طريق انفجار دستگاه گوشی همراه 

)بخش 25( 

- ترور عماد مغنيه از اركان نظامی و امنيتی حــزب اهلل لبنان در 12فوريه 2008 پس از 
نزديك به سی سال مبارزه ضدصهيونيستی كه عمدتاً تحت تعقيب بود. )ص794( 

- ترور دانشمندان هسته ای ايران از جمله اردشير حسين پور در 25دی ماه 1386، مسعود 
علی محمدی در 23دی ماه 1389 )ص801(، مجيد شهرياری و فريدون عباسی در 8آذر 
1389، مصطفی احمدی روشن در 21دی1390 و داريوش رضايی نژاد در 1مرداد 1390. 

)ص822( 
- ترور سردار تهرانی مقدم و شــانزده تن از همرزمان او در پايگاه سپاه در 48 كيلومتری 
غرب تهران در 21آبان 1390. وی از طاليه داران ساخت و توسعه صنعت موشكی ايران بود. 
- ترور خليل الوزير نفر دوم فتح معروف به ابوجهاد در تونس در 16آوريل 1988؛ با به 

كارگيری ارتش، موساد و نيروهای پشتيبان در تونس. )ص423-437( 
- ترور برخی شخصيت های درجه دو گروه ها و جريان های سياسی- نظامی از جمله، ابو اياد 
)صالح خلف( يا ابراهيم المقادمه يا اسماعيل ابوشنب كه به جای شخصيت های درجه يك از 
جمله ياسر عرفات در يك دوره صورت می گرفت. مگر اينكه رهبران گروه ها آستانه تحمل 
اسرائيل را رد كرده باشند؛ از جمله عرفات يا شيخ احمد ياسين. ضمن آن كه از ترور مقامات 

رسمی همچون ناصر يا صدام به بهانه قانون و به دليل ترس اجتناب می شد. )ص505(
و...

در كنار اين عمليات های به ظاهر موفق كه برگمن در كتاب خود شرح مفصل و جديدی از 
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ابعاد هر يك از آنها ارايه می كند، عمليات های ذيل 
به اعتراف مســئولين رژيم صهيونيستی و ارزيابی 
نويسنده نتايج بســيار نامطلوبی را برای اين رژيم 

رقم زد؛ از جمله: 
- استعفای پينچاس الون وزير دفاع اسرائيل در 
سال 1955 در پی شكست عمليات امان در مصر 
كه قرار بود با همكاری يهوديان محلی ناآرامی ها و 
شــورش هايی ترتيب داده شود تا اخوان المسلمين 
و افسران آزاد متهم شــوند. در حالی كه كليه عوامل اين عمليات دستگير و اعدام شدند يا 

خودكشی كردند و اين افتضاح كه به الون معروف است، پس از پنجاه سال علنی شد. 
- ناپديد شدن مهدی بن بركه مخالف چپ گرای مراكشی در 29اكتبر 1965 و مشاركت 
موساد در ربودن و كشتن او همراه با سيستم اطالعاتی فرانسه و مراكش و رسوايی پس از آن 
با اقدامات شارل دوگل در قطع ارتباط با مراكش و خطرات آن برای اسرائيل در اين عمليات 

تروريستی مشترك كه برگمن از ابعاد آن پرده برداشت. )ص140-2(
- جاسوســی ولفگانگ لوتز در اوايل دهه شصت ميالدی 
در مصر كه به دستگيری در سال 1965 و مبادله او در سال 

1968 در مقابل پنج هزار اسير مصری انجاميد.1 )ص137(
- جاسوسی الی كوهن با نام مســتعار كمال امين ثابت در 
سوريه كه به دســتگيری و مرگ او در 18می 1965 منتهی 

شد.2 )ص137(
- حمله گسترده رژيم صهيونيستی، به لبنان در سال 1982 و 
نتايج زيان بار و خفت بار آن برای اين رژيم به ويژه بدنامی حاصل 
از كشتار سه تا چهار هزار نفری فلسطينی ها در صبراوشتيال. تبعات منفی اين تهاجم همچنان 
موضوع كتاب ها و مقاالت و در عرصه هنر، فيلم ها و ســريال های متعدد است و جالب اينكه 

1. كتابی با عنوان يك نفر در برابر پنج هزار نفر از ولفگانگ لوتز ترجمه احمد به پور، نشر رسا، به سرنوشت اين 
جاسوس اسرائيلی می پردازد. 

2. كتابی با عنوان تنها در دمشق اثر ساموئل سگف، ترجمه عليرضا طاقتی، نشر بسيج دانشجويی دانشگاه امام 
صادق)ع( در سال 1397 به داستان جاسوسی او می پردازد. اين كتاب در ايران با ترجمه های مختلف منتشر شده 
است. اخيراً سريال كوتاه شش قسمتی تحت عنوان »جاسوس« با هنرمندی صهيونيست و كمدين معروف ساشا 
بارون كوهن در سال 2019 توسط كمپانی نتفليكس تهيه و پخش شده است، كه به صورت مفصل فعاليت جاسوسی 

الی كوهن تا نزديك شدن به باالترين مقام سيستم دفاعی و نظامی سوريه را به تصوير می كشد. 

هم اکنون بسیاری از محققین 
آسیب شناسی  و  ارزیابی  در 
اشکال مقاومت، انتفاضه را به 
همه گیری،  اثرگذاری،  دلیل 
سادگی و کم هزینه بودن، بهترین 
راه رسیدن به هدف می دانند که 
برگمن به صورت قابل تأملی از 

پرداختن به آن پرهیز دارد
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صهيونيست ها خود در صف مقدم انتقاد از اين عملكرد در لبنان 
هستند و به هيچ عنوان از آن تعريف يا به آن افتخار نمی كنند. 

- پشيمانی از كوتاهی و ضعف در تصميم گيری نسبت به 
وقوع انقالب اسالمی و حفاظت از تاج و تخت شاه و حسرت 
از عدم ترور امام)ره( حول و حوش انقالب اسالمی در سال 

 .1357
- ترور سيد عباس موســوی دبيركل حزب اهلل لبنان به 
همراه همسر و فرزندش در يك اتومبيل در تاريخ 16فوريه 

1992 و در بازگشت از مراسم سالگرد شهادت شيخ راغب حرب كه در 16فوريه 1984 
توسط صهيونيست ها به عنوان يكی از رهبران برجسته حزب اهلل در جنوب لبنان به شهادت 
رسيده بود. )ص6-492(و ندامت از اين كار به دليل جانشينی زيان بار سيد حسن نصراهلل 

برای اين رژيم. )ص519-534(
- دستگير شدن جاناتان پوالرد كارمند يهودی نيروی دريايی امريكا در 21نوامبر 1985 به 
جرم جاسوسی برای بخش الكام شاخه جاسوسی وزارت دفاع اسرائيل و محكوميت سنگين او 

به حبس طويل المدت كه بر اثر فشار صهيونيست ها در حال كاهش است. )ص410(
- ترور دكتر فتحی شــقاقی رهبر جنبش جهاد 
اسالمی فلسطين در كشور مالت در تاريخ 26اكتبر 
1995 و جانشينی رمضان عبداهلل شلح و اوج گيری 
عمليات استشهادی و جهادی عليه صهيونيست ها 
)ص7-573( كه ده روز پس از آن اسحاق رابين 
نخست وزير رژيم صهيونيستی هم به دست ايگال 

امير به درك واصل شد. 
- تبعيد چهارصــد نفر از رهبــران حماس در 
16دسامبر 1992 به جنوب لبنان و اردوگاه مرج 
الزهور و در نتيجه استفاده حزب اهلل از اين فرصت 
برای تربيت اين نيروها و درخشــش كادر مبارز 
حماس در آتيه از ميان اين عده. مربيان حزب اهلل 

با مديريــت عماد مغنيــه دوره هايی در زمينــه ارتباطات، رمزگــذاری، امنيت ميدانی، 
پرتاب كننده های راكت، جاسوسی و ضدجاسوسی، نبرد شهری، مبارزه تن به تن برپا كردند. 

شهيد فتحی شقاقی
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يك ســال پس از مقاومت و آموزش اين عده، رژيم صهيونيستی مجبور شد كه به صورت 
متناوب اقدام به بازگرداندن آنها به فلسطين اشغالی در 17دسامبر 1993 كند. 

- ناتوانی سيســتم امنيتی در حفاظت از اســحاق رابين به عنوان نخســت وزير رژيم 
صهيونيستی و ترور او در 4نوامبر 1995 و از هم پاشيده شدن پروژه سازش و صلح اوسلو در 
اولين قدم. اين ترور همچون صاعقه ای به اسرائيل فرود آمد و همه را در بهت و حيرت فرو 

برد. )ص589(
- ترور بيولوژيك خالد مشعل در 25ســپتامبر 1997 در اردن و فوايد آن برای رهبران 
حماس و خفت و شكست برای سران اسرائيل كه مجبور به ارسال پادزهر و مداوای مشعل 

شدند. )ص600-619(
- عمليات معروف انصاريه با شبيخون نيروهای حزب اهلل به تيم كماندويی فلوتيال 13 رژيم 
صهيونيستی در 4ســپتامبر 1997. در اين عمليات كه توسط صهيونيست ها به قصد ترور 
حلدون حيدر طراحی شده بود، 16 تكاور اسرائيلی در نزديك شهر ساحلی انصاريه در لبنان 
در كمين حزب اهلل قرار گرفته و به طرز بسيار بهت آوری 11 نفر از آنها به هالكت می رسند. 

از اين شكست به فاجعه شايتت نام برده می شود. )ص621-4(
- خروج از لبنان در سال 2000 پس از هجده سال اصرار بی مورد در اشغال جنوب و پس 

از مقاومت بی امان حزب اهلل. )ص645(
- ترور ابوعلی مصطفی رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطين در 27اوت 2001 )ص659( 
و انتقام احمد سعدات جانشين او با نابود كردن رهاوام زيوی وزير اسرائيلی، دو ماه بعد از آن 

در 17اكتبر 2001 در حياط هتل اورشليم )ص660(
- تبعات رسانه ای، حقوقی و بين المللی ترور ناجوانمردانه صالح شحاده همراه با همسر و 

دخترش ايمان )ص700-687( در 22ژوئيه 2002. 
- ترور بيولوژيك ياسر عرفات در سال 2004 و تبعات حقوقی آن و اذعان به سرنوشت 

شوم سازشكاران )ص742-3(
- رسوايی امنيتی در پی ترور محمود المبحوح از سران جنبش مقاومت اسالمی )حماس( 
در دبی با افشای ماهيت اسرائيلی تروريست ها كه از پاسپورت كشورهای ديگر استفاده كرده 

بودند. )ص803-817(
و...

برگمن ضمن بيان مفصل از هر كدام از اين اقدامات تروريستی با ابعاد و يافته های جديد 
از آن همچون ترور برنادوت يا ِســوای آنچه در دوره قيمومت اتفاق افتاد همچون انفجار 
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هتل كينگ ديويد و... و برشمردن تبعات مثبت و منفی آن، ادامه اين روند را تا حدی الزم و 
اجتناب ناپذير می داند؛ چراكه اوالً بنابر آموزه های دينی تحريف شده آنها، خوی خونريزی و 
تجاوز در نهاد و نگاه صهيونيست ها نهفته است و ثانياً سران اين رژيم بقای مادی خود را منوط 
بر انجام اين روش غيراخالقی و ضدانسانی می دانند و به همين دليل با وجود تبعات ناگوار 
رفتار تروريستی خود از جمله ترور سيد عباس موسوی و ظهور پر قدرت سيد حسن نصراهلل 
باز هم به ترور دكتر فتحی شقاقی دســت می زنند كه ظهور چهره ای جديد چون رمضان 
عبداهلل را در پی دارد و اين شــيوه يهود همچنان ادامه دارد و جالب اينجاست كه با وجود 
انديشكده ها و مراكز متعدد علمی و استراتژيك صهيونيستی، باز بر اين روال غلط و احمقانه 

ادامه می دهند و خود را منفورتر می كنند. 

سيد حسن نصراهلل و سيد عباس موسوی

در واقع صهيونيســت ها با طراحی و اجرای عمليات و ترورهای متعدد پس از 72 سال 
كماكان با اطمينان كامل بر اين اعتقادند كه نتوانسته اند برای شهروندان صهيونيست خود 
امنيت به ارمغان بياورند. آنها حتی اگر سيستم اطالعاتی و امنيتی خود را به قوی ترين شكل 
هم تجهيز و تقويت كنند، بايد همچنان از اقدام گاه و بی گاه مقاومت و مردم فلســطين در 
هراس به سر برند. شايان ذكر اســت كه در اين كتاب حجيم و نيز با وجود شرح و تفصيل 
بسياری از وقايع، برخی افتضاحات مورد توجه واقع نشده است؛ همچون حمله جنگنده های 
نيروی هوايی اسرائيل به كشتی تجسسی فنی نيروی دريايی اياالت متحده به نام يو اس اس 
ليبرتی در 8 ژوئن 1967 و گذشت امريكا از اين ضربه مهلك كه 34 كشته و 171 زخمی 

روی دست آنها گذاشت.
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اصول غيرقابل دفاع و اجرا
برگمن در كتــاب برخيز و اول تــو بكش به اصول 
و مبانی اقدامات امنيتی و فلســفه برخــی رفتارهای 
اطالعاتی ســران و نيروهای اين حوزه به شرح ذيل 
می پردازد كه عمدتًا با نقد و آسيب شناسی نيز همراه 
است. ضمن آن كه در كتاب، شــاهد عدم توازن در 
پرداختن به برخی مطالب و وقايع به نسبت جايگاه و 
اهميت آن هستيم كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. 

1. موساد به عنوان مهم ترين دستگاه امنيتی رژيم صهيونيستی زير نظر نخست وزير فعاليت 
كرده و ترور تمام مخالفان رژيم هم بايد به امضای نخست وزير در يك برگ قرمز برسد و 
در ظاهر موســاد اين اختيار و امكان را ندارد كه بدون تأييد نخست وزير )ص64( اقدام به 
ترور فرد يا اجرای يك عمليات امنيتی كند. اين اصل كه از زمان بن  گوريون وجود داشته و 
هم  اكنون هم ادامه دارد، به انحای مختلف با كارگردانی موساد مخدوش شده و نتيجه، آن 
بوده است كه موساد می خواسته يا به آن رسيده است. در واقع اجماع نظری دستگاه امنيتی، 
مافوق نظر و اختيار و صالحديد نخست وزير بوده اســت. بگذريم از اين استثناء كه برخی 
نخست وزيران برای شانه خالی كردن از عواقب و مسئوليت های ناگوار يك عمليات تعمداً از 
حق خود برای امضای برگه قرمز، خودداری كرده تا تمام افتخار يا افتضاح احتمالی عمليات، 

بر دوش موساد قرار گيرد. 
2. بدون شــك برخی از اقدامــات و عمليات های مبــارزان فلســطينی در مواجهه با 
صهيونيست ها به شكست منجر شده و فلسطينی ها حين عمليات اسير می شوند. در اين مواقع 
اصل حقوقی حكم می كند كه اسرای فلسطينی، تحت الحفظ از صحنه خارج شده و تا زمان 
دادگاهی و بعداً مجازات شدن، در بازداشت باشند. ولی مواردی از نقض اين اصل وجود دارد 
كه صهيونيست ها در صحنه عمليات اقدام به كشتن اسير فلسطينی كرده اند و دستگاه به ظاهر 
قضايی و عدالت خواه!!! اسرائيلی هم در محاكمه و مجازات مجرم صهيونيست، راهی از پيش 
نبرده، چراكه اعتقادی به آن ندارد. شرح مفصلی از يك نمونه كه منجر به قتل دو فلسطينی 

شد در فصل هفده از كتاب )ص42-377( با عنوان »كودتای شين بت« آمده است.
در واقع صهيونيست ها با رسانه ای كردن اين اصل تنها به دنبال چهره سازی مثبت از خود 
هستند و نه اجرای عدالت و قانون نسبت به طرف فلسطينی. آنها با تأكيد بر وجود اين اصل 
در سيستم قضايی خود، پيشــاپيش درصدد اقناع جامعه جهانی و افكار عمومی هستند كه 
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سيستم صهيونيستی را عاری از هر گونه ددمنشی و 
تجاوزگری نشان دهند تا بعد از آن مجبور به ارايه 

توضيح يا توجيه رفتار خود نباشند. 
3. غيرنظاميان هم مصون نيستند

دســتگاه تبليغاتی صهيونيست ها همواره بر آن 
است تا مجازات خود را متوجه مبارزان فلسطينی 
نشــان دهد كه به آنها تهمت تروريســت بودن 
می زند و همواره عموم مردم را از آنها جدا دانسته 
و حتی با اطالع رسانی به ظاهر قبلی، از مرگ آنها 

جلوگيری می كند!!! ادعــای اين رژيم برای پخش اعالميه قبــل از بمباران يك منطقه در 
جنگ های ســه گانه در غزه از آن جمله اســت يا هدف قرار دادن محل استقرار مبارزان 

فلسطينی با بمب و موشك با ادعای اينكه حداقل تلفات از غيرنظاميان را داشته باشد.
در حالی كه حداقل سه جنگ تحميلی عليه غزه ظرف مدت زمان كوتاهی حاكی از كشتار 
وسيعی از كودكان، زنان و سالخوردگانی بوده اســت كه به هيچ عنوان در زمره مبارزان يا 
به قول صهيونيست ها، تروريست ها قرار نمی گيرند. يا داستان ترور صالح شحاده به همراه 
همسر و دخترش ايمان، از سوزناك ترين جناياتی است كه صهيونيست ها با بی اعتنايی كامل 

به اصل تفكيك نظاميان از غيرنظاميان مرتكب شده اند. )ص687-700( 
4. اطمينان صد در صدی از شناسايی كامل هدف 

ضعف اطالعات و ناكارآمدی سيستم و اشتباه داده ها، مأمورين صهيونيست را بعضًا در 
شناسايی و حذف دچار مشكل می كند كه تبعات زيانباری دارد. يعنی هم اجرای عمليات 
شكست می خورد و هم ناكارآمدی رژيم با رسانه ای شدن عيان می شود؛ اتفاقی كه در مورد 
علی حسن سالمه افتاد. فردی كه به اتهام دست داشتن در كشتار ورزشكاران اسرائيلی در 
المپيك مونيخ در ليست جوخه ترور قرار گرفته بود ولی به اشتباه فرد ديگری ترور گرديد. 

جهت اطالع و تأمل
1. در كتاب جنگ مخفی عليه ايران و مفصاًل در كتاب برخيز و اول تو بكش، نويسنده به 
صورت مكرر به سرنوشت عليرضا عسگری اشاره می كند. او از مسئولين نيروی قدس در 
لبنان و زمانی معاون وزير دفاع در جمهوری اسالمی ايران بوده و در يك سفر خارج از كشور، 

ناپديد می شود. 

بنیامین نتانیاهو که داگان را برکنار 
کرد هم اکنون دریافته و شاید دریافته 
بود که با حمله به ایران، اسرائیل دچار 
اشتباه وحشتناکی خواهد شد. به 
کارگیری شیوه ترور، خرابکاری و 
نفوذ، جایگزین عاقالنه ای در کنار 
حمله به ایران است که به اندازه هیچ 
موضوع دیگری تا این سطح اسرائیل 

را درگیر نکرده است
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صهيونيست ها بر آن هستند كه او به امريكا پناهنده شده است؛ اما هيچ نشانی دال بر اين 
ادعا ارايه نمی كنند. در حالی كه فرضيه ربوده شدن او توسط صهيونيست ها يا امريكايی ها 

بسيار قوی تر از پناهنده شدن وی می باشد.
2. ادعای ترور ســردار تهرانی مقدم به همراه جمعی از يــاران او در يك خرابكاری در 
تأسيسات موشكی نزديك تهران هنوز از سوی مراجع ذيربط به صورت رسمی تأييد نشده 

است. 
3. تغيير معادالت اطالعاتی و امنيتی عليه اسرائيل با وقوع يازده سپتامبر؛ به طوری كه 
سرلشكر گيورا ايالند رئيس شورای امنيت اسرائيل گفت: »شــكايات عليه ما به سرعت 
محو شد.« يا اين عبارت ديسكين كه »يازده سپتامبر به نبرد ما مشروعيت كامل بين المللی 

بخشيد.« )ص684( 
در حقيقت با حداقل خسارت ناشی از كشته های اسرائيلی يا يهودی در برج های دوقلو، اين 

ترديد در باب كارگردانی حادثه يازده سپتامبر توسط اسرائيل، تقويت می شود. 
4. نتايج انتفاضه اول در سال 1987 و انتفاضه  االقصی در سال 2000 با ويژگی های بسيار 
اثرگذار در مسير رسيدن مردم فلسطين به هدف آزادی قدس و فلسطين و رهايی مردم از 
اشغالگری، به قدری مهم و برای صهيونيست ها نگران كننده بود كه همواره از تكرار الگوهايی 

از آن دست پرهيز كرده و از ذكر آن نيز اجتناب می كنند. 
هم اكنون بســياری از محققين در ارزيابی و آسيب شناسی اشكال مقاومت، انتفاضه را به 
دليل اثرگذاری، همه گيری، سادگی و كم هزينه بودن، بهترين راه رسيدن به هدف می دانند 

كه برگمن به صورت قابل تأملی از پرداختن به آن پرهيز دارد. 
5. داستان شكست اوليه اسرائيل در جنگ 1973 و ضعف اطالعاتی يا يك ترفند سياسی 

بودن آن بسيار در اين اثر مغفول مانده است.
6. رژيم صهيونيستی به تجربه ثابت كرده است كه در مقابل طرح ربودن نيروهای نظامی 
اسرائيلی شديداً آسيب پذير است و برای عمليات تبادل حتی در برابر جسد نظامی يهودی، 
حاضر به پرداخت هزينه های كالن است. مرور بسيار گذرا بر اين ضعف )ص771( توسط 
برگمن در اين اثر بسيار قابل تأمل و ترديدافكن است و به نحوی برای مخاطبين فلسطينی 

يك فرصت برای شناخت نقاط ضعف دشمن.
7. با وجود تمام پنهان كاری ها و مراقبت ها هم اكنون بر هر ناظر و پژوهشگری، اختالفات 
شخصی، مديريتی، ديدگاهی و سليقه ای ميان مديران و مسئولين دستگاه های امنيتی اسرائيل 
از جمله امان، موساد و شين بت كاماًل مشهود است كه در بررسی و احصای نقاط ضعف دشمن 
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بسيار قابل توجه و فرصت ساز می باشد. برگمن در 
اثر مورد بررسی شرح مفصلی از اين اختالفات دارد 
كه حتمًا با هدف هشيار كردن مسئولين اسرائيلی 
به رشته تحرير درآمده است. اين اختالفات حتی تا 
قبل از تأسيس دولت صهيونيستی ميان گروه های 
تروريستی يهودی از جمله هاگانا، اشترن، ايرگون 

و... وجود داشت. 
8. تعدد، تنوع و مقطعی بودن بسياری از واحدهای 
زيرمجموعه امان، موســاد و شــين بت در اين اثر 
از جمله قيصريه، ســايرت متكل، كيدون، الكام، 
فلوتيال، كروبرتز، دوادوان، كوالسس، واحد 1800، 

واحد 188، ميفراتز، بول و... دايره المعارف جامعی از سيستم اطالعاتی اسرائيل در كنار ساير 
منابع مرتبط در اين حوزه ارايه می كند كه در نوع خود كم نظير و قابل استفاده مراجع ذيربط 
است. اطالعاتی كه در مورد ساير سرويس های اطالعاتی و امنيتی از كشورهای ديگر به اين 

صورت وجود ندارد. 
9. شيوه های كثيف سرويس های اطالعاتی را شايد نتوان در جای ديگر به همين راحتی 
يافت. ولی در كتاب برگمن برخی اعتراض ها به جنايتكاری ها يا ترورها به هدف رســيدن 
به مقصود، در كنار راه های بدتر يا اذعان به بی عدالتی و حتی توحش، دستمايه خوبی برای 
شناخت اين رژيم و دستگاه های تابعه و حتی مستمسك جهت محكوميت در مراجع قضائی 

و كيفری دنياست. 
به كارگيری شــگرد تحريك فلســطينی های مبارز برای به صحنه كشاندن آنها جهت 
درگيری و نابود كردن آنها كه به رويه عملياتی »بيوه زن سبزپوش« معروف است، از آن جمله 
شيوه ها و حقه های كثيف است كه در كوچه برزن محله های فلسطينی به شكل های متنوع 
در جريان است. )ص14-713( اين شيوه در كتاب جنگ مخفی عليه ايران نيز آمده است. 

نتيجه
به طرز بسيار مشهود و شگفت آوری شخصيت، شيوه مديريت، سابقه فكری و خانوادگی، 

اقدامات و كارنامه مئير داگان بر اين اثر سايه افكنده است. 

سرویس های  کثیف  شیوه های 
اطالعاتی را شاید نتوان در جای 
دیگر به همین راحتی یافت. ولی 
در کتاب برگمن برخی اعتراض ها 
به جنایتکاری ها یا ترورها به هدف 
رسیدن به مقصود، در کنار راه های 
بدتر یا اذعان به بی عدالتی و حتی 
برای  خوبی  دستمایه  توحش، 
شناخت این رژیم و دستگاه های 
جهت  مستمسک  حتی  و  تابعه 
محکومیت در مراجع قضائی و 

کیفری دنیاست
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مئير داگان

كارنامه ای كه فقط ستايش برانگيز نيست، بلكه به شكست ها و ناكامی های او به عنوان يكی 
از رؤسای موساد نيز اشاره می كند و به تحقيق و جرأت می توان ادعا كرد كه از ميان رؤسای 
بعد از مئير آميت، از پختگی، كياست و عقالنيت و در عين حال تخصص ويژه ای در اين حوزه 
برخوردار است؛ به طوری كه نه تنها برای همكاران خود در موساد بلكه برای دولتمردان نيز 

شخصيتی قابل تأمل و درس آموز است. 
رونن برگمن با تمركز بر داگان از ابتدا تا انتها در فرازهای مختلف از كتاب، نشان می دهد 
كه چه دوست داشته باشيم يا نه و چه قبول داشته باشيم يا نه، بايد به داگان احترام بگذاريم. 
او با تأكيد و تشريح اختالف نتانياهو با داگان كه به بركناری او منجر شد به دنبال آن است كه 
ابعاد ديگری از شخصيت داگان را رونمايی كند و اگر در دو كتاب جنگ مخفی عليه ايران و 
برخيز و اول تو بكش از ميان انبوه مطالب جاسوسی، اطالعاتی و امنيتی به اين حد روی داگان 

مانور می دهد، بی دليل نيست. 
برگمن با توجه خاص به داگان، به يك شــيوه از نحوه برخورد با يكی از مهمترين مسائل 
اسرائيل در اين دوران اشاره می كند و آن مسئله مهم ايران و پرونده هسته ای است. و باز هم با 
اين هدف كه تنها خطری كه برای موجوديت اسرائيل مطرح است و اهميت دارد، ايران قبل 
و بعد از انقالب و مشخصًا تبعات انقالب اسالمی در ايران است و برای برگمن موضوعيت 
غيرقابل انكاری دارد. و خطراتی همچون حزب اهلل و شخص عماد مغنيه اهرم های اجرايی 

ناآرامی برای اسرائيل و تهديد برای موجوديت اين رژيم هستند. 
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مئير داگان به دليل ابتال به سرطان در 17مارس2017 و در سن 71 سالگی از دنيا رفت. او 
با به ميراث گذاشتن شيوه فكری و رفتاری هشت ساله خود در موساد، هم برای اطالعاتی ها 
و هم سياستمداران اسرائيلی رويه ای را بر جای نهاد كه همچنان كارآمد و كاربردی است. 

بنيامين نتانياهو كه او را بركنار كرد هم اكنون دريافته و شايد دريافته بود كه با حمله به 
ايران، اسرائيل دچار اشتباه وحشتناكی خواهد شد. به كارگيری شيوه ترور، خرابكاری و نفوذ، 
جايگزين عاقالنه ای در كنار حمله به ايران است كه به اندازه هيچ موضوع ديگری تا اين سطح 
اسرائيل را درگير نكرده است. )ص322، 177، 22، 760، 827-820 و 800( باشد كه اهل 

نظر و مسئولين ذيربط اين اثر را بخوانند و منظور نويسنده را دريابند. 
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دکتر سيد حميد روحانی

كارگزاران اســتعمار آن روز كه رضا پاالنی را از شغل مهتری بيرون كشيدند و بر تخت 
سلطنت نشاندند، افسار او را به دست فراماســون هايی دادند كه طبق قانون اساسی واحد 
جهانی فراماسونری، به زادگاه اصلی ماسون ها )انگليس( وفادارند. از ياد نبريم كه در دوران 
سلطنت شانزده ساله رضاشاه، شش تن از نخست وزيران او: محمدعلی فروغی )ذكاء الملك(، 
ميرزا حسن خان مستوفی )مستوفی الممالك(، مهدی قلی خان هدايت )مخبرالسلطنه(، محمود 
جم )مديرالدوله(، دكتر احمد متين دفتری و رجبعلی منصور از ماسون های ارشد به شمار 
می آمدند و با سرانگشت درايت و سياست خود، رضاشاه را چون عروسك خيمه شب بازی 

می رقصاندند و به ويرانی ايران و تباهی و عقب ماندگی ملت ايران وامی داشتند. 
از نخستين نقشه هايی كه اين صدرنشينان به دست رضاشاه اجرا كردند دگرگونی فرهنگی 
و رخنه و نفوذ فرهنگ غرب در ميان جامعه ايرانی بود كه توانست بسياری را شست وشوی 
مغزی دهد و غرب زده كند. در دوران صدارت مهدی قلی هدايت، كميســيونی با عنوان 
»كميسيون معارف« تشكيل شد و نظارت بر تأليف و ترجمه كتاب ها اعم از ابتدايی، متوسطه، 

الف الم، خدمت یا خيانت
)بخش پنجم(
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دانشــگاهی، مدارس عالی و... بر عهده آن كميسيون 
قرار گرفــت و فعاليت های فرهنگی، هنــری، ادبی، 
تاريخی و... بايد زير نظر آن كميســيون می گذشت. 
بيشترين آثار فرهنگی منتشرشده در دوران رضاشاه 
به ويژه تاريــخ، در انحصار قلم زنان ماســونيك بود 
و تا آنجا كه توانســتند در تخريب و تحريف تاريخ 
كوشــيدند. كتاب های تاريخی كه در دوران پهلوی 
اول و دوم به بازار آمده- جز شمار معدود كه از سوی 
مورخان بی غرض و بی نظر نگارش يافت- آكنده از دروغ، نارواگويی، غرض ورزی و دور از 

واقعيت  ها و رويدادهای تاريخی است. 
در اين كتاب ها تالش شده است كه نقش اسالم و مردم به طور كلی ناديده گرفته شود و به 
توده ها چنين بباورانند كه جنبش ها، نهضت ها و حركت های به ظاهر مردمی و اسالمی، ريشه 
در كارگردانی قدرت ها و ابرقدرت ها دارد و اين سياستمداران و بازيگران سياسی غرب و 
شرق هستند كه در راه آز و نياز اســتعماری و فزون خواهی خود حركت می كنند و نهضت 

می آفرينند و در ميان توده های مردمی جنب و جوش پديد می آورند! 
مأموريت ديگر اين قلم زنان ماسونی در كتاب هايی كه به نام تاريخ بيرون می دادند به زير 
سؤال بردن رهبران اسالمی و راست قامتان انقالبی بود. كتاب های تاريخی عصر پهلوی كه با 
عناوين رنگارنگ تاريخ بيداری، سياحت نامه، خاطرات، خاطرات و خطرات، تاريخ مشروطه، 
تاريخ مشروطيت، شورش بر امتيازنامه رژی و... انتشار يافت، در واقع انتقام نامه ای است كه 
از رهبران نهضت های ضداستعماری گرفته اند. هيچ رهبر اسالمی مبارزی را نتوان يافت كه از 
سوی تحريف گران تاريخ دوران پهلوی مورد اهانت و تهمت قرار نگرفته باشد و از او با بدنامی 
ياد نشده باشد. استعمارگران و دستياران ماسونی آنها از اينكه رهبران اسالمی و انقالبی برای 
ملت ها در هر عصری و در ميان هر نسلی الگو و اسوه باشند سخت نگران و انديشناك اند. 
از اين رو می بينيم كه امروز پيروان خط ســازش كه زير عنوان های كثيف »اصالح طلب«، 
»ليبرال« »دموكرات«، »روشنفكر« و... بازيگر صحنه سياسی و اجتماعی كشورند، با همه نيرو 
تالش می كنند خط مقاومت، شهادت و خط امام را به وادی نســيان روانه كنند و به گفته 

خودشان »به موزه بفرستند«! 
بهتان تراشــی و دروغ پردازی ضد امام از همان روزهای آغازين نهضت آغاز شد. هنوز 
بيش از مدت كوتاهی از نهضت اسالمی نگذشته بود كه چهره ها و مهره های دربار و ساواك با 

زیر  که  سازش  خط  پیروان 
عنوان های کثیف »اصالح طلب«، 
»لیبرال« »دموکرات«، »روشنفکر« 
و  سیاسی  صحنه  بازیگر   .. و.
اجتماعی کشورند، با همه نیرو 
مقاومت،  خط  می کنند  تالش 
شهادت و خط امام را به وادی 
گفته  به  و  کنند  روانه  نسیان 

خودشان »به موزه بفرستند«!
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حربه بهتان به رويارويی با امام برخاستند. اميراسداهلل علم كه عمری در دامان دولت جزيره 
انگليس درس نيرنگ بازی و دروغ پردازی گرفته بود، به عنوان نخست وزير شاه به صحنه 
آمد و در تاريخ 2بهمن1341 به مصاحبه راديو- تلويزيونی و مطبوعاتی نشست و با اتهامی 

دست و پا شكسته تالش كرد امام را اين گونه زير سؤال ببرد: 
... در همان اوان يك نامه ديگری با يك مدرك ديگری به دست ما افتاد 
كه به كلی ما در آن تاريخ ســكوت كرديم و آن نامه عبارت است از اين 
نامه]![ آقای نخست وزير در حالی كه نامه مزبور را ارايه می داد، گفت: چون 
اين نامه به عنوان يك نفری است اسمش را نمی خوانم ولی عنوان اين نامه به 
عنوان كسی است كه متأسفانه بايد بگويم در لباس روحانيت است. نامه ای 
است از يكی از واليات برای يكی از اين اشــخاص با صد و ده هزار تومان 
كه يك كاری بكنيد... از من نخواهيد كه اسامی به شما بگويم چون يكی از 

وظايف اساسی دولت حفظ احترامات اشخاص است!!1 
همچنين شاه در نطق خود در قم در 4بهمن1341 مبارزه عليه رفراندم و لوايح ششگانه 
را به تحريك جمال عبدالناصر رئيس جمهور آن روز مصر دانست و نامبرده را ليدر كسانی 

خواند كه ضد رفرم او به مخالفت برخاسته اند.2 
سرانجام در پی بازداشت امام در 15خرداد42 و قيام خونين آن روز، شاه با دستپاچگی و 
شتاب زدگی به نطق نسنجيده و بی خردانه ای دست زد. او در آن نطق تالش كرد امام و امت 

به پا خاسته را با اتهام پول گرفتن از جمال عبدالناصر بدنام كند: 
... بايد به شما بگويم كه متأسفانه كســانی كه بساط 15خرداد را به راه 
انداختند كما اينكه در ميان كسانی كه يا زخمی شده اند، يا دستگير شده اند 
خيلی از آنها می گفتند ما چه كار كنيم، به ما بيست و پنج ريال پول داده بودند 
و می گفتند در كوچه ها بدويد و بگوييد زنده باد فالنی... ما حاال می دانيم اين 
وجوه از كجا رسيده است و به شما ملت ايران به زودی جزئيات گفته خواهد 
شــد. فقط اين موضوع اوالً از لحاظ ايرانيت يك ايرانی كه پول خارجی را 
بگيرد و بر ضد جامعه خودش اقدام كند اين را چه می شود گفت؛ و دوم يك 

نفر شيعه پول بگيرد از يك نفر مسلمان غيرشيعه اين چيست؟...3
شاه در كتابی كه به نام انقالب سفيد نوشت يا در واقع برای او نوشتند، نغمه ديگری ساز 

1. اطالعات، كيهان، 1341/11/3. 
2. كيهان، اطالعات، 1341/11/6. 

3. همان، 1342/3/18. 



246
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

نقدمتون،منابعوديدگاهها

كرد و به دروغ پردازی نوينی دست زد و ادعا كرد: 
... اين غائله به تحريك عوامل ارتجاع توسط شخصی صورت گرفت كه 
مدعی روحانيت بود... در عوض مسلم بود كه اين شخص ارتباط مرموزی 
با عوامل بيگانه دارد، بــه طوری كه بعداً ديديم كــه راديوهای آوارگان 
بی وطن حزب سابق توده يعنی حزبی كه اصوالً با خداشناسی مخالف بود از 
اين شخص به كرات با عنوان آيت اهلل تجليل كردند و مقام او را به اصطالح 
معروف به عرش رسانيدند ولو اينكه احيانًا تحريكات اين شخص از جای 

ديگر آب می خورد...1
شاه در اين كتاب خود شش سطر پايين تر از دروغ پردازی باال، اضافه كرده است: 

... بلوای 15خرداد42 بهترين نمونه اتحاد نامقدس دو جناح ارتجاع سياه 
و قوای مخرب سرخ بود كه با پول دســته ای از مالكين كه مشمول قانون 

اصالحات ارضی شده بودند، انجام گرفت...2
شاه از حركت كاخ برانداز امام تا آن پايه وحشت كرده بود كه شتاب زده، نسنجيده و به دور 
از خرد و انديشه نسبت هايی به امام می داد و اتهاماتی را وارد می كرد كه با يكديگر همخوانی 
نداشت. يك زمان جمال عبدالناصر را محرك قيام 15خرداد وانمود می كرد و مدعی شد كه 
امام از او پول دريافت كرده است؛ بار ديگر كمونيست ها و حزب توده را عامل قيام امام اعالم 
می كرد و همزمان ادعا می كرد كه »پول دسته ای از مالكين« به امام زمينه حركت و نهضت 
او بوده است. شاه به خوبی دريافته بود كه نهضت انديشمندانه و سازنده امام شالوده انقالب 
اسالمی و فروپاشی نظام پادشاهی را هموار می سازد. از اين رو، با دستپاچگی و سراسيمگی 
تالش می كرد با حربه تهمت و افترا با امام رويارويی كند و نهضت او را از پيشرفت باز بدارد. 
شگفت آور اينكه برخی از گروه های سياسی نيز در موضع گيری های خود درباره امام همان 
حربه شاه را به كار گرفتند و همان تهمت ها و دروغ های شاه را نشخوار كردند. بيژن جزنی از 

اعضای حزب توده درباره قيام امام و روحانيت چنين قلم زد: 
... تا هنگامی كه طرح اصالحات ارضی جدی تلقی نمی شد، روحانيت كم و 
بيش مانند خود فئودال ها نسبت به آن بی اعتنا بود ولی با تشديد تضاد جناح های 

طبقات حاكم، روحانيت تقريباً بدون استثنا در برابر اين طرح قرار گرفت...!3

1. محمدرضا پهلوی، انقالب سفيد، چاپخانه بانك ملی، 1345، ص45-46. 
2. همان. 

3. بيژن جزنی، وقايع سی ساله اخير ايران؛ تئوری جمع بندی مبارزات سی ساله اخير در ايران، بی جا، ثريا آبادان، 
بی تا، ص81. 
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سازمان منافقين اين دست پرورده های جبهه ملی و نهضت آزادی نيز كه خط و راه شان از 
امام جدا بود اين گونه با شاه هم صدا شدند: 

... بعضی از عناصر كه درك درســتی از مســائل ندارنــد با اين طرح 
]اصالحات ارضی[ مخالفت كردند، همان ها كه پيش از اين نيز به دفاع از 

مالكيت فئودال ها و استثمار دهقانان پرداخته بودند...1 
شاه در دوران نهضت امام و انقالب اسالمی و حتی پس از واژگونی رژيم سلطنتی و فرار او 
از ايران، هيچ گاه از تهمت، افترا و نسبت های ناروا به امام بازنايستاد. او از طريق روزنامه های 
وابسته به دولت و دربار در هر مناسبتی به جوسازی و سمپاشی ضد امام ادامه می داد و اگر 
خود نيز فرصتی می يافت از هيچ اهانت و تهمتی عليه امام دريغ نمی ورزيد. در پی سخنرانی 
امام ضد جشن های پر هزينه دو هزار و پانصدساله شاهنشــاهی، خبرنگار لوموند با شاه به 

گفت وگو نشست و از او سؤال كرد: 
برخی، از شما خرده می گيرند كه بيت المال را تا سر حد اسراف و ريخت 
و پاش در اين جشن صرف كرديد؟ شاه در پاسخ با خشم و خشونت بيش 
از حد و تندی پاسخ داد من ناچار نيستم به كسی، جز به ملتم حساب پس 
بدهم و اين پول هايی را كه صرف جشــن كرديم نه دزديده بوديم و نه از 
جيره و نفقه كسی برداشته بوديم. خبرنگار لوموند ادامه داد: اعليحضرتا! اين 
توضيحات شما قانع كننده نيست زيرا كه پيشوای اپوزيسيون ايران و ليدر 
مذهبی آيت اهلل خمينی روی اين ولخرجی ها انگشت گذاشته و طی پيامی 
از تبعيد خود در عراق ملت ايــران را به رويارويی با اين ريخت و پاش های 
بی حساب فراخوانده است... شاه پاسخ داد: اصوالً خمينی و خمينی ها از ملت 
ايران بيگانه اند. او در هند به دنيا آمده و افزون بر اين، او به ميهنی كه در آن 
مدتی زيست می كرده خيانت كرده است و گفته می شود كه او نوكر بريتانيا 

و مزدور عراق است...2
شــاه حتی پس از واژگونی تاج و تخت و فرار از ايران نيز از بهتان تراشــی و نارواگويی و 
ياوه سرايی ضد امام دست نكشيد و در كتابی كه برای او نوشتند، تالش كرد امام را به حربه 

توهين و تهمت زير سؤال ببرد: 
... محرك آشوب و غارت و آتش سوزی عماًل شخص گمنامی بود به نام 

1. 15خرداد، نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ايران، تهران، سازمان مجاهدين خلق ايران، 1358، ص13. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، دفتر سوم، 1382، ص888-889. 
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»آيت اهلل خمينی« كه به صورت پنهانــی مردم را به مخالفت با اصالحات 
ارضی ما و آزادی زنان و به طور كلی با اصول انقالب تحريك می كرد...1

شاه تا واپسين دوران زندگی خود از اين شيوه و حربه طاغوتيان و كاخ نشينان دست نكشيد 
و در هر فرصت و مناسبتی به امام نســبت های ناروا داد و آن گاه كه به گور رفت اين حربه 
را ديگر طاغوتيان برون مرزی و درون مرزی و پادوها و كاسه ليســان دستگاه زورمداری و 
خيانتكاری دنبال كردند. فزون خواهان و حراميان فرهنگ و انديشه در غروب كده غرب برای 
در هم شكستن آرمان ها و اهداف اسالمی- مردمی امام از هيچ اتهام و افترايی ضد او دريغ 
نكردند و هزاران ورق در راه بدنام كردن و زير سؤال بردن او سياه كردند. درون ايران نيز 
نيروهای پياده نظام غرب، به ويژه امريكا چون شرايط اقتضا نداشت كه به طور مستقيم به امام 
بهتان بزنند و نسبت ناروا بدهند، با شايعه سازی، دروغ پردازی، افسانه بافی و خيال پردازی در 
راه خدشه دار كردن چهره او كوشيدند. گفتند و نوشتند كه امام در جوانی »چماق دار« بوده 
و در مدرسه فيضيه با گردن كلفت هايی كه در آن مدرسه بساط پهن كرده و جاخوش كرده 
بودند دست به يقه می شده است! از برای اينكه بتوانند سر نخی از ارتباط امام با فراماسون ها 
پديد آورند، به ظاهر با عنوان خيال پردازی و در واقع شايد به منظور خدشه دار كردن راه و 

خط و چهره امام و زير سؤال بردن آرمان های او چنين بافتند: 
... علت دوام نام دهخدا اخالص او به خاندان پيامبر)ص( بوده! بعدها آقا 
روح اهلل عالوه بر اينكه يك دوره فرهنگ دهخدا تهيه كرد، يكبار نيز به ديدار 
اين مرد رفت تا از نزديك با او آشنا شود)!( دهخدا نيز او را حسابی تحويل 

گرفته بود و از زير و بم های مشروطه برايش حكايت ها داشت!!2 
اين نويسنده خيال پرداز تنها ارتباط ميان امام و يك فراماسون را ساخته و پرداخته نكرده 

بلكه كوشيده او را برای امام يك الگو و »يكی از شخصيت های قابل مطالعه« بنماياند! 
به نظر می آيد وقتی روح اهلل قم رفت شــخصيت دهخــدا برايش يكی 
از شــخصيت های قابل مطالعه شــد، چه او عالمه نــام گرفت و روح اهلل 
می خواست بداند دخوی ديروز چگونه عالمه دهخدای امروز شده است... 
شايد در حين بحث و گفت وگو، آقا روح اهلل در خطوط چهره و آهنگ كالم 

دهخدا تأمل می كرد...!!3

1. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان، چاپ رخ، 1371، ص178. 
2. علی قادری، خمينی، روح اهلل )زندگينامه امام خمينی بر اساس اسناد و خاطرات و خيال(، تهران، مؤسسه تنظيم 

و نشر آثار امام خمينی)س(، عروج، 1378، ج1، ص166. 
3. همان، ص167. 
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بگذريم از اينكه در روزگار هجرت امام به قم در سال 1300، علی اكبر دهخدا عددی به 
شمار نمی آمد تا مورد توجه باشد. 

به رغم اينكه امام در دوران طلبگی با سادگی و فرودستی می گذراند، خيال بافی كرده اند كه 
برای تحصيل »با كالسكه به قم رسيد«!1 تا وانمود شود كه آقاروح اهلل، خان زاده و نازپرورده 

بوده و با وسايل نقليه طبقات اشرافی رفت و آمد می كرده است! 
اين نويسنده خيال پرداز، در بافته ها و ســاخته های خويش آنچه را كه خود، بنابر روش 

غرب زده ها و روشنفكرمآب ها نمی پسنديده و باور نداشته به امام نسبت داده است: 
... از آن پس مراقب بود كه... وقتی به حرم پا می گذارد سالم كند، زيارت بخواند 

و بی آنكه بر ضريح دستی بمالد يا بوسه ای زند نمازی بگذارد و خارج شود...2
در صورتی كه امام تا پايان عمر، به استالم و لثم مشاهد مشرفه و عتبات عاليه مقيد بود، 
در نجف اشرف يكبار امام را در حرم ديدم كه عبا را روی ضريح قرار می داد و بر آن بوسه 
می زد زيرا برخی از زائران به علت القيدی با دست های نشسته بر ضريح دست می كشيدند، 
به گونه ای كه گاهی ضريح چسبندگی پيدا می كرد. اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه 
امام در روزگار طلبگی و نوجوانی در مقامی نبود كه بنا به نوشته جناب خيال پرداز »... عوام در 

بعضی كارهای سهل به اشتباه از بزرگان خود پيشی می گيرند«! 
كتابی را كه بر پايه خيال بافی، افسانه سرايی و آورده های دور از واقعيت به رشته نگارش 
كشيده شده است متأسفانه »زندگينامه امام خمينی« نام نهادند و عنوان »بر اساس اسناد« را 
نيز چاشنی آن كردند تا جنبه »خيال بافی« را ناديده انگارند و آورده های آن را اعتبار ببخشند 
و خوانندگان و پژوهشگران ساده انديش و سطحی نگر را فريب دهند تا قادر نباشند سره را از 
ناسره بازشناسند و نتوانند از زندگی امام به درستی سر دربياورند و بدتر از بد اينكه، اين شيوه 
قلم زدن درباره امام )بر اساس خيال( چه بسا راهی باز كند برای تحريف گران تاريخ كه فردا 
و فرداهايی پيرامون امام به بهتان و دروغ پراكنی و ياوه سرايی دست بزنند و عنوان )بر اساس 

اسناد، خاطرات و خيال( را چاشنی آن كنند. 
تاكتيك اين گونه نويسندگان اين است كه نوشته خود را در مراكزی به چاپ می رسانند 
كه به ظاهر از جايگاه وااليی برخوردار است و »به كوه ابوقبيس« تكيه دارد! تا هر آنچه را كه 

بافته اند ترديد ناپذير بنمايانند. 

1. همان، ص374. 
2. همان. 
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دستينه پای یاوه گویی ها
چنان كه پيش تر اشاره شد حراميان انديشه و فرهنگ و تحريف گران بی آذرنگ، پس از 
ساليان درازی افترا، ناسزا و نسبت های ناروا به امام، به طور عينی دريافتند كه توهين و تهمت 
برای خدشه دار كردن سيمای امام كارايی الزم را ندارد. پااليش و پيرايش روحی و صفای 
درونی امام تا آن پايه آراسته و عميق اســت كه گرد و غبار بهتان، جوسازی ها و سمپاشی 
فراوان دشمنان درون مرزی و برون مرزی نمی تواند آن را كدر كند و نقطه سياهی بر جبين 
او نشاند. از اين رو، در پی درنگ و انديشه درازمدت به اين واقعيت رسيدند كه بايستی با 
پوشش خودی و مريدی و با تاكتيك عالقه مندی و ارادت ورزی راه تخريب امام و تحريف 
ايده و انديشه او را پی گرفت؛ به ظاهر در راه ستايش از امام قلم زد و صدها صفحه در نيكی 
و بزرگی و ويژگی های او نگاشت و در كنار آن با شيوه ای شيطانی پيرايه ای بر امام بست و 
نسبت ناروايی را ضد او مطرح كرد؛ به اين اميد كه خوانندگان پس از مطالعه ده ها صفحه 
»ذكر جميل« امام شايد باور كنند نسبتی كه به امام داده شده، پيرايه و بهتان بی اساس نيست. 
در اين واپسين سال ها می بينيم كه قلم به دستان مرموزی با عنوان امام شناسی در البه الی 
صفحاتی ستايش و مجيزگويی از امام، نادرستی هايی را به نام او رقم زدند و نيز ياوه گويی ها و 
دروغ پردازی های برخی از دشمنان و عناد ورزان ورشكسته و بی آبرو را كه عليه امام به نام 
خاطره يا گزارش، اينجا و آنجا به قلم آورده بودند، بازنويسی كردند و به آن اعتبار بخشيدند 
و بدين گونه آورده های مهره های گمنام و سوداپرستان بدنام را با فوت و فن شيطانی آب و 

تاب دادند و پای آن دروغ گويی ها دستينه گذاشتند. 
به نظر می رسد يكی از نقشــه ها و برنامه های )يا مأموريت( نويسنده كتاب الف الم اين 
بوده است كه هرزه گويی ها و ياوه سرايی های برخی از پادوهای بی سر و پای رژيم گذشته ضد 
امام را كه در ميان ملت ايران هيچ گاه به حساب نمی آيند و ارزشی ندارند، با دوباره نويسی 
همراه با بيوگرافی زنده كند و بيهوده گويی های آنان را در كتابی كه از مؤسســه وابسته به 
وزارتخانه امنيتی- اطالعاتی انتشار يافته است، بزك كند و برجسته سازد. از اين رو می بينيم 
كه در مواردی از آسمندان رژيم پهلوی ياد می كند و نام به خاك رفته آنها را نبش قبر كرده 
 به بازار می آورد و غســل تعميد می دهد و ياوه گويی های بی مايه آنها ضد امام را اين گونه 

نشخوار می كند: 
همسر پاكروان در خاطراتش نوشــته كه امام در منزلشان ناهار صرف 

كرده است!1

1. هدايت اهلل بهبودی، الف الم خمينی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1396، ص360. 
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علی نقی عاليخانی به نقل از همسر پاكروان گفته است كه خمينی به خانه 
ما آمد، شام را هم آنجا با هم خوردند!!1

عمادالدين سزاوار به ديدن آيت اهلل خمينی آمد و خمينی در اين ديدار 
وفاداری خود را به رژيم شاه و نظام سلطنتی اعالم كرد!!2

و...
در صورتی كه معلوم نيست خانم پاكروان اصوالً خاطراتی نوشته باشد! چه بسا دست های 
مرموزی در پشت پرده قره العين ها، تقی زاده ها، سرهنگ آخوندف ها، ناظم االسالم ها و در 
يك كالم تسليم  طلب ها را برای ما ساخته و پرداخته كردند و در صحنه به بازيگری واداشتند، 
تا به نام همسر پاكروان خاطرات بســازند، برای امام زندگينامه ای آكنده از خيال پردازی 
و افسانه ســرايی ببافند، الف الم خمينی ها به نمايش درآورند؛ و اين بافته ها و ساخته ها را 
در مؤسسه ها و ارگان های وابســته به نظام جمهوری اسالمی انتشار دهند و پای اين بهتان 
مزخرف، دستينه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، مركز اســناد انقالب اسالمی، »مؤسسه 
مطالعات و پژوهش های سياسی« قرار بگيرد و راستی و درستی!! آن دروغ های زشت و پليد 

را ترديدناپذير سازد! 

سمپاتی نسبت به خفيه نویسان ساواک 
نويسنده الف الم تنها به اين وظيفه! و مسئوليت! بسنده نكرده است كه چهره های سياه دم 
 دستی ها و دم  پايی های رژيم شاه را بزك كند و نام و يادشان را مستدام دارد و ياوه  گويی ها و 
دروغ پردازی های آنان را عليه امام راست و درست بنماياند بلكه تالش داشته است سندهای 
پادوهای بی سواد ساواك را نيز به گونه ای ارزش ببخشد. او به رغم اينكه در مقدمه، ژست 
محققانه به خود گرفته و وانمود كرده است كه زمانی را به راست آزمايی سندهای به جامانده 
از ساواك و شهربانی صرف كرده است، ليكن می بينيم كه در كتاب خود كوچك ترين معياری 
برای سندشناسی و راست آزمايی اسناد نداشته و هر چه را كه در گزارش ساواك و شهربانی 
از »رطب و يابس« يافته، مورد اســتناد قرار داده است؛ حتی اگر آن سند، اجتهاد در مقابل 

نص باشد.
او در كتاب خود آورده است كه امام در گفت وگو با سيد محمد بهبهانی، انتخابات بيست 
و يكمين دوره مجلس شورای ملی را »انتخابات مفتضح« خواند و اعالم كرد: »... بايد جلوی 

1. همان، ص361. 
2. همان، ص368. 
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اين انتخابات مفتضح را گرفت...«1
نيز در اين كتاب خود اذعان كرده است كه امام درباره »وكالی مجلس شورای ملی )دوره 
بيست و يكم( اظهار داشته است: »... وكالی مجلس شورای ملی و سناتورهای مجلس سنا در 
زمانی كه مراجع تقليد انتخابات را تحريم كرده بودند برگزيده شدند پس قانونی نيستند.«2 
البد سخنرانی و اعالميه او را در صحيفه امام نيز ديده و خوانده است كه درباره مجلس بيست 

و يكم اعالم كرده است: 
... اين مجلسی است كه ارتباط به ملت ندارند، ملت ايران به اينها رأی 
ندادند، علمای طراز اول، مراجع- بسيارشان- تحريم كردند انتخابات را، 
ملت تبعيت كرد، رأی نداد ليكن زور سرنيزه اينها را آورده بر اين كرسی 

نشاند...3 
از آنچه در فرازهای باال آمد موضع بی پرده و آشــكار امام پيرامون مجلس شورای ملی 
)بيست و يكمين دوره( پيش از برگزاری انتخابات و نيز پس از آن، واقعيت را برای هر كسی 
كه مختصر سوادی در حد خواندن و نوشتن داشته باشــد روشن و مبرهن می سازد. ليكن 
نويســنده الف الم از آنجا كه در جستار و جســت وجوگری و پژوهش و پژوهيدن نمونه! و 

سرآمد! است، چنين آورده است: 
... برای دريافت موضع آيت اهلل خمينی نسبت به انتخابات پيش  رو، منبعی 
جز اسناد ساواك نيســت. وی در اين زمان تحت نظر نيروهای انتظامی و 
امنيتی به سر می برد... پيش از اين گفته شد كه مأموران هنگام گفت وگوی 
حضوری آيات خمينی و بهبهانی شــنيدند كه آقــای خمينی صحبت از 
جلوگيری از انتخابات مفتضح كرده بود اما اين سندها موضع ديگری نيز از 
او نقل كرده اند: »با توجه به اينكه وجود هر مجلسی با نمايندگان غيرصالح 
بهتر از نبودش می باشــد هر كس به هر نحوی مانــع از انجام انتخابات و 
تشكيل مجلس شود مسلماً برخالف مصلحت ملت رفتار نموده است«، اگر 
اين نقل درست منعكس شده باشد آقای خمينی بين بد و بدتر، بد را انتخاب 

كرده بود!!4
نويسنده الف الم از آنجا كه نســبت به خفيه نويسان ساواك ســمپاتی داشته، هيچ گاه 

1. همان، ص348. 
2. همان، ص458. 

3. صحيفه امام، ج1، ص417. 
4. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص355. 
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نمی توانسته است باور كند كه آنها چه بسا گزارش های 
دروغ و ساختگی بدهند يا به ضد و نقيض گويی دچار 
شوند. او در اين كتاب خود نه تنها در هيچ موردی از 
گزارش های دروغ و خالف واقع گزارشگران ساواك 
ســخنی به ميان نياورده اســت بلكه حتی باور ندارد 
كه آنها در گزارش های خود به خطا و اشــتباه دچار 
شوند! او با زبان بی زبانی می خواهد بگويد اگر بخشی 

از سخنرانی ها يا اعالميه های امام با گزارش خفيه نويسان ساواك همخوانی نداشت بايد در 
آنچه از زبان امام آمده و از قلم او تراوش كرده است ترديد كرد، نه اينكه گزارش مأموران 
ساواك را دروغ و نادرست پنداشت!! دور از انديشه نيست كه او ناهمگونی موضع امام ضد 
نمايندگان قالبی و انتصابی مجلس شورای ملی با گزارش ساختگی گزارشگران ساواك را 

نتواند درك و فهم كند! امام با صراحت اعالم می كند: 
... علما و روحانيون كه می گويند... وكالی پارلمان بايد مبعوث از ملت 
باشند... برای آن است كه اين ننگ ها را بر ملت تحميل نكنند و ما را مواجه با 
اين مصيبت ها ننمايند. چرا وكالی پارلمان با آنكه به حسب قاعده انسانيت 
و مليت با همچو سند اسارتی صد در صد مخالف هستند، نفس نمی كشند؟... 
برای آنكه اتكا به ملت ندارند، دست نشانده هستند و قدرت مخالفت ندارند، 
آنها را با يك اشاره بيرون می ريزند، به زندان می اندازند... وكالی مجلسين 
وكيل ملت نيستند، وكالی سرنيزه هستند، رأی آنها در برابر ملت و اسالم 

و قرآن هيچ ارزشی ندارد...1 
آيا باور كردنی است كسی اين پيام امام را بر تافته باشــد اما بر اين باور باشد كه از ديد 
امام »وجود هر مجلسی با نمايندگان دست نشانده و فاسد بهتر از نبودش می باشد«؟!! چگونه 
می توان باور كرد انسانی از عقل سليم برخوردار باشد و از الفبای سياست بويی به مشامش 
رسيده باشد و با وجود اين، مجلس شورايی را كه نمايندگان آن را مشتی عناصر دست نشانده 
تشكيل داده اند از نبودش بهتر بداند. نويسنده الف الم با تمسك به گزارش پوچ و ساختگی و 

دور از خردمندی ساواك بر آن است چند انديشه و نقشه را به بار بنشاند: 
1. اتهام ليبرال منشی به امام 

ليبرال ها و پيروان خط سازش- همان گونه كه آزمون نشــان می دهد- با اقتدار ملت ها 
و برپايی حكومت مردمی ســخت مخالف اند و هر گاه فرصت يابند و به قدرت برســند، 

1. صحيفه امام، همان، ص410. 

حرامیان اندیشه و فرهنگ و 
تحریف گران بی آذرنگ، پس 
از سالیان درازی افترا، ناسزا و 
نسبت های ناروا به امام، به طور 
عینی دریافتند که توهین و تهمت 
برای خدشه دار کردن سیمای 

امام کارایی الزم را ندارد
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فاشيســتی ترين حكومت های ضــد مردمی را 
استوار می سازند. 

با شعار دموكراســی، اعتدال، اصالح طلبی و 
عقل گرايی دنبال برقراری حكومتی هستند كه 
در برابر ملت خويش فاالنژ و خودكامه و در برابر 
بيگانگان واداده و خودباخته باشند؛ به نام مردم و 
با عنوان آرای مردم زمام امور را در دست بگيرند 
و حقوق ملــت را پايمال كننــد؛ همان گونه كه 
دست نشاندگان دربار و ساواك در بيست و يكمين دوره مجلس شورای ملی انجام دادند؛ با 
دستاويز آرای ملت از روی جمجمه شهدای 15خرداد گذشتند و بر كرسی پارلمان نشستند 

و با تصويب اليحه كاپيتوالسيون حقوق ملت ايران را پايمال كردند. 
نويسنده الف الم طبق شيوه و سبك ليبرال ها و تسليم طلب ها، پس از گذشت بيش از نيم قرن 
از مجلس شورای ملی دوران ستمشاهی بر آن است با استناد به يك سند دست ساز ساواك، 
امام را نيز با دستاويز بد و بدتر هوادار »وكالی سرنيزه« و خودفروخته آن مجلس غيرقانونی 

وانمود كرده و بدين گونه برای آن عروسك های خيمه شب بازی آبرو دريوزگی كند. 
2. اتهام به مراجع از زبان امام

تحريم انتخابات آن دوره مجلس شورای ملی از سوی علما و مراجع در شرايط خفقان بار و 
پس از قيام 15خرداد، بی ترديد برای ليبرال ها و تسليم طلب ها خوشايند نبود. آنها اين گونه 
موضع گيری های انقالبی را كه مخالف سياست امريكا در ايران بود نمی پسنديدند. از اين رو، 
می بينيم كه نويسنده الف الم از زبان امام آن موضع مراجع را مورد نكوهش قرار می دهد و 
محكوم می كند: »هر كس به هر نحوی مانع از انجام انتخابات و تشكيل مجلس شود مسلمًا 

برخالف مصلحت ملت رفتار نموده است«!! 
3. اتهام دورنگی و دورويی به امام 

به نظر می رسد نويســنده الف الم با آب و تاب دادن به دروغ ساواك مبنی بر حمايت 
امام از »وكالی سرنيزه« مجلس شورای ملی با دستاويز بد و بدتر، بر آن است اين انديشه 
غرض ورزانه را در خواننده زنده كند كه امام ثبات سياسی نداشته و پيرامون يك موضوع، 
مواضع متفاوت می گرفته است. يك روز »وجود نمايندگان انتصابی و قالبی را بهتر از نبود 
آن می دانسته است« و روز ديگر آنان را »وكالی سرنيزه« می خوانده است! روزی با اعالم 
اينكه »هر كس مانع از انجام انتخابات و تشكيل مجلس شود مسلماً برخالف مصلحت ملت 

و  نقشه ها  از  یکی  می رسد  نظر  به 
برنامه های )یا مأموریت( نویسنده 
که  است  بوده  این  الف الم  کتاب 
یاوه سرایی های  و  هرزه گویی ها 
برخی از پادوهای بی سر و پای رژیم 
گذشته ضد امام را که در میان ملت 
ایران هیچ گاه به حساب نمی آیند و 
ارزشی ندارند، با دوباره نویسی همراه 

با بیوگرافی زنده کند
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رفتار نموده است«، تحريم انتخابات از سوی مراجع 
را نكوهش می كرده و روز ديگر با اســتناد به فتوای 
تحريم مراجــع، نمايندگان مجلــس را غيرقانونی 

می خوانده است! 
در پايان اين بحث، بايســته يادآوری اســت كه 
استناد نويسنده الف الم به ســند ساختگی ساواك 
مبنی بر پشتيبانی امام از انتخابات قالبی و فرمايشی 

تابستان 42 نشان دهنده اين است كه: 
1. جناب نويسنده از سندشناسی و تشخيص سندهايی كه ساختگی و دروغ بودن آن آشكار 
است به كلی ناتوان بوده و نتوانسته است طبق يك معيار سندشناسی، گزارش های بی پايه و 
بی ريشه را بازشناسد. از اين رو، می بينيم از آغاز تا پايان كتاب خود گزارش های ساواك را 
بی چون و چرا بدون ارزيابی و راست آزمايی كنار هم چيده و هيچ گونه برهانی برای درستی 
يا نادرستی آن سندها نشان نداده اســت. در واقع با گزارش های ساواك امام را شناخته! و 

شناسانده است!! 
عناصری كه از الفبای سياست بويی برده باشند حتی اگر از جستار و جست وجو، كاوش 
و كنكاش بی بهره باشند درمی يابند مجلسی كه از مشتی گماشتگان سفارتخانه های بيگانه 
و جيره خواران دربار و ساواك انباشته شده باشد نه تنها وجودی كالعدم است، بلكه زيانش 
بی شمار است. به نام نمايندگان ملت كاپيتوالسيون را احيا می  كند، لوايح ضد مردمی را به 
تصويب می رساند و در يك روز 600 اليحه رئيس دولت بی سواد و نوكر خانه زاد را مانند 

آب خوردن امضا و تصويب می كند. 
2. نويسنده الف الم از امام هيچ گونه شناختی نداشته است و دور از ذهن نيست كه او را 
با سركرده های ملی گرا ها و تسليم طلبان بی جربزه و بی عرضه مقايسه می كرده و بر اين باور 
بوده است او نيز مانند ليبرال های واداده در برابر زورمداران و قدرتمندان خود را می بازد و 
آن گاه كه با يك مهره ای كه عنوان نماينده را يدك می كشد روبه رو می شود تا كمر برای او 
خم می شود و به چاپلوسی و مجيزگويی می پردازد! او به علت عدم شناخت از امام و مقايسه او 
با خود و اربابانش می نويسد: »آقای خمينی نماز صبح را نخوانده بود، وضو نداشت يا مخدوش 

شده بود«!!1 و بدين گونه قياس به نفس كرده است. 
عناصر سست ايمان و ضعيف النفس هيچ گاه و هرگز نمی توانند ويژگی ها و برجستگی های 

1. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص319. 

این شیوه قلم زدن درباره امام 
)بر اساس خیال( چه بسا راهی 
باز کند برای تحریف گران تاریخ 
که فردا و فرداهایی پیرامون 
امام به بهتان و دروغ پراکنی و 
یاوه سرایی دست بزنند و عنوان 
)بر اساس اسناد، خاطرات و 

خیال( را چاشنی آن کنند
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رادمردان تاريخ ساز و خلوت نشينان اهل پرواز را برتابند. آنان ملكوتيان را چون خود می بينند 
و با خود مقايسه می كنند. سركرده ها و فرماندهان ارتش شاه كه با آن يال و كوپال عاريه ای 
برای دستگيری امام به قم رفته بودند و او را دستگير كردند و به تهران كوچ دادند نيز حال و 

روز ليبرال ها و تسليم طلب ها را داشتند. امام در سخنرانی خود آورده است: 
... واهلل تا حاال نترسيده ام آن روز هم كه می بردندم ]بامداد 15خرداد42[ 
آنها می ترسيدند من آنها را تسليت می دادم كه نترسيد... اگر ما... بترسيم 
دين نداريم... از چه چيز بترســيم؟ آن بايد بترسد كه غير اين عالم جايی 

ندارد...1
نويسنده الف الم اگر كوچك ترين شناختی از امام داشت هرگز اين دروغ شاخدار و آشكار 
را باور و تكرار نمی كرد كه امام اظهار كند: »... هر كس به هر نحوی مانع از انجام انتخابات 
و تشكيل مجلس شود مسلمًا برخالف مصلحت ملت رفتار نموده است«!! و بدين  گونه ضد 
مراجعی كه انتخابات را تحريم كردند مانند آقايان ميالنی، نجفی مرعشی و شريعتمداری 
موضع گيری كند. امام در تاريخ زندگی خويش هيچ گاه سخنی كه يك عالم اسالمی و مقام 

روحانی را زير سؤال ببرد بر زبان نياورد. 
3. سركار نويسنده اگر از انديشه و درايت بايسته برخوردار بود حتماً از خود می پرسيد كه 
چرا رژيم شاه اين موضع امام در پشتيبانی از انتخابات فرمايشی مجلس بيست و يكم شورای 
ملی و نكوهش مراجعی را كه انتخابات را تحريم كرده بودند منتشر نساخت و در البه الی 
اوراق و اسناد دفن كرد؟ پخش اين موضع امام- اگر چنين موضع جاهالنه و بی خردانه ای 
گرفته بود- می توانست نمايندگان قالبی و »وكالی سرنيزه« را كه از روی جمجمه شهدای 
15خرداد گذشته بودند، آبرو و اعتبار ببخشد؛ رژيم شاه را از مخمصه برهاند و استواری دهد 
و از همه مهم تر آن كه اختالف شديد و شكننده ای ميان امام و علمايی كه انتخابات را تحريم 

كرده بودند پديد آورد كه هيچ گاه التيام نيابد. 
چقدر ناروا و زيان بار است كسانی كه از تاريخ و تحقيق بيگانه اند و بينش سياسی بايسته 
ندارند قلم دست بگيرند و به بررســی جريان های تاريخی بپردازند كه دوغ و دوشاب را 
نمی توانند بازشناســند و يك اشتر گاو پلنگ می سازند و انديشــمندان و دانشمندان را به 

زحمت می اندازند. 

1. صحيفه امام، همان، ص293؛ حضرت حاج آقا مجتبی تهرانــی از امام روايت می كرد كه روز 15خرداد كه 
او را از قم دستگير كردند و به تهران باشگاه افسران بردند، به احتمال اينكه مبادا وضع مزاجی او به علت هجوم و 
دستگيری ناگهانی به هم خورده باشــد، ناهار برای او كته ماست آوردند. امام به محض اينكه چشمش به آن غذا 

افتاد، اظهار كرد اين غذا مناسب آقايانی است كه امروز مرا از قم آوردند!! 
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بســی جای تأســف اســت كه اكنون وقت 
گرانبهای اين نگارنده كه بايستی در راه تدوين 
و نگارش كتاب نهضت امام خمينی صرف شود، 
از روی ناچاری به رويارويی با مشتی خزعبالت، 
مزخرفات و الطائالتی بگذرد كه روشن نيست 

روی عناد از امام به ميان كشيده شده يا از روی بی سوادی و جهل و نادانی مطرح شده است. 
چقدر زجرآور است كه شماری از خدا بی خبران و از همه جا رانده و از همه جا مانده، به نام 
پرطمطراق مؤسسه پژوهش های سياســی و مطالعات تاريخی و در واقع برای شغل پر نان 
و آب، دكه زده و به كاری كــه از عهده آن برنمی آيند پرداخته و تاريــخ انقالب و امام را 
دستخوش ندانم كاری های خود قرار داده اند و چه بسا ندانسته و ساده انديشانه آلت دست 
فرهنگ سوزان ماسونيك و دشــمنان ديرينه رهبران و طاليه داران اسالمی و مردمی قرار 
بگيرند و به كژراهه ای روان شوند كه ناظم االسالم كرمانی ها، دولت آبادی ها، حاج سياح ها، 

كسروی ها و فريدون آدميت ها رفتند و تاريخ را به گنداب كشيدند. 

تفاوت مورخ صاحب نظر و گردآورنده بی هنر
هواداری نويسنده الف الم تنها محدود به گزارشــگران ساواك نيست. با نگاهی گذرا به 
آورده های او می بينيم كه نســبت به مهره های دربار و نوكرمآبان بی عار رژيم شاه گرايش 
زيركانه ای دارد و در جای جای كتاب تالش كرده است كه آنها را به نوعی بزك كند. آورده 

است كه: 
... راننده، سروان حسين عصار بود.1 وقتی چند دنده چاق كرد و به جاده 
اصلی افتاد در دل گوسفندی برای حضرت ابوالفضل عليه السالم نذر كرد 
كه بتواند آقای خمينی را به تهران برساند. دو نفر چپ و راست او نشسته 
بودند. از زبان امام افزوده اســت: يك نفر يك طرف من نشسته بود كه از 
اول تا آخر سرش را گذاشته بود كنار دست من و به بازويم تكيه داده بود 
و گريه می كرد!! يكی ديگر هم طرف ديگر من نشسته بود و مرتب شانه ام 

را می بوسيد!2
تفاوت يك مورخ كارآزموده و ورزيده با يك گردآورنده مطالب از اينجا و آنجا در اين نكته 

1. راننده ماشينی كه در بامداد 15خرداد42 امام را پس از دستگيری در قم به تهران می برد. 
2.هدايت اهلل بهبودی، همان، ص318. 

در  مرموزی  بسا دست های  چه 
پشت پرده قره العین ها، تقی زاده ها، 
سرهنگ آخوندف ها، ناظم االسالم ها 
و در یک کالم تسلیم  طلب ها را برای 
ما ساخته و پرداخته کردند و در 

صحنه به بازیگری واداشتند
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باريك تر ز مو نهفته است كه مورخ انديشمند 
پيرامون دوران گذشته و گذشــتگان نام آور، 
به گونه ای غور و بررســی می كند و شــناخت 
شايسته دارد كه انگار خود، در آن روزگار به سر 
می برده و با مردمان و حماسه آفرينان آن روز 
همنشين بوده اســت. از اين رو، هر آنچه را كه 
درباره گذشته و گذشتگان می خواند و می شنود، 
درستی و نادرستی آن را به خوبی باز می شناسد و 
با شناخت ژرف از تاريخ، ارزيابی و راست آزمايی 
می كند و نادرســتی ها و ياوه گويی ها را رد می كند. ليكن يك گردآورنده ناآشنا به تاريخ و 
تاريخ سازان، هر آنچه را كه می خواند و می شنود چشم و گوش بسته می پذيرد و روايت های 

درست و نادرست را در هم می آميزد. 
نويسنده الف الم اگر از دوران خفقان بار و نفس گير حكومت شاه به درستی آگاهی داشت، 
درمی يافت كه هيچ مقام ارتشــی، نظامی و انتظامی و حتی دولتی به خود رخصت و جرئت 
نمی داد كه كوچك ترين كرنش و گرايش نسبت به امام ابراز كند، چه رسد اينكه سر بر شانه 
امام بگذارد و از قم تا تهران اشك بريزد يا شانه های امام را ببوسد! مأموران نظامی به سبب 
جوی كه شاه پديد آورده بود همه نســبت به يكديگر بدگمان بودند و از بيم گزارش ديگر 
همراهان و هم قطاران دست از پا خطا نمی كردند و آنچه را كه در دل داشتند هيچ گاه و هرگز 
بر زبان نمی آوردند. افزون بر اين، آنها می دانســتند كه ماشين سرهنگ مولوی پشت سر 
ماشين آنها در حركت است و ريز رفتارشان را زير نظر دارد. و اگر به راستی چنين رفتاری از 
آنها سر می زد بيش از ساعتی نمی گذشت كه در ميدان تير به جوخه اعدام سپرده می شدند. 
جناب نويســنده از آنجا كه از تاريخ و جو خفقان بار دوران ستمشاهی ناآگاه بوده و از آن 
بدتر اينكه قدرت و توان تشخيص گزارش ها و روايت های درست از نادرست را نيز نداشته 
است هر آنچه خفيه نويسان ساواك و شهربانی گزارش داده اند يا آنچه را كه از زبان همسر 
امام خوانده است »وحی منزل« پنداشته و كتابی آكنده از بافته ها و ساخته های اين و آن گرد 

آورده و نام آن را الف الم خمينی گذاشته است. 
مورخ صاحب نظر و كارشــناس كه از رويدادها و جريان ها و از شخصيت ها و ابرمردها 
شناخت دارد آنگاه كه گزارشی را می بيند و می خواند، خواه از همسر امام، برادر امام و حتی از 

نویسنده الف الم طبق شیوه و سبک 
از  پس  تسلیم طلب ها،  و  لیبرال ها 
گذشت بیش از نیم قرن از مجلس 
شورای ملی دوران ستمشاهی بر آن 
است با استناد به یک سند دست ساز 
ساواک، امام را نیز با دستاویز بد و بدتر 
هوادار »وکالی سرنیزه« و خودفروخته 
آن مجلس غیرقانونی وانمود کرده 
و بدین گونه برای آن عروسک های 

خیمه شب بازی آبرو دریوزگی کند



25
9

13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 4

 6
ه 3

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

ت 
خیان

 یا 
ت

دم
، خ

الم
ف 

ال

خود امام1 باشد با منقاش عقلی و معيار تاريخ شناسی، 
مورد ارزيابــی قرار می دهد و آنچه را با اســتنباط 
و ديد كارشناســانه او همخوانی نداشته باشد حتی 
اگر دست خط امام باشــد، رد می كند؛ زيرا او، امام، 
خط امام، مــرام و مكتب امام را می شناســد و آن 
دســت خطی را كه با مرام و انديشه امام همخوانی 

ندارد، بی ترديد جعلی و ساختگی می داند. 
نويسنده الف الم در دنباله خالف گويی و گزارش های دروغ و نادرست از زبان امام افزوده است: 
وقتی چشمم به منابع نفت قم افتاد گفتم تمام و يا بسياری از بدبختی های 
اين مملكت ناشی از نفت است... آنها به حدی تحت تأثير قرار گرفتند كه 
يكی از آنها گفت آقا ما بايد شما را برگردانيم، ما خودمان را مقصر می دانيم 

ولی برگشتن همان و تيرباران ما... همان. اين را گفت و بعد گريست!2 
بايد دانست مأمورانی كه در شب 15خرداد42 برای دستگيری امام به قم گسيل شدند 
از افسران و درجه داران زبده و برگزيده ســاواك بودند و از آن گونه مهره های ناآزموده 
و ساده انديشــی نبودند كه ندانند چه مأموريتی دارند و به چه كار مهمی گماشته شده اند. 
سروان حسين عصار كه رانندگی ماشينی را كه امام را به تهران آورد بر عهده داشت، از آن 
كارپردازان دوره ديده، ورزيده و سرسپرده ای بود كه می بينيم در جريان بردن و آوردن و 
جابه جايی امام در همه مرحله حضوری فعال داشت. او روزی كه امام را از زندان به خانه ای 
در داوديه بردند و نيز در دورانی كه امام در قيطريه ده ماهی زير نظر و در محاصره بودند 
مسئوليت نيروهای امنيت مستقر در خانه امام را بر دوش داشت. آن روز كه تيمسار نصيری 
فرمانده نظامی تهران احضار سيد مصطفی خمينی را دستور داد سروان عصار او را به ديدار 
نصيری برد. همچنين در آبان 43 كه امام را برای تبعيد به تركيه در قم دســتگير كردند 
نامبرده نيز به قم آمده بود و برای بازداشت سيد مصطفی در بيت آيت اهلل نجفی مرعشی او 
بود كه از ديوار خانه آن مرجع بزرگ باال رفت و سيد مصطفی را دستگير كرد. با اين وصف 
سؤال اين اســت آيا آن درجه دارانی كه در بامداد 15خرداد با امام از قم به تهران همسفر 

1. خاطره گويان و خاطره نويسان خودخواه پس از عروج ملكوتی امام از فرصت بهره گرفته و در راه خودنمايی 
دروغ هايی را درباره خود به امام نسبت می دهند؛ به گونه ای كه انگار با امام يار گلخانه و گرمابه بوده اند! اين تنها 
كارشناسان تاريخ هستند كه می توانند درباره درســتی و نادرستی ادعاهايی كه در خاطرات افراد آمده است نظر 

دهند و سره را از ناسره بازشناسند. 
2. همان، ص319. 

لیبرال ها و پیروان خط سازش- 
نشان  آزمون  که  همان گونه 
و  ملت ها  اقتدار  با  می دهد- 
برپایی حکومت مردمی سخت 
مخالف اند و هر گاه فرصت یابند 
و به قدرت برسند، فاشیستی ترین 
را  مردمی  ضد  حکومت های 

استوار می سازند
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بودند در حضور ســروان عصار- به ادعای او- آن 
عجز و البه را صورت دادند و از دستگيری امام اظهار 
پشيمانی و پريشانی كردند؟! آيا او همه آن زاری و 
البه گری را ديد و شــنيد و به مقامات باالتر خيانت 
كرد و هم قطاران را خود را لو نداد؟! كســانی كه از 
دوران خفقان بار و پليســی رژيم شاه آگاهی داشته 
باشند اين گونه پندارها و بافته ها را افسانه می دانند و 
اراجيف می خوانند و به نظر می رسد اين گونه بافتنی ها 
و ياوه گويی ها به نام همسر امام كار آن عناصر مرموز و نابكار است كه در مؤسسه تنظيم و 
نشر آثار امام نفوذ دارند؛ روزی به نام خيال بافی و روز ديگر به نام خاطره گويی )به نام همسر 

امام( و با دستاويزهای ديگر به تحريف تاريخ می كوشند. 

گرایش ویژه به دروغ گویی ها 
بايسته يادآوری است كه يك سلسله خالف گويی ها و وارونه نويسی ها در كتاب الف الم، 
به نظر می رسد كه ريشه در غرض ورزی ها و سوءنيت نويسنده الف الم دارد )نمونه هايی از 
آن در بخش های گذشته آمد(. البته ناتوانی جناب نويسنده از جستار و جست وجو و كاوش 
و تالش برای به دست آوردن واقعيت های تاريخی نيز در اين تحريف و تخريب و استناد به 
دروغ پردازی ها و ياوه سرايی ها نقشی مؤثر دارد. يك مورخ راستين به هر خبر و گزارشی بدون 
بررسی و پژوهش و راست آزمايی اعتبار نمی دهد و به آن استناد نمی كند و برای رسيدن به 
درستی و نادرستی يك گزارش به ريشه يابی و پيگيری همه جانبه دست می زند و تا به واقعيت 
نرسد آرام نمی ماند ليكن عناصری كه از تاريخ و تحقيق بيگانه اند و نوشته هايشان خالی از 
غرض ورزی، عناد و خودنمايی نيست و دنبال به دســت آوردن عناوينی مانند تاريخ نگار، 

استاديار، مورخی واالتبار و... هستند، طبيعی است كه مشتی اراجيف سرهم بندی كنند. 
نويسنده الف الم پيرامون واكنش امام به انتشار خبر تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی 
در روزنامه های عصر تهران در روز 16مهر41 بافته های شايعه سازان و ياوه گويان را چنين 

بازنويسی كرده است: 
آيت اهلل خمينی همان شــب پس از آگاهی از موضوعات يادشده بسيار 
گرفته و ناراحت شد. دامادش حال او را دگرگون يافت. وقتی علت را پرسيد 
شنيد كه امشب بايد با آقايان مالقات كنم، موضوع مهمی پيش آمده است. 

تحریم انتخابات آن دوره مجلس 
از سوی علما و  شورای ملی 
مراجع در شرایط خفقان بار و 
پس از قیام 15خرداد، بی تردید 
برای لیبرال ها و تسلیم طلب ها 
خوشایند نبود. آنها این گونه 
موضع گیری های انقالبی را که 
مخالف سیاست امریکا در ایران 

بود نمی پسندیدند
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دير وقت بود. از اشراقی خواست به خانه آقايان گلپايگانی، مرعشی نجفی1 و 
شريعتمداری رفته آنان را برای نشستی به خانه مرحوم آيت اهلل حاج شيخ 

عبدالكريم حائری يزدی دعوت كند!2 
اوالً خانه آيت اهلل حائری يزدی صاحب داشت. حاج شيخ مرتضی حائری مالك آن خانه 
بود. اگر قرار بود از آقايان به آن خانه دعوتی به عمل آيد بايد صاحب آن خانه از آنها دعوت 
كند، نه از طرف كسانی ديگر )چنان كه عماًل نيز چنين شــد. امام به خانه حاج آقا مرتضی 
حائری رفت و از او خواست مراجع را به آن منزل فرا خواند(. ثانيًا برای دعوت آنان نيازی 
به فرستادن آقای اشــراقی به در خانه اين و آن نبود. موضوع با تلفن حل می شد )چنان كه 
آقا مرتضی حائری نيز با تلفن از آنان دعوت به عمل آورد(. ثالثاً نشست آقايان در خانه آقا 
مرتضی حائری بی درنگ پس از نماز مغرب و عشا آغاز شد. نه پس از گذشت پاسی از شب 

و ديروقت. شادروان علی دوانی در اين باره نوشته است: 
... روزنامه عصر تهران كه تصويبنامه دولت و قيــود تغييريافته آن را 
منتشر ساختند نزديك غروب به قم رسيد... آن روز بعد از نماز مغرب و 
عشــا... در منزل آيت اهلل العظمی حاج شيخ عبدالكريم حائری... سه تن از 
آيات عظام قم: آيت اهلل خمينی و آيت اهلل گلپايگانی و آيت اهلل شريعتمداری 
و با حضور فرزند بزرگ آن مرحوم آيت اهلل آقای مرتضی حائری نظر به 

ضيق وقت به طور فوق العاده جلسه تشكيل داده.3
نگارنده به ياد دارد كه عصر روز 16مهرماه 1341 با آقای سيد حسن معين شيرازی از 
درس برمی گشتيم. در ميدان آستانه جلوی دكه روزنامه فروشی تيتر روزنامه كيهان نظر 
ما را جلب كرد كه آورده بود: »حق رأی به زنان داده شد«! نماز مغرب و عشا را در مدرسه 
فيضيه به جا آورديم. در بازگشــت از نماز كه بيش از نيم ســاعت و حداكثر 45 دقيقه از 
مغرب نگذشته بود آقای خسروشاهی را در راه ديديم. او خبر داد كه آقايان مراجع )امام- 
گلپايگانی- شريعتمداری( در بيت حاج شيخ عبدالكريم )رحمت اهلل عليه( اجتماع كرده اند. 
بعد هم خبردار شــديم امام با آگاهی از تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی بی درنگ به 
بيت بنيانگذار حوزه قم رفته و از فرزندشان آيت اهلل مرتضی حائری خواسته كه مراجع را به 
حضور در آنجا فرا خواند. اين نگارنده در كتاب نهضت امام خمينی، دفتر نخست كه در سال 
1356 در لبنان به چاپ رسيد، از اجتماع علما در روز 16مهر1341 چنين ياد كرده است: 

1. در آن ايام آقای نجفی به علت بيماری در يكی از بيمارستان های تهران بستری بود. 
2. همان، ص202.

3. علی دوانی، نهضت روحانيون ايران، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1377، ج3 و 4، ص43. 
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... به دنبال اعالم تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی در جرايد عصر 
تهران در روز 16مهر1341 امام خمينی بی درنگ علمای طراز اول قم را 
به نشســت و گفت وگو پيرامون اين تصويبنامه دعوت كرد و ساعتی بعد 
اولين نشست علمای قم در منزل حاج شيخ عبدالكريم حائری تشكيل شد. 
شركت كنندگان در آن، عالوه بر آيت اهلل  زاده حائری )حاج آقا مرتضی( كه 
جنبه ميزبانی داشت، امام خمينی، آقايان گلپايگانی و شريعتمداری بودند...1 
بنابراين قصه ساختگی كه در كتاب الف الم آمده است كه »آيت اهلل خمينی همان شب 
پس از آگاهی از موضوعات يادشده بسيار گرفته و ناراحت شد و...« از واقعيت به دور است 
كه امام تا پاسی از شب بنشيند و زانوی غم در بغل بگيرد و بعد...! به نظر می رسد نويسندگان 
مرموزی برآن اند با گردآوری مشتی اراجيف از عناصر مرموز يا بی خبر، كار و كردار امام را 

نسنجيده و ناشيانه بنمايانند. 
او آورده است كه آيت اهلل خمينی متن پيام به شاه را »توســط صادق خلخالی به تهران 
فرســتاد«! در صورتی كه پيام امام به صورت تلگرام به تهران مخابره شد. اين آورده او نيز 
مانند فرستادن آقای اشراقی در آخر شب به خانه اين و آن، دور از تدبير و انديشه است كه 

با روش و رفتار حكيمانه امام همخوانی ندارد. 
نويسنده الف الم با آن ديد محققانه! دومين تلگرام امام به شاه و علم در جريان تصويب نامه 

انجمن های ايالتی را اين گونه تحليل و تفسير كرده است!
... نكته جالب در اين دو تلگرام تأكيد نكردن بر آزادی انتخاب كردن و 
انتخاب شدن زنان و متقابالً هشدار رسميت انداختن كتاب آسمانی مسلمانان 
قرآن مجيد است. آيت اهلل ســيد محمدرضا گلپايگانی نيز كه فردای آن 
شانزدهم آبان دو تلگرام برای شاه و نخست وزير مخابره كرد، همين موضع 
را با ادبياتی ديگر بيان نمود. روز بعد هفدهم آبان تلگرام های آقايان مرعشی 
نجفی و شريعتمداری نيز با چنين مضمونی تنظيم گرديد. اين استنباط ممكن 
است درست باشد كه رؤسای روحانی حوزه علميه قم در تجزيه و تحليل های 
مشترك خود به اين نتيجه رسيده باشند كه يكی از هدف های هيئت حاكمه 
چه بسا رو در رو قرار دادن نيمی از جمعيت ايران/ بانوان با روحانيت است. 
از اين رو تصميم گرفته شد مغايرت انتخاب كردن و انتخاب شدن زنان در 
انجمن های ايالتی و واليتی با اشاره به مفاد قانون اساسی بيان شود و از دادن 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1386، دفتر اول، ص172. 
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مستمسك تبليغی به دست حاكمان خودداری گردد!1
اين تحليل مشعشعانه نشان از اين واقعيت دارد كه نويسنده الف الم هيچ گونه شناختی از 
ملت ايران نداشته و از شخصيت، حريت و آزادمنشی امام نيز به كلی بی خبر بوده است. او 
به قول خودش »بانوان« ايران را همان چند مشت زنان غرب زده پرفيس و افاده ای می بيند 
كه زير عنوان »ســازمان زنان به اميد فردا« بســاطی راه انداخته بودند و جز فريبندگی و 
بی بند و باری و خودنمايی هدف و انديشه ای نداشتند. آن نيمی از جمعيت ايران كه او از آنها 
ياد كرده است، پرورش يافته مكتب فاطمه و زينب بودند- و هستند- و در همان برهه كه 
شاه و علم به اصطالح برای آزادی آنها سنگ به سينه می زدند، آنها با صدور اعالميه هايی 
از تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی ابراز انزجار نموده و به اسالم و علمای مجاهد اعالم 
وفاداری كردند در روز 15خرداد42 در تهران و قم شهيد دادند و در سال 57-56 به فرموده 
امام، رهبری انقالب اسالمی را بر دوش داشتند. ناآشنايی و عدم شناخت از جامعه ايران برای 
تسليم طلبان و ليبرال های غرب زده هميشه مايه بيراهه پويی و بيگانگی از مردم بوده است. 

او بر اين پندار است كه اگر بر فرض محال نيمی از جمعيت ايران )زنان مسلمان( دنبال 
خواسته ای ناروا و زيان بار بودند البد امام عقب نشينی می كرد و به اصطالح نان را به نرخ روز 
می خورد و از بازگو كردن احكام اسالم و مصالح ملت و كشور خودداری می ورزيد و تسليم 

جو می شد. 
از بزرگترين ويژگی های امام رويارويی با جو مســموم و آلوده بــود. آن روز كه جريان 
»اصالحات ارضی و تقسيم اراضی شاه« موج كاذب و فريبنده ای پديد آورده بود، امام مانند 
كوهی اســتوار در برابر آن موج آلوده ايستاد و نظر اســالم را پيرامون آن طرح، دليرانه و 

آزادمنشانه بدون كوچكترين واهمه ای چنين اعالم كرد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

آنچه به اسم قانون اصالحات ارضی درصدد اجرای آن هستند مخالف 
عقل و شــرع و مصالح مملكت و مباين موازين عدل و فقه اسالمی است و 
آنچه بســياری از مالكين بزرگ عمل كرده و می كنند و از عمل به قوانين 
اســالم راجع به حق فقرا خودداری می كنند مخالف عقل و شرع و مصالح 
مملكت و مباين موازين عدل و فقه اسالمی است. اصل مالكيت در اسالم 
محترم است و هيچ مقامی حق ندارد ملك ديگری را بدون رضايت و طيب 
نفس او تصرف كند يا به ديگری انتقال دهد و تصرف در اموال غير بدون 

1. هدايت  اهلل بهبودی، همان، ص212-213. 
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رضايت او حرام و نماز خواندن در امالكی به اين نحو از مالك سلب شود 
باطل است و اصل حفظ حقوق فقرا و اجرای آن در اسالم محترم است و هيچ 
مالكی نمی تواند در آن تصرف كند و اگر حق فقرا را به طوری كه شرع مطاع 
تعيين فرموده به آنها ندهند مرتكب گناه كبيره شــده اند. اگر با آن اموال 
چيزی بخرند مالك نمی شوند و نماز آنها در آنچه حق فقرا به آن تعلق گرفته 
باطل است و فقيه جامع الشرايط فتوی می تواند حق فقرا را از آنها بگيرد و به 

محل مقرر شرعی آن برساند. 
والسالم علی من اتبع الهدی
روح اهلل الموسوی الخمينی
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اين فتوای امام ضد »اصالحات ارضی شاه« نه 
تنها نزديك نيمی از جمعيت كشور )كشاورزان و 
دهقانان( را عليه امام نشــوراند، بلكه بسياری از 
كشاورزان را كه از راه تقسيم اراضی صاحب زمين 
شده و ســند مالكيت گرفته بودند بر آن داشت 
كه ســند مالكيت خود را به اداره كشاورزی پس 
دهند و اعالم كنند طبق نظر مراجع، ما مالك اين 
زمين ها نيستيم. گزارش ســاواك در اين مورد 

چنين است: 
... پــس از وصول اين نشــريات و دســتور مراجع تقليد بــه دهات و 
شهرستان ها كشاورزان كه اسناد مالكيت اخذ نموده بودند از قبيل رشت، 
بابل، ساری، قزوين به ادارات كشاورزی رفته و اسناد مالكيت خود را ارايه 
و گفته اند كه ما مسلمانيم و به استناد اين دســتور مراجع تا رضايت آنها 

)مالكان( فراهم نشود نمی توانيم خود را مالك اين اراضی بدانيم...
نويسنده الف الم به سبب عدم آگاهی و احاطه به رويدادهای تاريخی و موضع گيری های 
گوناگون امام گمان كرده اســت كه مخالفت امام و علما با تصويبنامه انجمن های ايالتی و 
واليتی، كشاورزان را از پذيرفتن زمين های تقسيم شده پشيمان كرده و به پس دادن اسناد 

مالكيت واداشته است.1 
اين نكته نيز در خور يادآوريست كه برخالف تحليل مشعشعانه نويسنده الف الم مبنی 
بر اينكه امام و علما از بيم واكنش منفی نيمی از جمعيــت ايران، مخالفت با حق رأی دادن 
و رأی گرفتن زنان را با صراحت بيشــتر دنبال نكردند! بزرگان روحانی در مخالفت با اين 
جريان جدی، قاطع و ترديدناپذير بودند و كشيده شدن زنان به موضوع انتخابات را برخالف 
مصلحت آنها می دانستند ليكن آن گاه كه دريافتند رژيم شاه با پيش كشيدن حق رأی زنان و 
برجسته كردن آن بر آن است كه خيانت خود را در حذف قيد اسالم و جايگزين كردن كتاب 
آسمانی به جای قرآن مجيد در مراسم تحليف، تحت الشعاع قرار دهد و علما را از آن خيانت 
غافل سازد، مخالفت خود با اين دو جريان را استوارتر و صريح تر دنبال كردند و در برابر آن 

توطئه با صراحت بيشتری واكنش نشان دادند. 

1. همان، ص207. 

بسی جای تأسف است که اکنون 
نبهای این نگارنده که  وقت گرا
بایستی در راه تدوین و نگارش 
کتاب نهضت امام خمینی صرف 
شود، از روی ناچاری به رویارویی 
با مشتی خزعبالت، مزخرفات و 
الطائالتی بگذرد که روشن نیست 
روی عناد از امام به میان کشیده 
شده یا از روی بی سوادی و جهل و 

نادانی مطرح شده است
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در راستای چهره سازی و گندزدایی 
نويسنده الف الم در كتاب خود برخی گزارش هايی را به عنوان رويدادهای تاريخی رديف 
كرده كه به اصطالح عربی »يضحك به الثكلی«؛ مادر داغ ديده را به خنده می اندازد! او روايت 

كرده است: 
... ســاواك تصميم گرفت مصطفی را دســتگير كند. با وجود محاصره 
بودن خانه آيت اهلل مرعشــی نجفی، او از بيراهه و پوشيده از مأموران خود 
را بدانجا رســاند. موضوع لو رفت و دستور داده شد همانجا دستگير شود. 
مأموران مسلح از پشــت بام و ديوار وارد خانه شده با فرياد پرسيدند پسر 
خمينی كجاست؟ آيت اهلل مرعشی نجفی پيش آمد و گفت او ميهمان من 
است. مرا بگيريد اما با او كاری نداشته باشيد، پيرمرد روحانی را هل دادند، 
روی كتاب ها افتاد! برخاست، بار ديگر حرف هايش را تكرار كرد. اين بار با 
لگد آقای مرعشی را پس زدند!! روی پله ها افتاد!! مصطفی را گرفته از خانه 

خارج شدند.1 
بايد دانست كه ملت ايران نان بی غيرتی نخورده و لباس تسليم طلبی بر تن نكرده بودند تا 
اجازه دهند كه مأموران رژيم به يك مرجع تقليد اين اهانت را بكنند و آب از آب تكان نخورد. 

نيز نويسنده در دروغ ديگری آورده است: 
... آقای خمينی جز خواندن قرآن، ادای نماز و... كار ديگری نمی توانست 
انجام دهد. البد حوصله اش سر رفت)!( كه شنبه 16آبان از افضلی خواست 
كه او را به خيابان های آنكارا برده شهر را نشانش دهد. افضلی باقلوای ترك 

خريد اما آقای خمينی مزه اش را نپسنديد!!...2 
جناب نويسنده گزارش معتبر خود را تكميل نكرده است كه آيا امام آن باقلوا را در گوشه 
خيابان ايستاده صرف كرد، يا در كناری نشســت!! بايد دانست اصوالً خوی و خصلت امام 

اجازه نمی داد كه بی حوصلگی، دلتنگی و غربت و تنهايی بر او چيره شود. 
گزارش ديگری كه ساواك ساخته و جناب نويسنده الف الم آن را پرداخت كرده است: 

... نگرانی من از اين است كه يك عده مردم كه با چند روز ناراحتی روبه رو 

1. همان، ص464. 
2. همان، ص465. 
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شدند )منظورشان طالب و وعاظ بود(1 زود متفرق شدند. نبايد به اين افراد 
سست نهاد تكيه كرد و از آنها كمك بخواهيم و اين امتحانی برای من بود 
كه خداوند خواست به من بفهماند كه به قول و گفته مردم نبايد دل بست 

و اعتماد نمود...2
از دروغ های آشكار ديگر اينكه: 

... خبرهای قــم می گفت اوضاع طلبه هايی كه از آقای خمينی شــهريه 
می گرفتند خوب نيست. برخی به زادگاه خود برگشته اند و بعضی به واسطه 

بی پولی سرگردان هستند...!3 
طالب در حوزه های علمی از همه مراجع شهريه می گرفتند و »طلبه هايی كه تنها از آقای 
خمينی شهريه بگيرند« نداشــتيم. عالوه بر اين، شــهريه امام پس از تبعيد او ادامه يافت. 
پادوهای ساواك اين گزارش را برای دلخوشی مقامات باال ساخته اند و در نمك خوابانده اند 
تا روزی شيفتگان بی اراده خفيه نويسان ســاواك كه گزارش های آنها را مانند آيات قرآن 
می دانند از آن بهره بگيرند و برای خود و آن دروغ پردازان شايعه ساز »باقيات صالحات«! 

به يادگار بگذارند!!
پيش تر اشاره كردم كه نويسنده الف الم به نظر می رســد كه نسبت به رژيم شاه نوعی 
ســمپاتی دارد! گزارش های خفيه نويسان آن رژيم را بدون اســتثنا ارج می نهد و عوامل و 

مهره های آن را مهربان، دل رحم و آزادمنش می نماياند! 
با زبان بی زبانی به آزادی و دموكراسی كه در آن رژيم حاكم! بود اشاره می كند!

... هاشمی ]يكی از مقامات ساواك[ زير بار اين پرونده ساختگی نرفت و 
در ديدار با حسين فردوست قائم مقام رياست ساواك گفت كه از امضای 
پرونده برای ارسال به دادرســی ارتش خودداری می كند! كار كه به اينجا 
رسيد طراحان نقشه، با توجه به اينكه آن را در معرض افكار عمومی قرار 
داده، بنابر تكذيب نداشتند از خير و شر افزودن اين اتهام به پرونده آيت اهلل 

خمينی گذشتند...!4 
از ديد نويســنده الف الم آزادی و دموكراســی تا آن پايه در رژيم شاه گسترش داشته 

1. جناب نويسنده اين جمله را افزوده است تا زهر افترا به امام را بگيرد و مورد هجمه و اعتراض كسانی كه از 
عشق او به مردم خبر دارند قرار نگيرد. طالب از نور چشمان امام بودند و ســر در راه امام گذاشته بودند و رفتار 

ناشايستی از آنها سر نمی زد تا مورد انتقاد امام قرار بگيرند. 
2. همان، ص426. 
3. همان، ص471. 
4. همان، ص328. 
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اســت كه وقتی امام برای بــار دوم جهت تبعيد به 
تركيه دستگير می شــود يكی از دو مأموری كه در 
كنار امام نشسته بودند »تا فرودگاه گريه می كند! و 
امام او را دلداری می دهد! او متأثر است كه چرا وارد 
 شغلی شده است كه بايد با مردی مثل امام آن گونه

 رفتار كند«!1 
جناب نويسنده با هدف چهره سازی و گندزدايی از 
رژيم شاه، روايت امام را كه 24ساعت در يك سلول انفرادی گذرانده است2 تكذيب كرده و 
آورده است: »... آقای خمينی را نه در سلول مخصوص زندانيان بلكه در اتاق بزرگی در حياط 
پادگان عشرت آباد زندانی كرده بودند. جلوی اتاق را هم با پرده حصيری پوشانده بودند...«3 
گواه و شــاهد او در اين دروغ پردازی دو عنصر مجهول الهويه يا معلوم الحال به نام های 
مرادی نيا و عزت سحابی اند كه از نظر جناب نويسنده اعتبار ادعايشان از روايت امام بيشتر 

است بلكه روايت امام را بی اعتبار می سازد!!
نويسنده الف الم در راه بزك كردن چهره شاه تنها به گزارش های دروغ اين و آن و پادوهای 
ساواك بسنده نكرده اســت، بلكه پای امام را نيز به ميان كشــيده و گزارش دروغ يكی از 

مقامات ساواك را از زبان امام چنين آورده است: 
... آخرين جمله ای كه نشاط از قول آقای خمينی نقل كرد اين بود: ايمان 
مردم و علما به شاه، شاه را تقويت می كند... سر موفقيت و بازگشت شاه در 
سال 1332 به كشور همين عالقه و ايمان... علما و مردم به شاه بوده است. 

بنابراين علما همواره سنگر مطمئنی برای سلطنت بوده و هستند...4
در بخش های پيشين اين نكته را يادآور شدم كه رژيم شاه از موضع ساختارشكنانه و ضد 
سلطنتی امام سخت آسيب ديده بود و از اينكه نهضت امام تز انگليسی- استعماری جدايی 
دين از سياست را به زباله دان تاريخ افكنده است، احساس خطر می كرد. از اين رو، پيوسته 
درصدد بود كه از زبان امام در زندان يا در دوران حصر جمله ای بگيرد كه از پشيمانی امام 
از موضع گذشته نشان داشته باشــد تا بتواند به مردم بباوراند كه امام از نهضت و حركت، 
دخالت در سياست و موضع گيری ضد سلطنت به كلی پشيمان شده است. از اين رو، می بينيم 

1. همان، ص462. 
2. رك: سيد حميد روحانی، همان، ص680. 

3. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص339. 
4. همان، ص362-363. 

نویسنده الف الم به نظر می رسد 
که نسبت به رژیم شاه نوعی 
گزارش های  دارد!  سمپاتی 
خفیه نویسان آن رژیم را بدون 
استثنا ارج می نهد و عوامل و 
مهره های آن را مهربان، دل رحم 

و آزادمنش می نمایاند!
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كه يك جمله امام را در پاسخ پاكروان كه »ما در سياستی كه شما معنا می كنيد از اول دخالت 
نداشــته ايم«،1 چگونه بازتاب دادند و درباره آن مقاله نوشــتند و تحليل و تفسير كردند.2 
اكنون بايد ديد آنچه را كه نويسنده الف الم در چند جای كتاب خود ادعا كرده كه امام در 
دوران حصر وفاداری خود را به شاه و رژيم سلطنتی اعالم داشته است، چرا و چگونه از سوی 
رژيم شاه و دستگاه جاسوســی و تبليغاتی آن بازتاب نيافته و منتشر نشده و به كلی پنهان 
مانده است؟! آيا اگر از امام چنين سخنانی در پشتيبانی از شاه و رژيم پادشاهی بازگو شده 
بود دستگاه جاسوسی و تبليغاتی آن رژيم آن را با بوق و كرنا برمال نمی كرد؟! و از كنار آن 
بی تفاوت می گذشت؟ و ديگر اينكه نويسنده الف الم بايد توضيح دهد كه اين گزارش هايی 
را كه حمايت امام از شاه و رژيم او را در بردارد از كجا آورده است؟ چرا اين گزارش ها در 
پرونده های امام نيست؟ شايد جناب نويسنده پاسخ در خوری برای روز دادگاه داشته باشد! 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص699. 
2. همان، ص717-716. 
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محمدعلی افضلی

چکيده 
كتاب هادی نامه با عنوان ارج نامه مرحوم سيد هادی خسروشاهی در بهار 1399 منتشر 
شد. يكی از 52 مقاله اين مجموعه توسط آقای محمد مهاجری نوشته شده بود. عنوان مقاله 

وی »مروری بر رفتار محافل و چهره های مذهبی در دهه های سی تا پنجاه« بود.
با توجه به جايگاه مرحوم خسروشاهی و همچنين تمركز گردآورنده، جناب آقای رسول 
جعفريان، بر مسائل تاريخی انتظار می رفت يادداشت های اين مجموعه از طراز علمی الزم 
برخوردار باشند اما با مشاهده اشتباهات و تحريفات تاريخی يادداشت آقای مهاجری اين 

انگاره تا حدی مخدوش شد.
آقای مهاجری در يادداشت خود اصلی ترين جريان مذهبی دهه چهل تا پنجاه، يعنی جريان 
انقالبی به رهبری امام خمينی)ره( را حذف نمود و شــخصيت های دينی برجسته ای همچون 
شهيد مطهری را در عرض ملّيونی همچون سحابی قرار داد و در كنار آن به تطهير انجمن حجتيه 
و روايت جانب دارانه و هوادارانه از علی شريعتی پرداخت و تالش كرد از آقای شريعتمداری 

مروری بر غلط های تاریخی یک ژورناليست
نقد يادداشت محمد مهاجری در کتاب هادی نامه
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چهره ای همراه با انقالب بسازد. اكنون مجموعه اشكاالت و تحريفات تاريخی ايشان بر اساس 
مستندات تاريخی اعم از اسناد ساواك، نامه های علما و مراجع عظام و... نقد می شود. 

کليدواژه ها: شهيد مطهری، مجاهدين خلق، انجمن حجتيه، علی شريعتی، سيد محمدكاظم 
شريعتمداری

كتاب هادی نامه؛ ارج نامه مقام علمی و فرهنگی اســتاد سيد هادی خسروشاهی در بهار 
1399 توسط آقای رسول جعفريان گردآوری شد. در ضمن اين كتاب، مقاله ای از آقای سيد 
عباس صالحی )وزير فرهنگ و ارشاد و عضو هيئت مديره دفتر تبليغات اسالمی( نيز درج 
شد و 150 نسخه از آن نيز با حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در مجموع در 200 

شمارگان چاپ شد. 
مجموعه اين چند ويژگی باعث می شود كه مخاطب نسبت به اين كتاب ديد خاصی پيدا 
كند. هر چه باشد گردآورنده از پژوهشگران شهرت يافته عرصه تاريخ است؛ منزلت مرحوم 
خسروشاهی هم آن قدر بود كه اين كتاب از وزانت علمی بااليی برخوردار باشد و پول دولتی 

و بيت المالی كه پشت اين كتاب آمده بود هم به صورت طبيعی حساسيت را باال می برد.
با همين نگاه وارد كتاب شديم و مقاله ای را ديديم از آقای محمد مهاجری؛ روزنامه نگار. 
عنوان يادداشت »مروری بر رفتار محافل و چهره های مذهبی در دهه های سی تا پنجاه« بود. 
شروع يادداشت عالوه بر اين  كه ضابطه های علمی را نداشت، بوی تمجيد از خود نيز می داد.1 
غير از اين اشكال ســاختاری و فنی، محتوای يادداشــت آقای مهاجری نيز خدشه های 
غيرقابل انكاری داشــت كه بهتر بود آقای جعفريان به عنوان مسئول و گردآورنده كتاب، 
برای پاسداشت از شخصيت علمی و فرهنگی مرحوم حجت االسالم والمسلمين خسروشاهی 
اين اشكاالت را برطرف كرده و مطلبی الاقل در طراز متوسط علمی در كتاب می گنجاندند يا 
اگر اصرار بر انتشار چنين مطالبی داشتند در پاورقی به خطاهای آن اشاره می كردند تا ذهن 

تاريخی مخاطب به اين راحتی آلوده نگردد. 
در ادامه به برخی از اشكاالت اين يادداشت اشاره خواهيم كرد. 

1. تقسيم بندی ناقص و تحریف آميز
همان طور كه از موضوع اين يادداشت برمی آيد نويسنده قرار بود »مروری بر رفتار محافل 
و چهره های مذهبی در دهه های سی تا پنجاه« داشته باشد و بايد مهم ترين چهره ها و محافل 

1. واقعًا تعريــف از كتاب خوان بودن خود نويســنده و پدرش چه ارتباطی با ارج گــذاری مقام علمی مرحوم 
خسروشاهی دارد و چه نسبت منطقی با موضوع مقاله؟! 
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مذهبی را، الاقل به صورت اجمالی و مختصر، معرفی كند. او در يك تقسيم بندی، جريانات 
مذهبی را به دو گروه تقسيم می كند: »جريانات مذهبی سنتی و جريانات مذهبی روشنفكری«. 
ســنتی در فضای حوزه علميه و فضای تاريخی و جريان شناسی و... تعاريف و شاخصه های 
مختلفی دارد و منطق نويسنده و تعريفش از اين كليدواژه مشخص نيست. اما در هر صورت، 

آقای نويسنده اين تقسيم بندی را ارايه و آن را اين گونه بيان می كند: 
يك: فدائيان اسالم و هيئت های مؤتلفه اسالمی دو گروه شاخص مذهبی 
بودند كه روحانيت در شكل دهی ساختار فكری آنها نقش اساسی داشت... 
]كه مشی مسلحانه داشتند و[ پايگاه خود را در ميان متدينان سنتی، بازاريان، 
كسبه و پيشه وران می جستند و شايد تالش چندانی برای جذب دانشگاهيان 

به خرج نمی دادند. 
دو: جريان روشــنفكری مذهبی كه عمده آنهــا را تحصيل كرده های 

دانشگاهی تشكيل می دادند. 
اين تقســيم بندی ناقص و جهت دار نمونه ای جالب از انواع تحريفات است كه در ادامه 

نسبت به آن توضيحاتی خواهيم داد: 
حذف جريان امام)ره(

پيامی كه اين تقسيم بندی به مخاطب ارايه می دهد اين است: 
الف. جريانات مذهبی كه روحانيت در شكل دهی ساختار فكری آنها نقش اساسی داشته 
اوالً اهل كار سياسی چهارچوب مند نبوده و دست به اسلحه بودند؛ ثانياً طرفدارانشان محدود 

به عوام و كسبه و... بوده است. 
ب. اركان و عمده جريان مذهبی اهل فكر و روشنفكر، دانشگاهی بودند و نه حوزوی. البته 
جناب نويسنده لطف نموده و شهيد مطهری و شهيد بهشتی و... را نيز به همين طيف ملحق 

كرده است. 
اما سؤال اينجاست كه چرا مهم ترين و تأثيرگذارترين جريان مذهبی سياسی غيرمسلح را 
حذف نمود؟ چرا آقای محمد مهاجری هيچ نامی از جريان مذهبی به رهبری امام خمينی)ره( 
نياورده؟ امام و جريان تابع او )كه طيف وسيعی از دانشگاهيان و مردم عادی را شامل می شود( 
يا بايد سنتی باشند يا غيرسنتی و به اصطالح ايشان روشنفكر. اما نويسنده هيچ نام و نشانی از 

ايشان نمی آورد و اين نمونه ای آشكار از تحريف به نقيصه است. اما دليل اين كار چيست؟! 
به طور خالصه بايد گفت كه آقای مهاجری نمی تواند امــام)ره( را هم عرض افرادی مثل 
سحابی و سنجابی، بازرگان بياورد؛ بنابراين خود به خود ايشان ذيل جريان به اصطالح سنتی 
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قرار می گيرد. بهترين فرض برای تحريف گران 
تاريخ اين است كه جريان تابع امام را به عنوان يك 
جريان تندرو با مشی خشن مسلحانه معرفی كنند و 
برای اين منظور تنها كاری كه الزم است اين است 
كه جريانات مسلح به عنوان نماد جريانات مذهبی 
انقالبی و متعهد به سنت معرفی شوند و از آن به 
بعد هر كس كه گرايشی به جريانات مذهبی متعهد 
داشته باشد با برچسب »مسلح و تروريست« رانده 
می شود. اين حربه پوسيده ای است كه مدت  ها عليه 
جريان انقالبی به كار گرفته می شود و بارها و بارها 

پاسخ علمی آن داده شده است. اما به صورت خالصه بايد گفت: 
اوالً مهم ترين جريان مذهبی دهه چهل و پنجاه، جريان امام خمينی)ره( بود. 

ثانيًا امام خمينی به هيچ عنوان مشی مسلحانه را تأييد نمی كردند بلكه قائل به مبارزات 
سياسی و غيرمســلحانه برانداز بودند.1 كه البته آقای نويسنده نيز نتوانست اين مسئله را 

بپوشاند و به صورت جزئی، صدور فتوای ترور توسط امام را نفی كرد. 
بنابراين بايد گفت كه تقسيم بندی نويسنده يادداشت ناقص و غيرگوياست. جريان انقالبی 
امام به عنــوان بزرگ ترين و مهم ترين جريان اجتماعی و سياســی دهه چهل و پنجاه را نه 
می توان ذيل گروه اول تعريف كرد و هم عرض فدائيان اسالم و مؤتلفه دانست؛ نه می توان 

آن را در كنار امثال بازرگان و سحابی گذاشت. 
هم طراز قرار دادن شهيد مطهری و بازرگان

شهيد مطهری و بازرگان گرچه در برخی فعاليت های فرهنگی و اجتماعی همكاری هايی 
داشتند اما هيچ گاه نمی توان اين دو شخصيت را در يك گروه دانست. 

شهيد مطهری عالم متعهد، برجســته و دقيق دينی بود كه بر اساس تشخيص اجتهادی 
خود حركت می كرد و كوچك ترين التقاط و انحرافی را نمی پذيرفت2 و اگر با مجموعه های 
فرنگی مآب ارتباطاتی داشت تنها از سر دل سوزی اسالمی و وظيفه تبليغی و ارشادی بوده 
است. به عالوه ايشــان اســتفاده از پرورش يافتگان غرب را تنها با نظارت دقيق و جدی 
روحانيت جايز می دانسته و بدون اين نظارت، استفاده از اين شخصيت ها را دارای مضرات 

فراوان عنوان نموده بود. در اين زمينه به سند زير توجه كنيد: 

1.  سهراب مقدمی شهيدانی، انقالب نامه، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1398، ص69-70. 
2. به نقد علمی ايشان به افكار بازرگان اشاره خواهد شد. 

تحریف گران  برای  بهترین فرض 
تاریخ این است که جریان تابع امام 
را به عنوان یک جریان تندرو با مشی 
خشن مسلحانه معرفی کنند و برای 
این منظور تنها کاری که الزم است 
این است که جریانات مسلح به عنوان 
نماد جریانات مذهبی انقالبی و متعهد 
به سنت معرفی شوند و از آن به بعد هر 
کس که گرایشی به جریانات مذهبی 
متعهد داشته باشد با برچسب »مسلح 

و تروریست« رانده می شود 
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در حال حاضر خوشــبختانه طبقه ای به وجود آمده اند كه از طرفی در 
فرهنگ جديد غربی پرورش يافته انــد و از طرف ديگر مطالعات و عاليق 
اســالمی دارند و اســالم را با معيارهای جديد عرضــه می دارند و طبعًا 
مورد استقبال نســل جوان كه بالفطره مسلمانند و از طرف ديگر مجذوب 
معيارهای غربی می باشند، قرار می گيرند. درباره اين طبقه كه در حال تكثير 
و افزايش اند، نظريات افراطی و تفريطی ابراز می شود و مكرر نظر مرا در اين 
موضوع خواسته اند. اين بنده الزم می دانم نظر خود را درباره اين موضوع از 
نظر روابط حسينيه ]ارشاد[ با اين طبقه ابراز دارم، زيرا اين طبقه امروز به 

صورت يك مسئله اجتماعی درآمده اند. 
من با استفاده از اين طبقه موافق مشروطم. در گذشته مؤسسه حسينيه 
ارشاد با پيشنهاد و موافقت اينجانب از وجود اين طبقه استفاده كرده است. 
اين طبقه می توانند حلقه ارتباط فرهنگ غربی و فرهنگ اسالمی واقع شوند 
ولی مشروط به اينكه برنامه هايی كه به وسيله اين طبقه اجرا می شود تحت 
نظارت و كنترل دقيق افرادی باشد كه در فرهنگ اسالمی پرورش يافته اند 
و در علوم اسالمی اعم از تفســير و فقه و اصول و كالم و فلسفه و ادبيات 
تخصص يافته اند و اگر اين نظارت دقيق و جدی صورت نگيرد زيان اينگونه 

افراد و برنامه هايی كه اجرا می كنند از سودش بسی بيشتر است. 
مرتضی مطهری
دامنه عملی اين مرزبندی دينی با جريان غرب زده و به اصطالح روشنفكر پس از پيروزی 
انقالب اسالمی و در شورای انقالب نيز نمود داشت. در بحبوجه تجزيه طلبی حزب دموكرات 
در غرب كشور، مهدی بازرگان در شورای انقالب طرح تسليم در برابر خواسته های نامشروع 
تجزيه طلب ها را كليد می زند اما شهيد مطهری و شهيد بهشــتی با تسليم طلبی وی، كه از 
شاخصه های سياسی غرب زدگان نيز است، به شــدت برخورد می كنند. خاطره سرلشكر 

رحيم صفوی گويای اين مطلب است: 
]بازرگان گفــت:[ دولت چاره ای نــدارد جز اين  كــه در مقابل حزب 
دموكرات تسليم شود و يك نوع خودمختاری به آنها اعطا كند و شرايط شان 
را بپذيرد. در همين جلســه بود كه شهيد بهشتی و شــهيد مطهری بلند 
شده، فرياد می كشند: »شما می خواهيد ما در مقابل نيروهای دموكرات و 
كمونيست تن به سازش بدهيم؟ نه خير، چنين نيست و سازش معنا ندارد. 
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عبدالرحمن قاســملو ]دبير كل حزب دموكرات[ تا مدتی كه زنده بود از 
انديشه خام و تجزيه طلبانه خود دست نكشيد.1 

2. نسبت گروه تروریستی مجاهدین خلق با بازرگان و نهضت آزادی
نويسنده مورد نظر در بخشی از مطلب خود می نويسد: 

برخی منتقدان بازرگان و سحابی معتقدند جريان مجاهدين خلق از درون 
نهضت آزادی )كه بازرگان، سحابی و آيت اهلل طالقانی از چهره های اصلی آن 
بوده اند( زاده شده و با اين پيش فرض چنين داوری می كنند كه انديشه های 

بازرگان و... انحراف داشته است. 
درصدد تبرئه بازرگان و همفكران او نيســتم اما صــرف اين ادعا كه 
عده ای با خواندن آثار او راه انحراف را برگزيده اند، سست و نامعتبر است. 

همان گونه كه منتسب كردن فهم خوارج به قرآن اعتبار ندارد. 
اگر به بازرگان و همراهانش انتقاد وارد است، بايد آن را در مشی سياسی 

آنها جست وجو كرد نه در تالش آنها برای نشر افكار دينی.
در خصوص اين چند خط، چند نكته می توان گفت: 

1. ارتباط گروهك تروريستی مجاهدين خلق با نهضت آزادی از نكات آشكار تاريخ معاصر 
است و محدود به »برخی منتقدان بازرگان و سحابی« نيست. چه كسی است كه نداند محمد 
حنيف نژاد و سعيد محسن از اعضای نهضت آزادی ايران و از فعالين دانشجويی آن بودند؟2 
آيا آقای مهاجری، كه رندانه انتســاب مجاهدين به نهضت آزادی را محدود به منتقدان 
بازرگان و ســحابی می كند نمی داند كه محمد حنيف نژاد پس از آمدن به تهران و ورود به 
دانشگاه با فعاالن سياسی چون مهندس بازرگان، يداهلل سحابی، عزت اهلل سحابی، رحيم عطايی 
و... رابطه داشت؟ و پس از دستگيری ســران نهضت آزادی در اول بهمن 1341 دستگير 

شد؟3 جالب توجه اين  كه خود بازرگان هم حنيف نژاد را نهضتی می داند: 
صبح ســحابی و مرا برای پرونده خوانی به دادگاه بردند... حال و روحيه 
رفقا خوب است، بحمداهلل. پورقبادی آزاد شده است. مجابی را به دادستانی 

1. اصغر حيدری، انقالب اسالمی و گروه های تجزيه طلب، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 
1393، ص383-384. 

2. حسين احمدی روحانی،  سازمان مجاهدين خلق، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1390، ص25. 
3.  ســازمان مجاهدين خلق؛ پيدايی تا فرجام، تهران، مؤسســه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1385، ج1، 

ص277. 
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برده اند، تعهد و استعفانامه بدهد تا آزاد شــود او هم به سرتيپ صدوقی 
جواب منفی داده  است. كسانی كه مانده اند از نهضتی ها: 

حنيف نژاد، شيبانی، علی بابايی، حكيمی، جعفری، مجابی.1 
و همچنين: 

روز يازدهم محرم است و ما اين چند شب، مختصر مجلس سخنرانی و 
تذكر و زيارت خوانی داشتيم. دو شب مهندس صباغيان صحبت كرد. يك 
شب حنيف نژاد، دو شب شيخ مصطفی رهنما، يك شب دكتر سحابی، سه 

شب اول هم من.2 
آيا آقای بازرگان هم منتقد خودش بوده كه ســران مجاهدين خلق را به نهضت آزادی 

نسبت می دهد؟ يا آقای مهاجری غرض ديگری از اين نسبت دادن ها دارد؟ 
نكته جالب توجه اين كه جناب آقای رسول جعفريان نيز سران مجاهدين خلق را منتسب 

به مهندس بازرگان می دانند: 
سازمان مجاهدين خلق

چند نفر از شــاگردان جوان مهندس بازرگان، به طــور عمده از طيف 
دانشجو و البته بيشتر طبقه بازاری سازمان را تشكيل دادند. اين افراد بيشتر 
در نيمه دوم دهه سی در نهضت مقاومت ملی و سپس در نهضت آزادی 

فعاليت كرده و تجربه سياسی اندوخته بودند. 3 
آيا از نظر آقای مهاجری، جناب رسول جعفريان هم از منتقدين بازرگان اند؟ 

2. انحراف آقای بازرگان محدود به اشــتباهات فاحش سياســی وی نيست و در زمينه 
فكری نيز انحرافاتی داشت و يكی از منتقدين افكار بازرگان، آيت اهلل شهيد مرتضی مطهری 
بودند كه با بيانی متقن، متين و منصفانه به نقد نظريات بازرگان پرداختند.4 البته اشتباهات 
و التقاط های فكری از جانب كسی كه مدعی تفسير دين است اما تخصص دينی ندارد امری 

طبيعی و قهری است. 
3. مهاجری تالش كرده تأثير منفی انديشه های التقاطی بازرگان در شكل گيری و انحراف 
سازمان مجاهدين خلق را انكار كند. اين تحريف تاريخ حتی مورد تأييد آقای جعفريان هم 

1. مهدی بازرگان، يادداشت های روزانه مهندس مهدی بازرگان؛ خاطراتی از دوران: زندان، جوانی و سفر حج، 
تهران، قلم، 1376، ص78. 

2. همان، ص491-492. 
3. رسول جعفريان، جريان ها و سازمان های مذهبی- سياسی ايران، تهران، علم، 1398، ص660. 
4.  مرتضی مطهری، مجموعه آثار شهيد مطهری، 1377، قم، صدرا، ج4، ص379 و 811 و 828. 
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نيست و معلوم نيست چرا ايشان اين اشــتباهات فاحش را در كتاب تحت نظر خود گرد 
آورده اند و هيچ تذكری )ولو به صورت پاورقی و تحشيه( نداده اند. جناب آقای جعفريان در 
خصوص نقش افكار مهندس بازرگان در شكل گيری الگوی انديشه ای سازمان مجاهدين 

خلق می نويسد: 
]مؤسسين سازمان مجاهدين خلق[ بر اساس الهامی كه از آثار مرحوم 
بازرگان گرفتند، بــه تدوين ايدئولوژی دينی و سياســی خود پرداختند و 
كوشيدند تا متونی را تدوين كنند كه بتوانند از آنها به عنوان متن آموزشی 
برای تربيت كادرهای مورد نظر در سازمان استفاده كنند. در سازمان به جز 
قرآن و نهج البالغه، از متون تفسيری و حديثی شيعه، كتابی مورد استفاده 
قرار نمی گرفت. حتی انديشه های عالمه طباطبايی و استاد مطهری هم مورد 
بی اعتنايی كامل بود و خواهيم ديد كه تنها برخی از نوشــته های تفسيری 
مرحوم طالقانی و بيشتر آثار بازرگان- عمدتاً راه طی شده- محل اعتنا بود.1  

3. انجمن حجتيه 
تطهير انجمن حجتيه

نويسنده ذيل عنوان »انجمن حجتيه« می گويد: »گرچه انجمن حجتيه را می توانستم در 
دسته بندی باال قرار دهم اما به دليل تمايزهای خاصش جداگانه نوشتم.« اما مشخص نمی كند 
كه آن تمايزهای خاص كه باعث شد به انجمن حجتيه عنوانی مستقل بدهد چيست. طبيعی 
اســت كه هر گروهی تمايزاتی خاص با گروه های ديگر دارد؛ كما اين  كه مؤتلفه و فدائيان 
اسالم هم تمايزاتی دارند اما تمايز انجمن حجتيه چه بوده كه آن را ذيل جريان های مذهبی 
به اصطالح »سنتی« نياورده است؟ آيا نقش انجمن حجتيه در روند انقالب اسالمی بيشتر 
و برجســته تر از گروه هايی مثل مؤتلفه است؟ يا ايشان می خواســته سنتی ها را محدود به 
طيف های مسلح كند و از آنان چهره ای تخريب گر بسازد و از طرف ديگر انجمنی ها را از ذيل 

طيف سنتی بيرون بكشد تا انگ تحجر و خشونت طلبی و... به آنها نچسبد؟ معلوم نيست. 
در هر صورت آقای محمد مهاجری طبق گفته خود با انجمنی ها هم مدرســه بوده و در 
اين نوشته هم تالش كرده از انجمنی های متحجر، چهره ای پرمطالعه، دقيق و عميق بسازد. 
ويژگی های عجيبی كه محمد مهاجری به اعضای انجمن حجتيه نسبت می دهد و با آن، انجمن 

را تطهير می كند عبارت است از: 

1. رسول جعفريان، همان، ص665. 
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»با مطالعه، دقيق، عميق، اهل گفت وگو و 
بحث، تالش برای يافتن چهره ای متجدد و 
روشنفكر، آراسته، شيك پوش، مؤدب و...«

توصيف های مهاجری قابل تأمل است. 
چگونه می توان جمعيــت متحجری را كه 
به تعبير امام)ره( در منشور روحانيت حتی 
مبارزه سياسی را هم حرام می دانسته1 عميق 
و دقيق دانســت؟ آيا گروهی كه تزشان 
اين بود كه بگذاريد معصيت زياد بشــود 
تا حضرت صاحب بيايد2 می تواند ژســت 

روشنفكری بگيرد؟ 
آيا جمعيتی كه حتی جهاد دفاعی در برابر رژيمی خون خوار را زير سؤال می برد می تواند 
اهل مطالعه، متفكر و امروزی باشد؟ در اين زمينه بد نيست به موضع گيری انجمن حجتيه و 

شخص آقای حلبی در زمان جنگ تحميلی اشاره كنيم:
انجمن در ابتدا كه عراق به ايران حمله كرد هيچ گونه واكنشی نشان نداد. و پس از مدتی 
شــروع به محكوم كردن جنگ در زمان غيبت امام زمان)عج( كردنــد و آقای حلبی در 

سخنرانی خود گفت: 
اول شما يك افسر و يك پيشوا و رهبر معصوم پيدا كنيد. رهبری كه بتواند 
اداره اجتماع كند روی نقطه عصمت نه عدالت، ديشب گفتم اول او را پيدا 
كنيد او را اقامه به كار بكنيد. طرح داشته باشيد، نقشه صحيح طبق نظر دين، 
رهبر معصوم داشته باشيد... از من هم واجب است منبر را ول كنم، هفت تير 
به كمر ببندم، بروم جلو... بايد جنگ روی موازين دين به رهبری معصوم 
نه عادل، عادل كافی نيست... عادل گاهی اشتباه می كند، خون مردم، مال 
مردم، عرض مردم، ناموس مردم را نمی توان داد به كسی كه خطا می كند. 
حلبی گستاخی را تا آنجا ادامه داد كه گفت امام زمان)عج( هم كه بيايد خودش جلوتر از 
همه در لشكر حركت می كند. او بدون توجه به اهميت جان امام امت برای نظام جمهوری 
اسالمی، بدون توجه به كهنســالی او و بدون نگاه به جنگ مدرن گفت: »بنده توی خانه ام 

1.  صحيفه امام، ج21، ص281. 
2. همان، ج17، ص534. 

شهید مطهری عالم متعهد، برجسته و دقیق 
دینی بود که بر اساس تشخیص اجتهادی 
و کوچک ترین  می کرد  خود حرکت 
التقاط و انحرافی را نمی پذیرفت و اگر 
با مجموعه های فرنگی مآب ارتباطاتی 
داشت تنها از سر دل سوزی اسالمی و 
وظیفه تبلیغی و ارشادی بوده است. به 
عالوه ایشان استفاده از پرورش یافتگان 
غرب را تنها با نظارت دقیق و جدی 
روحانیت جایز می دانسته و بدون این 
نظارت، استفاده از این شخصیت ها را 

دارای مضرات فراوان عنوان نموده بود
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بنشينم، پلو بخوريم، به جناب آقا بگوييم برو ميدان. می گويد برو آقا دنبال كار خودت خيلی 
خوب است، خودت بيا عمل كن.«1 

امروز بايد در برابر تطهيركنندگان انجمن حجتيه بيش از پيش هوشيار باشيم و اين جمله 
امام را جلوی چشم خود قرار دهيم: »حواستان را جمع كنيد كه نكند يك  مرتبه متوجه شويد 

كه انجمن حجتيه اي ها همه چيزتان را نابود كرده اند.«2  
استناد به خاطره ای مخدوش

مهاجری در پايان مطلب انجمن حجتيه اش خاطره ای از مرحوم آيت اهلل خزعلی می آورد: 
مرحوم آيت اهلل خزعلی از چهره هايی است كه به انجمن گرايش داشت 
اما آن گونه كه شخصاً از او شنيدم هيچ وقت عضو انجمن نبود. معهذا مرحوم 
آقای خزعلی اعتقاد داشت نسبت به انجمن بی انصافی شده. او می گفت اوايل 
سال 58 با مرحوم شهيد مطهری درباره انجمن صحبت كرده و قرار شده در 
جلسه ای در حضور امام، درباره آن گفت وگو شود. تصميم می گيرند از امام 

وقت مالقات بخواهند اما ترور آقای مطهری اين فرصت را سلب می كند.
اين سخن آقای مهاجری يك خاطره است اما هر خطش چند غلط دارد: 

1. مرحوم آيت اهلل خزعلی شخصيتی تمام انقالبی بود كه با مشاهده انحراف فرزندش از 
وی نيز تبری جست.

2. ايشان برای صحبت با امام نيازی به حضور شخص ثالثی نداشت. 
3. ايشان پيش از ترور شهيد مطهری با امام در خصوص انجمن صحبت كرده بود و مدتی 
نيز به دستور امام برای ارتباط گيری ارشــادی و... با اعضای انجمن ارتباط گرفت و پس از 

انحراف قطعی و غيرقابل بازگشت انجمن، همين ارتباط هم قطع شد. 
4. ايشان اعتقادی به بی انصافی عليه انجمن نداشت بلكه شهيد مطهری به مرحوم خزعلی 
می گويند كه اعضای انجمن به حضرت ولی عصر)عج( گرايش شديدی دارند در نتيجه بايد 

به انقالب جذب شوند و نبايد به طور كامل طرد شوند. 
اكنون اصل خاطره را نقل می كنيم: 

* جنابعالی برای توجيه حجتيه نزد امام تالش فراوانی كرديد كه البته 
ايشان نپذيرفتند. چرا پيگير اين قضيه بوديد و چرا امام قبول نكردند؟

بنده نه هيچ وقت حجتيه ای بوده ام و نه هستم. يك مسلمان انقالبی هستم 

1. ابوالفضل صدقی، » جريان شناسی انجمن حجتيه«، فصلنامه پانزده خرداد، دوره سوم، س6، ش20، تابستان 
1388، ص150. 

2. صحيفه امام، ج21، ص681.
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و در اين مسير حتی اگر فرزندم هم خالف عمل كند، او را طرد خواهم كرد، 
كما اينكه كردم.

در تاريخ اسالم هم بهتر از امام، رهبری را سراغ ندارم و لذا با هر كس كه 
با امام مخالف باشد ذره ای مماشات نخواهم كرد. در مورد انجمن حجتيه، 

بين فضال و علما بحث هايی مطرح بود. 
شهيد مطهری معتقد بودند هر چند اينها در اعتقاداتشان انحرافاتی دارند، 
اما عميقاً به امام زمان)عج( معتقدند و لذا بايد با امام صحبت كنيم كه راهی 

برای جذب اينها به انقالب پيدا كنيم و طرد آنان كار صحيحی نيست. 
آقای مطهری برايشان كاری پيش آمد و به مشهد رفتند و خدمت امام 
رفتم و موضوع را با ايشــان مطرح كردم. امام فرمودند شما از طرف من 

نماينده باش و برو و با آنها صحبت كن. 
آقای مطهری كه از مشهد برگشــتند و موضوع را برايشان گفتم، بسيار 
خوشحال شــدند. از آن به بعد بنده به عنوان نماينده امام در انجمن حجتيه 
شركت می كردم و مرتباً هم از قضايای انجمن به ايشان گزارش می دادم. بعدها 
مسائلی پيش آمدند كه امام نسبت به اينها بدبين شدند و به من فرمودند كه 

ديگر به نمايندگی از طرف من نزد آنها نرويد. من هم اطاعت امر كردم.
* علت چه بود كه امام به آنها بدبين شدند؟

در جامعه شايع شــده بود اينها معتقدند بايد بگذاريم آن قدر معصيت 
در جامعه زياد شــود تا امام زمان)عج( ظهور كنند. حتــی امام در يكی از 

سخنرانی هايشان هم به اين موضوع اشاره كردند.
خدمت امام عرض كردم بسياری از اينها نمازشب خوان هستند، به جبهه 
می روند و شهيد می شوند. آخر چگونه ممكن است چنين اعتقادی داشته 
باشند؟ امام فرمودند: اگر اين اعتقاد را ندارند، چرا از خود دفاع نمی كنند؟1 

4. علی شریعتی 
تقليل سطح مخالفت ها و تضعيف مخالفان شريعتی 

مهاجری به پيروی از منطق رسانه كه يك پا در خيال دارد و يك پا در واقعيت و با استفاده 
از ترفندهای اقناع و تحريف ژورناليستی به خوبی از »تحريف به نقيصه« استفاده نموده و از 

1. آيت اهلل خزعلی، »امام خمينی گفتند اگر انجمن حجتيه اعتقاد فاســد ندارد چــرا از خود دفاع نمی كند؟« 
 https://www.yjc.ir :خبری[، 1394، بازيابی از[
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مخالفان جدی و فراوان شريعتی، تنها مرحوم كافی و شيخ قاسم اسالمی و نهايتاً شهيد مطهری 
را ذكر می كند و در مورد تاريخ نگار انقالب اسالمی، حجت االسالم والمسلمين سيد حميد 

روحانی نيز دروغی می گويد كه به آن خواهيم پرداخت. 
اما آيا مخالفان حوزوی شــريعتی همين چند نفر بوده اند؟ قطعاً خير. در ادامه اسنادی از 

مخالفت بزرگ ترين شخصيت ها و مراجع دينی با افكار و آثار شريعتی خواهيم آورد: 

عالمه طباطبايی رحمت اهلل: نوع مطالب شريعتی اشتباه و طبق مدارک دينی اسالمی غيرقابل 
قبول می باشد. 
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آثار شريعتی از نگاه مرحوم آيت اهلل خويی کتب ضالل محسوب می شدند. 
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مرحوم سيد محمدهادی ميالنی نقدهای جدی روحانيت به شريعتی را تأييد کردند. 
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مرحوم آيت اهلل مرعشی نجفی آثار شريعتی را کتب ضالل می دانستند. 



28
7

13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 4

 6
ه 3

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

ت...
یس

رنال
 ژو

ک
ی ی

یخ
 تار

ای
ط ه

 غل
 بر

ری
رو

م

مرحوم آيت اهلل حاج آقا حسن قمی: توده مردم از مطالعه اين گونه نشريات خودداری نمايند. 
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مرحوم آيت اهلل سيد عبداهلل شيرازی: برای کسانی که قدرت علمی بر تشخيص غث و سمين 
آنها ندارند و عالم نيستند خريد و فروش و مطالعه آنها حرام است. 
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شريعتی؛ عنصری مرتبط با ساواک
آقای محمد مهاجری می نويسد: 

آقای حميد روحانی نويسنده كتاب تاريخ تحليلی نهضت امام خمينی او 
را رسماً عامل ساواك معرفی می كند. 

در سال 1372 ديداری در مركز اسناد انقالب اسالمی ايران با وی داشتم. 
يكی از دوستان به درخواســت آقای روحانی مرا به او معرفی كرده بود تا 
با مجله 15خرداد كه ارگان مركز اسناد انقالب اسالمی بود همكاری كنم. 
در آن جلسه روش تاريخ نگاری او را مورد نقد قرار دادم و بحث را به دكتر 
شريعتی ربط دادم. آقای روحانی قسم جالله ياد كرد كه در اسناد ساواك 

حتی يك برگ وجود ندارد كه شريعتی را فردی مثبت جلوه دهد.
همكاری با آقای حميد روحانی به دليل زاويه فكری و سليقه ای با او ميسر 
نشد اما چند سال بعد كه آقای روحانی از رياست مركز اسناد كنار رفت )يا 
كنار گذاشته شد( و آقای روح اهلل حسينيان به جای او منصوب شد، سه جلد 
اسناد ساواك در مورد شريعتی را منتشر كرد. من هر سه جلد اين كتاب را 
خواندم و اطمينان می دهم حتی يك برگ سند كه داللت بر ساواكی بودن 

او داشته باشد، وجود ندارد. و هنوز از قسم جالله آقای روحانی در شگفتم.
ورای اسنادی كه در خصوص آقای شــريعتی وجود دارد، صدر و ذيل همين كالم آقای 

ژورناليست نيز با هم نمی خواند. او در اين خاطره از يك طرف می نويسد: 
آقای روحانی قســم جالله ياد كرد كه در اسناد ساواك حتی يك برگ 

وجود ندارد كه شريعتی را فردی مثبت جلوه دهد.
و چند خط پايين تر می نويسد:

حتی يك برگ سند كه داللت بر ســاواكی بودن او داشته باشد، وجود 
ندارد. و هنوز از قسم جالله آقای روحانی در شگفتم. 

فراموش كاری عمدی يا ســهوی در خاطره گويی امری طبيعی است )و همين هم باعث 
كم ارزش شدن خاطرات شفاهی يا خاطرات با گذشت زمان طوالنی می گردد( اما اين  كه يك 
خاطره مكتوب به فاصله چند خط با هم نخواند از نكات عجيبی است كه از هر كسی برنمی آيد. 
طبق اين خاطره مهاجری، حجت االسالم والمسلمين سيد حميد روحانی قسم جالله خورده كه 
يك برگ سند ساواك برای مثبت بودن فعاليت ها و شخصيت شريعتی وجود ندارد نه اين كه 
سندی برای ساواكی بودن او وجود داشته باشد و در ادامه محمد مهاجری می نويسد حتی 
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يك برگ سند برای ســاواكی بودن شريعتی 
پيدا نكرده و از قســم جالله جنــاب روحانی 
تعجب كرده است. حال تعجب اين ژورناليست 

اعتدالی از چيست، معلوم نيست. 
از اين نامه خوانی طنزگونه كه بگذريم؛ آيا 
حجت االسالم والمسلمين سيد حميد روحانی 
ادعا كرده كه شريعتی ســاواكی بوده؟ به اين 
معنا كه شريعتی عنصر رسمی و استخدام شده 
ساواك بوده و مثاًل كد امنيتی داشته و مخبر 

بوده؟ قطعاً خير. 
ديدگاه ايشان نسبت به شريعتی به طور مفصل در كتاب نهضت امام خمينی، جلد سوم، 
ص389-141 آمده است. ويژگی آن نوشتار اســتناد آن به اسناد مختلف از جمله اسناد 
ساواك اســت كه مخاطبان محترم می توانند مراجعه كنند.1 اما خالصه ديدگاه ايشان در 
كتاب نهضت امام خمينی اين است كه ضعف روحی و ســازش كاری شريعتی و همچنين 
زمينه فكر التقاطی اش، درگاه خوبی بود برای شكل گيری برخی ارتباطات و همكاری های وی 

با ساواك و بر اساس اسناد، اين همكاری ها و ارتباطات وجود داشته و غيرقابل انكار است. 
طبق اسناد ســاواك، اين نهاد امنيتی رژيم پهلوی نسبت به شريعتی نظر مثبتی داشت و 
شخص رئيس سازمان اطالعات و امنيت خراسان، ســرتيپ بهرامی اعتقاد داشت كه در 
صورت تعامل با وی می توان از او اســتفاده كرد و عضو مفيدی بــرای اهداف رژيم پهلوی 

خواهد بود: 

1 ديدگاه ايشان در خصوص شريعتی را به صورت مستقل و مجزا می توانيد در كتاب شريعتی در دادگاه تاريخ 
نيز بيابيد. 

انحراف آقای بازرگان محدود به 
اشتباهات فاحش سیاسی وی نیست 
نیز انحرافاتی  و در زمینه فکری 
افکار  منتقدین  از  داشت و یکی 
مرتضی  شهید  آیت اهلل  بازرگان، 
مطهری بودند که با بیانی متقن، متین 
و منصفانه به نقد نظریات بازرگان 
پرداختند. البته اشتباهات و التقاط های 
فکری از جانب کسی که مدعی تفسیر 
دین است اما تخصص دینی ندارد 

امری طبیعی و قهری است
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البته اين پشتيبانی ادامه نيز داشــت و در تاريخ 1348/2/21 بار ديگر ساواك خراسان 
تالش می كند حمايت ساواك مركز را جلب كند: 
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هر چند طبيعی است كه ساواك مركز در آن اوضاع كشور به راحتی نتواند به همكاری 
با اشخاص مختلف رضايت دهد و در تاريخ 1348/2/23 سياست خود را داير بر واداشتن 

شريعتی به همكاری، سازش و كرنش بيشتر اعالم می كند. 
همچنين شريعتی در گفت و گويی با ساواك در تاريخ 1348/2/20 خود را مطيع دستگاه معرفی 

نموده، آمادگی خود را برای خدمت گزاری به ساواك اعالم می دارد و يادآوری می كند كه: 
در حال حاضر در دو جبهه آخوندها و چپی ها مشــغول مبارزه هستم... 
و آمادگی خدمتگزاری دارم، اســتفاده يا عدم استفاده از من بسته به نظر 

مقامات عاليه است.
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از پاسخ تيمســار مقدم به گزارش باال به 
دست می آيد كه ساواك مركز، طرح و برنامه 
گسترده ای را برای بهره گيری از علی شريعتی 
در دست اجرا داشــته و بر آن بوده است كه 
روی او سرمايه گذاری فوق العاده ای به عمل 
آورد. از اين رو از ساواك خراسان نيز خواسته 
طرح خود را برای استفاده از وی تهيه و ارسال 
دارند كه در ادامه ساواك خراسان نيز طراحی 

را به عهده شخص آقای شريعتی می گذارد. 
شريعتی بدون اين  كه دستگير شده باشد يا 
كوچك ترين شكنجه ای ديده باشد نامه ای بلندباال و چهل صفحه ای به ساواك می نويسد. و 
در نهايت دو تن از مقامات كاردان و ورزيده ساواك به نام های ثابتی و عطارپور برای بررسی 
نامه چهل صفحه ای شريعتی به ساواك مأموريت ويژه می يابند. محتوای نامه آن قدر برای 

مأموران ويژه ساواك جذاب بود كه پس از بررسی و ارزيابی، اين گونه نوشتند: 
چنانچه وی به نحو مقتضی راهنمايی گردد می توان از وجود اين شخص- 
كه دارای معلومات و طرفداران قابل توجهی می باشد- بهره برداری نمود. 
مستدعی است در صورت تصويب اجازه فرمايند هنگامی كه مشار اليه به 
تهران آمد به اين اداره كل احضار و با او در اين زمينه مذاكره شود. موكول 

به امر عالی است: 

شریعتی ارتباطات خود با ساواک را ادامه 
داد و باألخره زمینه دیدار او با برخی از 
مقامات بلندپایه ساواک در تهران فراهم 
شد. او پس از سفر به تهران با مدتی 
تأخیر با آنان تماس برقرار کرد و آن  چه 
را که میان او و برخی از مقامات ساواک 
در تهران گذشته، برای سرتیپ بهرامی-

رئیس ساواک خراسان بازگو می کند و بر 
اساس نکات گفته شده ساواک تصمیم به 
مدیریت محتوایی سخنرانی های شریعتی 

می گیرد
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شريعتی ارتباطات خود با ساواك را ادامه داد و باألخره زمينه ديدار او با برخی از مقامات 
بلندپايه ساواك در تهران فراهم شــد. او پس از سفر به تهران با مدتی تأخير با آنان تماس 
برقرار كرد و آن  چه را كه ميان او و برخی از مقامات ساواك در تهران گذشته، برای سرتيپ 
بهرامی-رئيس ساواك خراسان )كه او را در نامه به ساواك، دوست گرامی خطاب می كرد 
و در مقابل، بهرامی نيز هوای او را داشت( بازگو می كند.1  و بر اساس نكات گفته شده و همين 

سوابق، ساواك تصميم به مديريت محتوايی سخنرانی های شريعتی می گيرد: 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1393، دفتر 
سوم، ص237. 
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و در پی اين دستور، تلگرامی نيز از سوی ســپهبد نصيری به شهربانی كل كشور مخابره 
می گردد. متن اين تلگرام چنين است: 

... نامبرده باال استاد دانشگاه مشهد می باشــد و سخنرانی مشاراليه در 
حسينيه ارشاد از نظر ساواك بالمانع است...
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بنابراين ارتباطات شريعتی با ساواك قطعی و 
غيرقابل انكار است و البته پيامد عملكرد شريعتی 
در ايجاد تفرقه و تخريب رهبری نهضت )كه به 

دست روحانيت بود( نيز غيرقابل ترديد است. 
ايــن، گزيــده ای از ديدگاه حجت االســالم 
والمســلمين ســيد حميد روحانی در خصوص 
شريعتی بود و ايشان در مصاحبه با مجموعه های 
مختلف و حتی مجموعه هايی مثل تاريخ ايرانی كه 

احتماالً مسلك نزديك تری به آقای محمد مهاجری دارند، تصريح كرده اند كه »شريعتی 
ساواكی نبود اما ارتباطاتی با ساواك داشت«.1  اما معلوم نيست نويسنده اين يادداشت چه 
غرضی از تكرار اين دروغ آشكار داشته است و چرا از زبان ايشان به شريعتی تهمت ساواكی 

بودن زده است! 

5. شریعتمداری 
آقای شريعتمداری و مكتب اسالم

مهاجری در خصوص شريعتمداری و رابطه اش با مكتب اسالم می نويسد: 
گفته می شود مجله مكتب اسالم را »مؤسسه دارالتبليغ« كه مؤسس آن 

آيت اهلل سيد كاظم شريعتمداری بود، راه اندازی كرد.
و اما نكات: 

1. در خصوص يادداشت مورد بررسی در كتاب آقای رسول جعفريان، تا اينجا اشتباهات 
و نسبت های ناروای آشكاری وجود داشت اما انتساب مكتب اسالم به مؤسسه دارالتبليغ 
نشان می دهد كه نه نويسنده يادداشــت، آگاهی ابتدايی تاريخی داشته نه گردآورنده آن 
دقتی در خصوص يادداشت های رسيده داشته اســت. از آقای محمد مهاجری به عنوان 
يك ژورناليست توقعی نيست اما آقای رسول جعفريان نمی دانسته كه مجله مكتب اسالم 
مدت ها قبل از تأسيس دارالتبليغ منتشر می شده؟ اين نكته ای است كه در كتاب جريان ها 

و سازمان های ايشان هم می توان آن را يافت. 

1. تاريخ ايرانی، »شريعتی ساواكی نبود اما ارتباطاتی با ساواك داشت« ]تاريخی[، 1390، بازيابی از:
http://tarikhirani.ir

ارتباط آقای شریعتمداری با ساواک 
مدت ها قبل از سال 56 و 57 برقرار 
بوده است؛ به گونه ای که پس از 
دستگیری امام، با ساواک ارتباط 
برقرار می کند و پیشنهادات خود 
را برای رهایی از فشارهای مردمی 
و موضع نگرفتن علیه رژیم پهلوی 

مطرح می کند
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تاريخ انتشار اولين شــماره از مكتب اسالم به ســال 1337 بازمی گردد1 كه طبق گفتار 
آيت اهلل العظمی سبحانی، انتشــار آن در ابتدا به صورت مخفيانه و در قالب كتاب بوده2 و 
چند سال بعد آيت اهلل مكارم درخواســت امتياز مجله ای با نام درس هايی از مكتب اسالم 
را مطرح نموده كه اين درخواســت در تاريخ 23دی1340 مورد موافقت قرار گرفت.3 اما 
كلنگ ساختمان دارالتبليغ در تاريخ 11ارديبهشت1343 زده شد و مراسم افتتاحيه آن نيز 

در 15مهر1344 بود.4  
2. نشــريه مكتب اســالم در زمان زعامت آيت اهلل العظمی بروجردی منتشــر شــد 
 و از حمايــت ويــژه ايشــان برخــوردار بــود. آيــت اهلل العظمــی ســبحانی در اين

 زمينه می فرمايند: 
تا زمانی كه اين عالم برجسته در قيد حيات بودند از اين مجله به  صورت 
جدی حمايت می كردند و رژيم شاهنشــاهی نمی توانست نسبت به اين 

موضوع اعتراض كند.5 
طبق نقل مرحوم علی دوانی كه خود عضو هيئت مؤسس و تحريريه اين نشريه بود، هيئت 
مالی اين نشريه در اولين جلسه مشترك با هيئت مؤســس اعالم می كنند كه همگی مقلد 
آيت اهلل العظمی بروجردی هســتند و در صورت تأييد ايشان هزينه نشريه را از سهم امام 
تأمين می كنند و از آنجا كه آذربايجانی بودند آقای شريعتمداری را )كه پيشنهاد تشكيل اين 
نشريه را نيز داده بودند( به عنوان رياست افتخاری و رابط بين خودشان با مسئولين نشريه و 

آيت اهلل بروجردی می پذيرند.6 
بنابراين حذف نقش آيت اهلل العظمی بروجردی و پررنگ كردن نقش آقای شريعتمداری 

تحريف به نقيصه محسوب می شود. 
ارتباط آقای شريعتمداری با ساواک 

آقای محمد مهاجری در خصوص آقای شريعتمداری می نويسد:
اين مرجع تقليد در وقايع سال های 1356 و 57 همراه با آيات محمدرضا 
گلپايگانی و شهاب الدين مرعشی نجفی اكثر اعالميه های ضد جنايات رژيم 

1. رسول جعفريان،  جريان ها و سازمان های مذهبی- سياسی ايران )از روی كار آمدن محمدرضاشاه تا پيروزی 
انقالب اسالمی 1357-1320(، قم، مورخ، 1386، ص483. 

2.  آيت اهلل العظمی سبحانی، »آيت اهلل سبحانی تأكيد كرد: اخالص، راز ماندگاری نشريه مكتب اسالم«، ]خبری[، 
 https://www.isna.ir :1391. بازيابی از

3. آيت اهلل العظمی ناصر مكارم شيرازی، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات، 1396، ص6. 
4. رسول جعفريان، همان، ص431-432. 

5. آيت اهلل العظمی سبحانی، همان. 
6.  علی دوانی، همان، ص253. 
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پهلوی را امضا كرد و عماًل همراه با انقالب ارزيابی می شــد، اما بعدها در 
محافل سياسی اين گونه مطرح شد كه طبق اسناد به جا مانده از ساواك، 
آقای شــريعتمداری اعتقادی به سرنگونی رژيم شــاه نداشته و به دنبال 

اصالحات از مسير قانون اساسی بوده است. 
1. تصويری كه آقای ژورناليست ارايه می كند اين است كه آقای شريعتمداری پيش از 
انقالب به عنوان چهره ای همراه با انقالب شناخته می شد اما بعد از انقالب به يك باره ورق 
برمی گردد و در »محافل سياسی« اين گونه مطرح می شــود كه شريعتمداری اعتقادی به 

سرنگونی شاه نداشته است. 
اما آيا اين تصويرسازی درست است؟ آيا انقالبی ها شــريعتمداری را يك فرد همراه با 
انقالب تلقی می كردند؟ خير. مطابق با اسناد و اقوال تاريخی، جريان انقالبی حوزه علميه از 
همان سال های ابتدايی نهضت ديد مثبتی نسبت به شريعتمداری نداشت و اين ديد پس از 
تأسيس دارالتبليغ به خوبی قابل مشاهده است. اين مطلب را از كتاب جريان ها و سازمان های 

مذهبی- سياسی ايران )تأليف گردآورنده هادی نامه( پی می گيريم: 
در نظر طالب جوان انقالبی- كه در جريان رخدادهای سال های 41-43 
انتظاراتشان از سوی آقای شريعتمداری برآورده نشد- كمابيش اين مركز 
)دارالتبليغ( كه در ظاهر از كار سياسی منفك شده و به كار فرهنگی پرداخته 
بود- در معرض ترديد قرار گرفت و چندان استقبال نشد. در واقع نه تنها از 
آن استقبال نشد كه از همان آغاز سر و صدای اعتراض برخاست، به طوری 
كه حتی آقای فلســفی كه قول داده بود هفته ای يك  روز به قم آمده و فن 

خطابه تدريس كند، آن را به بعدها موكول كرد. 
به عالوه، ايجاد چنين مركز فرهنگی با آن گستره مورد نظر و به ويژه توجه 
به امور بين المللی، به نوعی موافقت دستگاه امنيتی رژيم را طلب می كرد. 
اين امر سبب می شد تا رهبری دارالتبليغ توسط خود آقای شريعتمداری يا 
اشخاص ديگر، رابطه خود را به شكل محدود با رژيم حفظ كند و توصيه های 
آنان را در مواردی بپذيرد. اين امر كه تأسيس چنين مركزی درست در 
بحبوحه مســائل انقالب بوده و حتی زمين وقفی كه ابتــدا قرار بود محل 
دارالتبليغ باشد در زمان دستگيری امام از آســتانه اجاره شده بود، برای 
طالب انقالبی و حتــی برخی از افراد مســتقل غيرانقالبی هم قابل تحمل 
نبود. دليل آن، صرف نظر از آن  كه مربوط به نوعی روابط ميان دارالتبليغ 
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با دستگاه پهلوی می شــد، از نظر برخی، به اين جهت بود كه در شرايطی 
كه در قم و ميان روحانيون، يك جنبش انقالبی جدی بر ضد پهلوی ايجاد 
شده، تأســيس چنين مركزی نوعی منحرف كردن مسير حركت انقالبی 
تلقی می شد... آقای طالقانی هم از قول طالب انقالبی نقل می كند كه وقتی 
در زندان بوديم، كســانی كه می آمدند و از بيرون می پرسيديم، می گفتند 
 آقای شريعتمداری بســاطی به نام دارالتبليغ راه انداخته و سد راه مبارزه

شده است.1و2 
عالوه بر اين ارتباط آقای شريعتمداری با ساواك نيز مدت ها قبل از سال 56 و 57 برقرار 
بوده است؛ به گونه ای كه پس از دستگيری امام، با ساواك ارتباط برقرار می كند و پيشنهادات 
خود را برای رهايی از فشارهای مردمی و موضع نگرفتن عليه رژيم پهلوی مطرح می كند. 

به سند زير توجه كنيد: 
آيت اهلل شريعتمداری به طور محرمانه پيشــنهادات زير را به ساواك 

نموده كه يكی از آنها عملی شود: 
خانه وی )در( محاصره قرار گيرد و اجازه رفت و آمد داده نشود. به نام 
مالقات با اعليحضرت به تهران حركت و چند روزی مخفی شود. به مشهد 
يا حضرت عبدالعظيم تبعيد شود. ظاهراً دليل پيشنهاد باال را خالصی خود از 
جواب گويی به مراجعين و رفع تكليف وانمود می كند و می گويد در غير اين 

صورت مجبور به همدردی با خمينی خواهد بود...3 

1. رسول جعفريان، همان، ص433-434. 
2 البته اين متن آقای جعفريان هم خالی از تسامح تاريخی نيســت. رابطه آقای شريعتمداری با رژيم پهلوی، 

فراتر از دارالتبليغ بود. 
3. سيد حميد روحانی، همان، دفتر اول، ص668. 
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همچنين او از ابتدای نهضت نيز نه تنها مخالف تضعيف شاه بود بلكه آن را موجب تضعيف 
دين می دانست: 
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تاريخ اين ســند به 16خرداد1343 بازمی گردد. شريعتمداری تا سال 1357 و نزديكی 
پيروزی انقالب اســالمی نيز اين عقيده منحط خود را حفظ نمود و تا آخرين لحظه مخالف 
براندازی رژيم پهلوی بود. او در مالقات 1357/7/1 )حدود چهار ماه پيش از پيروزی انقالب 

اسالمی( گفت:
ســالم مرا به پيشــگاه اعليحضرت برســانيد و به عرض برسانيد كه 
اعليحضرت اطمينان داشته باشند همان مشكالتی كه امروز ايشان دارند ما 
هم داريم. من آرزو دارم كه اعليحضرت در مقابل اين مشكالت تحمل و 
شكيبايی بيشتری داشته باشند تا مشكالت بر وفق مراد ايشان و در جهت 
مصلحت مملكت حل شود... من صريحًا گفته ام تمام تالش من برای حفظ 
مقام سلطنت است... من به آن جهت به قانون اساسی تكيه می كنم كه بتوانم 

درباره حفظ تاج و تخت و مملكت بهتر تالش كنم و بيشتر موفق باشم. 
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سخن آخر
تقدير از شخصيت های برجســته دينی و ملی وظيفه ای همگانی است و كتاب هادی نامه 
می توانســت قدمی مثبت در راه ارج گزاری نســبت به تالش های مرحوم حجت االسالم 
والمسلمين خسروشاهی باشد اما استفاده از يادداشت هايی كه بيشتر جنبه ژورناليستی دارد تا 
وجهه علمی، و كم دقتی گردآورنده در پذيرش يادداشت های اين  چنينی باعث می شود كه اين 
هدف محقق نشود و بلكه به ضد آن تبديل شود. بديهی است عرصه تاريخ، عرصه ای حساس 
است و نمی توان با شعارهايی نظير »آزادی بيان« و »گردش اطالعات« و... اجازه تحريفات 

آشكار تاريخی و ترويج غلط های فاحش را داد و حافظه تاريخی ملت را به بازی گرفت. 
اميد است جامعه علمی با انگيزه و همتی باالتر در تقدير از معالم علمی و فرهنگی و اجتماعی 

اسالم بكوشد.

جمع بندی
مجموعه نقدها به يادداشت آقای محمد مهاجری در كتاب هادی نامه )مروری بر رفتار 
محافل و چهره های مذهبی در دهه های سی تا پنجاه(، در پنج سرفصل زير قابل پيگيری است: 

1. تقسيم بندی ناقص و تحريف آميز از جريانات مذهبی 
2. نسبت گروه تروريستی مجاهدين خلق با بازرگان و نهضت آزادی 

3. انجمن حجتيه و تطهير آن 
4. علی شريعتی و تقليل سطح مخالفت ها با وی 

5. تقليل و تطهير رابطه شريعتمداری با رژيم پهلوی، به ويژه ساواك 
در بخش اول گفته شد كه نويسنده يادداشت مهم ترين و تأثيرگذارترين جريان مذهبی 
يعنی جريان انقالبی به رهبری امام خمينی)ره( را حذف نموده و با ترفند ژورناليستی قشر 
مذهبی به اصطالح سنتی و برخاسته از حوزه علميه را محدود به گروه های مسلح مثل فدائيان 
و مؤتلفه نمود و در مقابل قشــر خوش فكر و اهل سياست را دانشگاهی و پيرو امثال سحابی 
نشان داد و البته با تحريفی آشكار شخصيت های دينی برجسته ای همچون شهيد مطهری 
را هم عرض سحابی و... خواند اما اسناد تاريخی نشان می دهد كه شهيد مطهری استفاده از 
شخصيت های فرنگی مآبی همچون بازرگان را تنها در صورتی جايز می دانست كه نظارتی 
جدی و عميق از ناحيه روحانيت متعهد و آگاه وجود داشته باشد و در غير اين صورت ضرر 

اين طيف را بيش از فايده شان می دانستند. 
نويسنده در اين يادداشت تالش داشت نسبت گروه تروريستی مجاهدين خلق و نهضت 
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آزادی و همچنين نقش افكار انحرافی بازرگان در شــكل گيری اين گروهك تروريستی را 
كم رنگ كند و دامان بازرگان را از تربيت چنين فرزندانی تطهير كند اما اين ارتباط غيرقابل 
انكار است و طبق خاطرات آقای بازرگان برخی از سران مجاهدين عضو نهضت آزادی بودند 
و همچنين مجاهدين خلق در ابتدای شكل گيری متأثر از انديشه های بازرگان به ويژه كتاب 

راه طی شده او بودند.
بخشی از يادداشــت آقای مهاجری به تطهير انجمن حجتيه اختصاص داده شده بود و 
نويسنده به طرز عجيبی اين جريان را متفكر، عميق و دقيق ناميد و معلوم نيست طيفی كه 
هر نوع مبارزه برای اصالح را حرام می داند و جهاد دفاعی در هشــت سال دفاع مقدس را 
زير سؤال می برد چه دقت و عمق دينی می تواند داشته باشد؟ همچنين آقای مهاجری در 
راستای تطهير حجتيه به خاطره ای از مرحوم خزعلی استناد كرد كه از چهار جهت مخدوش 

و غيرقابل استناد بود. 
بخش بعدی يادداشت مورد نظر، به علی شريعتی اختصاص داده شده بود. در اين بخش 
سطح مخالفت حوزه علميه به علی شريعتی، به دو منبری و مبلغ محدود جلوه داده شده بود 
اما اسنادی تاريخی از نامه ها و استفتائات علما و مراجع در مقابله با افكار انحرافی علی شريعتی 
آورده شد كه در آن برخی علما و مراجع تقليد، آثار علی شريعتی را به عنوان كتب ضاله تلقی 

كرده و خريد و مطالعه آن را برای افراد غيرمتخصص حرام دانستند. 
آقای محمد مهاجری در ضمن يادداشت خود از قول يكی از تاريخ نگاران انقالبی و متعهد 
شريعتی را ســاواكی خواند و به نقد اين نقل قول موهوم پرداخت. اين نسبت دروغ است و 
هيچ گاه شريعتی ساواكی دانسته نشد و البته اصل ارتباط شريعتی با ساواك به قدری آشكار 

است كه شخص آقای مهاجری نيز نمی تواند آن را انكار كند. 
پروژه تطهير آقای نويسنده محدود به نهضت آزادی و بازرگان و حجتيه و شريعتی محدود 
نشد و در ادامه به شريعتمداری هم رسيد. آقای محمد مهاجری در غلطی فاحش راه اندازی 
مكتب اسالم را به دارالتبليغ نســبت داد و تالش كرد آقای شريعتمداری را همراه انقالب 
نشان دهد و عدم همراهی وی با آرمان های انقالب را مربوط به محافل سياسی بعد از انقالب 
عنوان كند اما بر اساس اسناد قطعی، ارتباط گرم آقای شريعتمداری با رژيم پهلوی و ساواك 
سال ها پيش از پيروزی انقالب اسالمی وجود داشــته و البته آثار مخربی در روند پيروزی 

نهضت اسالمی مردم ايران نيز داشته است. 
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شهيد مجتهد خمامی 
و جستارهایی پيرامون نقش علمای گيالن در تأسيس جریان مشروعه خواهی

ميثم عبداللهی1
دکتر مصطفی رستمی

اشاره
گيالن در تاريخ معاصر ايران، يكی از مهم ترين مناطق از حيث فعاليت های سياســی و 
دينی بود و در دوران مشروطه، فعاليت های مردم گيالن به فتح تهران و اعاده مشروطيت 
منجر شد. از همان ابتدای مشــروطه، مردم گيالن فعاليت های پررنگی داشتند كه كمتر 
در منابع تاريخی به آنها توجه شده است. فعاليت مشروعه خواهانه مردم گيالن در همان 
آغاز مشروطه باعث گرديد تا گيالن به يكی از اركان جريان شريعت خواهی در كشور بدل 
شود و حاج مال محمد ُخمامی- مرجع دينی مردم گيالن- به عنوان يكی از سه رهبر جريان 
مشروعه خواهی ايران و از مؤسسين آن در تهران به شمار رود. اكثر علمای گيالن از جريان 
شريعت خواهی در مشروطه حمايت كردند. در اين مقاله به بررسی نقش علمای گيالن در 

1. نويسنده مسئول
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تأسيس جريان مشــروعه خواهی از ماه صفر 1325ق تا ماه رجب همين سال و ذكر وقايع 
آن خواهيم پرداخت. فعاليت های مردم گيالن در قالب جريان شريعت خواهی تا شهادت 
آيت اهلل خمامی به دســت جريان سكوالر غرب پرست، در ســال 1326ق ادامه دارد كه 

پرداختن به آن در اين مقاله ميسر نيست. 
آيت اهلل خمامی كه قبل از شــيخ فضل اهلل نوری توسط يكی از شــبكه های تروريستی 
مشروطه خواهان به نام كميته ستار به شهادت رسيد را بايد در رديف اولين شهدای انتقاد از 

غرب و غرب پرستی و دفاع از استقالل و آزادی ايران به حساب آورد. 

آیت اهلل خمامی، از مشروطه مشروعه تا مشروعه خواهی 
اگرچه آيت اهلل خمامی از مشروطه حمايت می كرد و در حمايت از آن فتوا داده بود ولی 
اين بدان معنا نبود كه از تمام مشروطه  خواهان نيز به صورت مطلق حمايت كرده و انحرافات 
آنها را ناديده بگيرد و با انحرافات مشروطه خواهان كنار آيد. يكی از نقاط اساسی اختالف 
آيت اهلل خمامی با آنها استفاده از هر روش و وسيله برای رسيدن به مقصود بود كه با مرام و 
مشرب اسالمی خمامی سازگار نبود و ايشان نمی پذيرفت كه از هر راهی به نتيجه مطلوب 

برسند بلكه قائل بود كه وسيله هم بايد مشروع باشد. 
اوضاع انجمن ملی رشت و هرج و مرجی كه سراسر گيالن را فرا گرفته بود، از جمله مسائل 
ناراحت كننده ای بود كه آيت اهلل خمامی برای رفع اين مشكالت از گيالن تالش بسياری كرد. 
او تذكراتی به اعضای انجمن و سايرين داد تا جلوی آشوب و اغتشاش را بگيرند و به اوضاع 
رشت سامانی بدهند ولی برخی اعضای انجمن چندان اهتمامی به اصالح امور نداشتند و به 

اين سخنان اعتنايی نمی كردند. 
انجمن های مخفی و آشكار زيادی شكل گرفته بود كه هر كدام به بخشی از اين آشوب ها 
دامن می زدند و مشكالتی برای امنيت و معيشت مردم به وجود می آوردند. انتشار شبنامه ها 
و تهديد مخالفان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه توسط اين انجمن ها از نقاط اصلی اختالف 

مشروعه خواهان با مشروطه خواهان در گيالن بود. 
در 10 فروردين 1286ش1 آيت اهلل خمامی به رغم ميل باطنی برای حل مشكالت مردم 
گيالن، به انجمن رشت رفت و حاضر شد حتی با تندروترين  اعضای اين انجمن كه مسبب 
آشوب های منطقه بودند، گفت وگو كند؛ ولی مشروطه خواهان تندرو، عالقه ای به پرهيز از 
حركت های افراطی نداشتند و بسياری از انقالبيون و مردم را با برچسب ضديت با مشروطه 

1. مطابق 15صفر 1325ق- 30مارس 1907م. 
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از صحنه خارج می كردند. حتی ميرزا محمدرضا حكيمی، رئيس انجمن رشت هم تالشی برای 
حل اين مشكالت نكرد و درگيری های سياسی و داخلی را بر حل مشكالت مردم ترجيح داد. 
آنها نتوانســتند اختالفات را كنار بگذارند و انتخاب دو نفر نماينده مجلس شورای ملی كه 
باقی مانده بود را هم به سرانجام نرساندند. آيت اهلل خمامی كالمش را خيلی ساده در كمال 
احترام به آنها گفت: »ما ضد مشروطه نيستيم، اما وكال و منتخبين خوب می خواهيم.«1 انتقاد 
ديگر آيت اهلل خمامی به انجمن رشت اين بود كه »اين انجمن از هر طبقه، وكيل كافي ندارد 
و از طرف اصناف از همه زيادتر وكيل قبول شده.«2 آنها به تذكرات مجتهد خمامی اعتنايی 

نكردند و حتی بعضی از مشروطه خواهان سكوالر به مجتهد توهين كردند.3 
آيت اهلل خمامی بعد از اين جلسه، به خانه آيت اهلل شيخ علی فومنی رفت و جلسه ای تشكيل 
دادند تا درباره اوضاع جاری گيالن، گفت وگو كنند و در آن آيت اهلل سيد محمد تولمی و چند 
نفر ديگر از علما هم حضور داشتند. شيخ علی فومنی عالمی مهذب بود كه در شهر به اخالق 
و تقوا مشهور بود. عده ای از مشروطه خواهان، دِر خانه شيخ علی را از بيرون قفل كردند تا هم 
توهينی وقيحانه به علمای بزرگ گيالن كرده باشند و هم اسباب خنده خودشان را فراهم كنند!4 
مشــروطه خواهان از فرصت پيش آمده و آزادی ای كه ثمره نهضت مشروطه بود، بايد 
به بهترين شكل ممكن اســتفاده می كردند و به اوضاع شهرها و روستاها و مشكالت مردم 
رسيدگی می كردند، در حالی كه درگيری های سياسی بی فايده و بحث های غيرمفيد تمام وقت 
سران مشروطه حتی اعضای انجمن رشت را گرفته بود و هيچ تالشی برای بهبود وضعيت 
مردم انجام نمی دادند. آنها در مقابل سعی كردند فضايی بسته و استبدادی به نفع جريان خود 
ايجاد كنند و اين بار به اسم مشروطه، استبداد ديگری را سر كار بياورند. آنها هر كسی را كه به 
آنها تذكری می داد با انواع وسايل از سر راه خود برمی داشتند يا بدنام می كردند تا كوچكترين 
صدای انتقادی شنيده نشود. از جمله سعی می كردند كه آن شخص را با تهمت »استبداد« 
از ميدان بيرون بكنند و بارها به خاطر انتقادات آيت اهلل خمامی، با چنين تهمتی ايشــان را 
مورد حمله قرار  دادند. از ديگر راه های از ميدان بيرون كردن اين اشخاص، تهمت وابستگی 
به دولت روسيه بود. رابينو- نايب كنسول انگليس در رشت- در روز 11فروردين 1286 5 

1. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، مشروطه گيالن- آشــوب آخرالزمان، محمد روشن )به كوشش(، رشت، 
طاعتی، 1368، ص6. 

2. همان. 
3. همان. 

4. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص4؛ رضا نوزاد )به كوشش(، اخبار گيالن در مطبوعات عصر قاجار، 
رشت، فرهنگ ايليا، 1395، ج2، ص184ـ183.

5. مطابق 16صفر 1325ق- 31مارس 1907م. 
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می نويسد كه مشــروطه خواهان درباره 
آيت اهلل خمامی می گوينــد پنجاه هزار 
منات از قنســول روســيه تــزاری پول 
گرفته است. تهمت پول گرفتن آيت اهلل 
خمامی از روس ها، به قدری ناشيانه بود 
كه حتی رابينوی انگليســی كه سردسته 
افترازنندگان به علمــا بود، اين تهمت را 
رد می كند و تصريح مي كند كه سكوالرها 
براي خــراب  كردن آيــت اهلل خمامی، 
تعمداً چنين نســبتي را بــه او داده اند: 
»براي افتضاح او، مي گويند كه پنجاه هزار 
منات از قنسول روســي گرفته است.«1 
و در نهايت ترور و حذف فيزيكی منتقدان، روشــی بود كه برای اولين بار مشروطه خواهان 
غرب پرست از آن برای ســركوب ديگران اســتفاده كردند و رهبران مردم گيالن نيز از 

سياست های تروريستی آنها در امان نماندند. 

سفر آیت اهلل خمامی به تهران و تالش غرب پرستان در تحریف این سفر 
آيت اهلل خمامی به اين نتيجه رسيد كه داخل رشت نمی توان اوضاع مردم خصوصاً اوضاع 
انجمن رشت را بهبود بخشيد و وضع رشــت روز به روز بدتر خواهد شد. الزم است كه در 
اعتراض به عملكرد انجمن رشــت و انجمن های مخفی، به تهران برود بلكه بتواند با كمك 
مجلس شورای ملی، اوضاع رشت را سامان بخشد. اوضاع انجمن رشت بايد بهبود می يافت 
چراكه قرار بود اداره شهر را همين انجمن برعهده بگيرد و اگر از تهران اين قضيه را پيگيری 
می كرد می توانست اوضاع را بهتر كند. عصر روز 11فروردين 1286 2 آيت اهلل خمامی به 
همراه عده ای از علما و بزرگان رشت از جمله آيت اهلل شيخ علی فومنی، آيت اهلل سيد اسماعيل 
ويشكايی، آيت اهلل شيخ محمدرضا ُچُكوَسری، آيت اهلل سيدمحمد تُولَمی، شيخ طاهر مجتهد 

1. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص6. 
2. مطابق 16صفر 1325ق. 

از همان ابتدای مشروطه، مردم گیالن 
فعالیت های پررنگی داشتند که کمتر 
در منابع تاریخی به آنها توجه شده 
است. فعالیت مشروعه خواهانه مردم 
گیالن در همان آغاز مشروطه باعث 
گردید تا گیالن به یکی از ارکان جریان 
شریعت خواهی در کشور بدل شود و 
حاج مال محمد ُخمامی- مرجع دینی مردم 
گیالن- به عنوان یکی از سه رهبر جریان 
مشروعه خواهی ایران و از مؤسسین آن 
در تهران به شمار رود. اکثر علمای گیالن 
از جریان شریعت خواهی در مشروطه 

حمایت کردند
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رشتی، شيخ محمد مجتهد و حاجی زين العابدين حاتم به طرف تهران راه افتادند.1
در روزنامه انجمن تبريز، به حركت آيت اهلل خمامی چنين اشاره شده است: 

جناب شــريعتمدار به دهات تشــريف برده و آقای خمامی و آقا شيخ 
علی ]فومنی[ و يك نفر ديگر از علما، اين سه نفر در 16صفر وقت عصر، با 

متابعين شان عازم تهران شدند.2
روزنامه انجمن اصفهان هم كه عناد شديدی با علمای رشت داشت، خبر خروج آنان را 

به اين صورت درج كرد:  
حاجی خمامی و شــيخ علی و ســيد محمد طولمی3 با چند نفر ديگر به 
مالحظاتی چند، از رشــت قهر كرده، بيرون رفته اند... گويا بعد از اينكه از 
طهران وكيل خبر يأس را داده بود كه ديگر سند شما بی فايده است و فالن 
و فالن در مجلس، فالن نطق را كرده اند و بايد عالج واقعه را پيش از وقت 
نماييد. اين بود كه حضرات در خانه شــيخ علی انجمن كرده و شبانه حل 
مشاكل می كردند. رنود خبردار شده، پنج ساعت از شب رفته، می روند در 
خانه شيخ علی را از بيرون قفل می كنند؛ حضرات در خانه مانده نمی توانند 
بيرون بيايند. اين فقره سبب می شود و اين طور صالح می دانند كه از شهر 
خارج شده، عزيمت طهران كرده، عالجی بكنند. هر چند تلگرافات عديده 
از طهران به حاجی خمامی در بين راه می رسد كه حركت شما صالح نيست 

]ولی او به تلگراف ها اعتنايی نكرد[...4
سفر آيت اهلل خمامی به تهران، هم برای جريان سكوالر ساكن در گيالن وحشت آور و هم 
برای جريان سكوالر پايتخت ناراحت كننده بود. سكوالرهای رشت مطمئن بودند كه حضور  
آيت اهلل خمامی در تهران و در مجلس شورای ملی، برای آنها و خصوصًا برای انجمن رشت 
می تواند خطرناك باشد و چه بسا ايشان بتواند افراد منحرف و فاسد را از انجمن رشت بيرون 
كند و ساير انجمن های مخفی و آشكار را هم غيرفعال كند. در واقع مطمئن بودند كه اين سفر 
حداقل برای مشروطه خواهان افراطی، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. مشروطه خواهان 
سكوالر تهران هم از حضور آيت اهلل خمامی در تهران بيم داشتند چراكه می ترسيدند تهران 

1. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص6؛ احمد بشيری )به كوشش(، كتاب آبی: گزارش های محرمانه 
وزارت امور خارجه انگليس درباره انقالب مشروطه ايران، تهران، نشر نو، 1362، ج1، ص37؛ روزنامه انجمن تبريز، 

س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص3. 
2. روزنامه انجمن تبريز، همان. 

3. تولمی. 
4. رضا نوزاد )به كوشش(، همان، ج2، ص183-184. 
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يا قم مركزی بشود كه علمای بزرگی چون آيت اهلل 
خمامی و شيخ فضل اهلل نوری و ساير علمای بالد در 
آنجا جمع بشوند و قدرت بزرگی به دست بياورند 
و اجازه ندهند افراد فاســدی كه در فكر انحراف 
مشروطه و سپردن ايران به دست استعمار انگليس 

بودند، فعاليت مؤثری انجام دهند. 
هر دو جريان سكوالر رشــت و تهران، دست به 
دست هم دادند تا جلوی ســفر آيت اهلل خمامی را 
بگيرند. هر كدام از اين دو گروه به طور مشــخص 
تالش های آشكاری برای انصراف آيت اهلل خمامی از سفر به تهران انجام دادند. از نوشتن 
نامه و ارسال تلگراف برای آيت اهلل خمامی تا شايعه ســازی حول اهداف اين سفر، از جمله 
مسائلی بود كه از سوی جريان های افراطی دنبال كردند تا جلوی اين سفر را بگيرند. در نهايت 
سكوالرهای حاضر در مجلس شورای ملی هم به اين ماجرا ورود كردند و بلوای سياسی ای را 
در مجلس به راه انداختند و آن را به صورت مطبوعاتی در جامعه مطرح كردند تا جلوی ورود 
خمامی به تهران را بگيرند. آيت اهلل خمامی هوشمندانه به لزوم سفرش به تهران پی برده بود 

و تمام اين تالش ها مانع از سفرش نشد. 
در روز 16فروردين 1286 1 عده ای از طالب رشت از آيت اهلل خمامی سؤال كردند كه چرا 
دارد به تهران می رود. اين سؤال در واقع در پاسخ به شايعاتی بود كه درباره انگيزه آيت اهلل 
خمامی مطرح كرده بودند. طالب رشت ســؤال را مكتوب كردند و درخواست كردند كه 
ايشان نيز به صورت مكتوب به اين سؤال پاسخ دهد تا اين جوابيه را به صورت يك اعالميه، 
منتشر كنند و جلوی سوءاستفاده انجمن های مخفی را ببندند. متن سؤال طالب رشت و جواب 

آيت اهلل خمامی به اين شرح است: 
صورت سؤال از حضرت مستطاب حجت االسالم آقای حاج مالمحمد 

مجتهد رشتی معروف به خمامی و ساير علمای گيالن دامت برکاتهم: 
حضور مبارك حضرت مستطاب حجت االسالم آقای حاج خمامی و ساير 
علما اعالم گيالن دامت بركاتهم عرضه می دارد اگر چه اقدامات مجدانه 
حضرت مستطاب عالی و ساير آقايان رشت...2 در تقويت مجلس شورای 

1. مطابق 21صفر 1325ق. 
2. نقطه چين ها در اصل سند به همين صورت وجود دارد. 

آیت اهلل خمامی به این نتیجه رسید 
که داخل رشت نمی توان اوضاع 
انجمن  اوضاع  خصوصًا  مردم 
رشت را بهبود بخشید و وضع 
رشت روز به روز بدتر خواهد 
شد. الزم است که در اعتراض 
و  رشت  انجمن  عملکرد  به 
انجمن های مخفی، به تهران برود 
بلکه بتواند با کمک مجلس شورای 
ملی، اوضاع رشت را سامان بخشد



31
7

13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 4

 6
ه 3

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

ن...
یال

ی گ
لما

ش ع
ن نق

مو
یرا

ی پ
های

تار
جس

 و 
می

خما
د 

جته
د م

شهی

ملی بر عموم ملت مكشوف است وليكن حركت حضرت مستطاب  عالی 
به دارالخالفه، در اين موقع باعث بعضی توهمات گرديده. استدعا می رود 
مقصود از حركت به دارالخالفه را در ذيل اين ورقــه بيان نموده تا علت 
حركت بی هنگام، معلوم و دفع اين گونه توهمات از مردم شود. ايام افاضات 

مستدام. از طرف عموم طالب عرض شده... 
صورت جوابی که آقايان گيالن در همراهی و تقويت مجلس شورای 

ملی- شيّداهلل ارکانه- داده اند: 
)بسم اهلل تعالی شانه العزيز( خدمت آقايان عظام و اخوان دينی و وطنی 
معروض می دارد از حركت داعی و علمای اعالم،1 استعالم فرموده بوديد 
اجماالً عرضه می داريم، بحمداهلل و المنه، به يُمن تأييدات غيبی و توجهات 
حضرت حجت- عجل اهلل تعالی فرجه- اختر مجد و ســعادت اســالم و 
اسالميان از افق شرافت ســاطع و المع مجلس مقدس دارالشورای ملی 
كه اُّس اساس دين اسالم و ركن ركين آيين سيد خيراالنام است در ايران 
تأسيس و انعقاد يافته ]اســت[. فوائد و منافع اين اساس مقدس كه حاوی 
حفظ بيضه2 اسالم و رافع حوائج مسلمين از اجانب و دافع ظلم و طغيان و 
باعث ترقی ايران و موجب نشر عدل و مساوات است؛ زائد از وهم و قياس 
می باشد. و هر آدم منصف ذی شعوِر ملت دوسِت متدينی منكر فوائد اين 
اساس مقدس باشد، به اعتقاد اين داعی، مخالف و معاند دين مبين اسالم و 
منكر شريعت حضرت خيراالنام است. اين داعی از بدو ظهور تاكنون همه 
وقت از صميم قلب و خلوص وجدان همراه بوده و بقای مجلس شورای ملی 
را باعث تشييد3 مبانی اســالم و ترقی دولت و ملت دانسته و حتی المقدور 
در پيشرفت اين اساس مقدس قلماً قدماً جاناً ماالً حاضر بوده و خواهم بود. 
اين اوقات به مالحظه حركات جاهالنه بعضی مفسدين كه به پاره]ای[ از 
شبهات، توليد اغتشاش در گيالن نموده و جمعی از مردم عوام ساده لوح و 
اشرار هنگامه طلب را كه كاماًل اطالع از معنی مشروطيت ندارند دور خود 
جمع نموده و اين اساس مقدس را آلت اجرای اغراض شخصيه خود نموده، 
تضييع حقوق مردم و هتك احترام محترمين می نمايند. ]در نتيجه[ سلب 

1. در اصل متن »اعالم و« بود كه واو را حذف كرديم. 
2. اساس
3. تقويت
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امنيت و آسايش گرديده، داعی هر قدر درصدد اطفای اين نايره1 و رفع فتنه 
و فساد و جلوگيری از حركات اهالی آن سامان برآمدم، ممكن نشده؛ محض 
رفع اين اغتشاش و تحصيل آسايش عموم مردم آنجا، حركت كرده]ايم[ 
كه به تقويت حجج اســالميه و اوليای دولت قوی شوكت و وكالی محترم 
دارالشــورای ملی، اين فتنه را منتفی2 نماييم.3 اميدواريم به تأييدات امام 
عصر- عجل اهلل فرجه- و مرحمت و فتوت اعليحضرت شاهنشاه جهان مطاع 
اسالم پناه- خلداهلل ملكه- و با اعانت حجج اسالميه و امنای دارالشورای ملی، 
يوماً فيوما4ً بر سطوت و قدرت اسالميان افزوده ]شده و[ خرابی های مملكت 
و مفاسد امور، اصالح و كليه امور بر وفق مصالح جمهور، صورت پذير گردد؛5 
و ريشه مفسدين و مغرضين و مستبدين و خائنين ملت و دولت از بيخ و بن 

كنده  آيد. 
والسالم علی من اتبع الهدی6
فی 21 صفر 1325]ق[

محل مهر حجت االســالم حاج خمامی، محل مهر آقای آقا شيخ علی 
مجتهد فومنی، محل مهر آقای حاج سيد اسماعيل مجتهد ]ويشكايی[، محل 
مهر آقای آقاشيخ طاهر مجتهد ]رشتی[، محل مهر آقای آقا شيخ محمد 

آقای مجتهد.7

1. آتش
2. در اصل: منطفی
3. در اصل: نموده

4. روز به روز
5. در اصل: كرد

6. بخشی از آيه 47 سوره مباركه طه است به اين معنا: »درود بر آن كس باد كه از هدايت پيروی می كند.«
7. محمداسماعيل رضوانی، »اعالن ها و اعالميه های دوره قاجار«، دوماهنامه بررسی های تاريخی، س5، ش2، 
خرداد و تير1349، ص277. محمداسماعيل رضوانی در توضيح اين ســند نوشته كه اين سند در سال 1325ق 
صادر شده و نشان دهنده تالش علما و مردم برای مقابله با دولت و مخالفين مشروطه می باشد. )همان، ص263( 
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آيت اهلل خمامی به قدری جايگاه اجتماعی و سياسی و دينی برجسته ای داشت كه سخنان 
و فتاوا و بيانيه هايش در سراسر كشور منعكس می شد و در رسانه های مختلف ايران بازتاب 
می يافت. همين اعالميه ســؤال و جواب هم در روزنامه جهاد اكبر چاپ اصفهان، درج شد 
و ابتدا مقدمه ای درباره اوضاع رشت و ســفر اعتراض آميز آيت اهلل خمامی نوشته و سپس 

اعالميه را درج كرده: 
... خالصه مضمون سؤال و جواب اين است: 

سؤال از حجج اسالم: اگرچه اقدامات مجدانه و مساعی مبرمانه آقايان در 
تأييد مجلس و تعضيد1 ]مجلس[ شوری مشهود عامه است، وليكن عزيمت 
]به[ تهران مورث توهم شده؛ آنچه مركوز خاطر2 حجج اسالم است مرقوم 

فرمايند. 
جواب: مجلس ]شورای ملی[ اساسی است موافق شرع مقدس و بنيانی 
است بر طبق دين قويم اســالم و ما در انعقاد و استدامت آن كمال جد را 
داريم، جز اينكه اين اغتشاش شــهری و فتنه عمومی ما را گماشت كه به 

طهران رفته، اطفای اين نايره فساد را بر ذمه گيريم.3 
سپهدار تنكابنی حاكم گيالن، تلگرافی به تهران ارسال كرده و طی آن از حركت آيت اهلل 
خمامی به سوی تهران خبر داد. اين تلگراف در روز 11 فروردين 1286 4 در مجلس شورای 

ملی خوانده شد: 
خدمت سردار منصور!

حاج خمامي به طور قهر، عازم طهران ]گرديد[، علماي ديگر هم حركت 
مي كنند. ]ايشــان[ رنجش از حاج  آقا ]محمد[رضا ]رئيس انجمن رشت[ 
و انجمن هاي متعدده، خاصه از اشخاص بيكار مفت خور كه باعث مفسده 

هستند دارند. باري وضع خوشي نيست.5 
گفت وگوهای زيادی بين اعضای مجلس شورای ملی در خصوص حركت آيت اهلل خمامی 

1. ياری دادن
2. مد نظر 

3. روزنامه جهاد اكبر، س1، ش8، 4ربيع االول 1325ق، ص8. 
4. مطابق 16صفر 1325ق. 

5. روزنامه مجلس، س1، ش64، 18صفر 1325ق، ص3؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، روزنامه رسمی 
كشور شاهنشاهی ايران، سيد محمد هاشمی )به كوشش(، تهران، مجلس شورای ملی، 1325، ص123؛ ناظم االسالم 
كرمانی،  تاريخ بيداری ايرانيان، به اهتمام علی اكبر ســعيدی ســيرجانی، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1357، ج4، 

ص128. 
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به تهران صورت گرفت. باألخره قرار شــد كه 
از طرف مجلس كســی فوراً به رشت برود و به 
اوضاع آنجا رسيدگی كند و نتيجه را به مجلس 
تلگراف بزند. البته بايد در نظر داشت كه وقت 
بسيار ضيق تر از آن بود كه نماينده ای برود چراكه 
اگر نماينده به رشت برسد، حاجی هم به تهران 
رسيده است. به همين خاطر ارسال نماينده برای 

ايجاد مودت بين طرفين كاری بيهوده است. 
نمايندگان مجلس دست به كار شده و از طرف 
مجلس شورای ملی تلگرافی را خطاب به حاجی 
خمامی و شيخ علی فومنی ارســال كردند. آنها 

طی اين تلگراف از اين دو عالم كه از بزرگترين علمای گيالن بودند درخواست كردند كه 
حركت شان را به سوی تهران متوقف كنند چراكه مأموری از سوی مجلس برای رسيدگی 
به اوضاع رشت خواهد آمد و بين طرفين صلح خواهد كرد. متن تلگراف به اين شرح است: 

جنابان مستطابان آقاي حاجي خمامي و آقاي حاج شيخ علي ]فومنی[ 
از قراري كه جناب سپهدار تلگرافاً به جناب سردار منصور اطالع داده اند، 
قهراً مي آييد سمت طهران. اسباب حيرت است در اين موقع كه بايد در راه 
عدالت قدم بزنيد، اين طور اقدامــات مي نماييد. چون مأمور مي آيد براي 

رسيدگي و اصالح، متمني است حركت موقوف ]داريد[ تا مأمور برسد.1 
از لحن تلگراف مجلس، چنين برمي آمد كه مجلس قصد نداشــت به درخواســت هاي 
آيت اهلل خمامي رسيدگي كند و ثانيًا انتظار دارد حاجی خمامي- كه از ابتدا با آنان همراهي 
داشته و در تأييد مشروطه فتوا صادر كرده- بي چون و چرا عملكرد آنها را بپذيرد و درخواستي 
مغاير با منافع آنها، نداشته باشد. مشروطه خواهان كه با آن همه مطبوعات و نيرو از عهده 
موضع گيری های شيخ فضل اهلل نوری برنيامدند، از تجمع علمای بالد به دور او بيم داشتند. 
سكوالرها جمع شــدن همه اين علما را در تهران مقدمه اسالمی  كردن مشروطه و نابودی 
مشروطه سكوالر می ديدند. به همين ســبب تمام تالش خود را كردند تا حاجی خمامی به 

سمت تهران حركت نكند. 

1. روزنامه مجلس، س1، ش73، 3ربيع االول 1325ق، ص3؛  مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص139. 

هر دو جریان سکوالر رشت و 
تهران، دست به دست هم دادند 
تا جلوی سفر آیت اهلل خمامی را 
بگیرند. هر کدام از این دو گروه به 
طور مشخص تالش های آشکاری 
برای انصراف آیت اهلل خمامی از 
سفر به تهران انجام دادند. از نوشتن 
نامه و ارسال تلگراف برای آیت اهلل 
خمامی تا شایعه سازی حول اهداف 
این سفر، از جمله مسائلی بود که 
از سوی جریان های افراطی دنبال 

کردند تا جلوی این سفر را بگیرند



322
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

تها
مناسب

از راست: ميرزا مهدی شريعتمدار، شهيد آيت اهلل خمامی و حاج سيد محمود روحانی

آيت اهلل آقامير )سيد حسين( بحرالعلوم رشــتی- نماينده علمای گيالن در اولين دوره 
مجلس شورای ملی- از زمانی كه وارد تهران شده بود ارتباط وثيقی با آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
نوری، پيدا كرده بود و واسطه مكاتبات و نامه های مال محمد خمامی با شيخ فضل اهلل نوری 
بود.1 بحرالعلوم كه شاهد تلگراف مجلس به حاجی خمامی بود، نگران شد كه نكند حاجی 
خمامی با اين تلگراف از سفرش منصرف شود چراكه حضورش در تهران می تواند به بهبود 
اوضاع رشت كمك كند. او تلگرافی به حاج سيد محمود روحانی داماد آيت اهلل خمامی فرستاد 
و تأكيد كرد كه به تلگراف مجلس اعتنا نكنيد و بهتر است حاجی خمامی به تهران بيايد زيرا 
در تهران بهتر می توان به اوضاع انجمن رشت رسيدگی كرد؛ انجمن رشت منشأ آشوب رشت 

است و بايد بسته شود و مفسدين اخراج شوند. متن تلگراف بحرالعلوم به اين شرح است: 
حركت حجت االسالم ]حاج مالمحمد خمامی[ به موقع ]و[ مراجعت ]به 
رشت[ صحيح نيســت. گوش به آن تلگراف نفرماييد. تلگراف به مجلس 
]كنيد[ كه تمام انجمن های رشت موقوف ]شوند[ و دو نفر مفسد از طهران 
خارج ]گردند.[ عقيده بنده ]اين است كه[ از توقف در خارج ]رشت[ نتيجه 

1. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص67. 
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گرفته می شود و بهتر اين است.1
با رسيدن اين تلگراف به رشت، آيت اهلل خمامی و همراهانش با عزمی راسخ  به راهشان به 
سوی تهران ادامه دادند. البته اين تلگراف بعدها مشكالتی را برای حاجی بحرالعلوم به وجود 

آورد كه به آن خواهيم پرداخت. 

تحصن مردم رشت در ناصریه 
در روز 12فروردين 1286 2 كه تنها يك روز از حركت آيت اهلل خمامی به سمت تهران 
می گذشت، جمع كثيری از علما، مردم و بازاريان رشت، به نشانه اعتراض به انجمن رشت و 
اعالم همراهی با آيت اهلل خمامی در منطقه ای در حاشيه رشت كه صحرای ناصريه3 خوانده 
می شد، چادر زدند و متحصن شــدند. آنها می گويند كه تا وقتی انجمن به اين صورت اداره 
می شود و وضع شهر اين قدر آشفته است به شهر باز نخواهيم گشت. بعضي از بازاريان اعالم 
كردند حاضرند تمام دارايي خود را خرج كنند تا رشت به اوضاع عادی اش برگردد. همچنين 

عده ای از روحانيون به سوی تهران شتافتند تا به آيت اهلل خمامی ملحق شوند.4 
رياســت اين افراد با آيت اهلل حاج سيد محمود روحانی اســت كه در اين روزها رهبری 
مشــروعه خواهان را در رشــت به عهده داشــت و اين تحصن را مديريت می كرد. ساير 
شــخصيت هايی كه در اين تحصن نقش داشــتند، حاجی ســيد رضی مقيمــی،5 ميرزا 

1. روزنامه مجلس، س1، ش73، 3ربيع االول 1325ق، ص3؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص139؛ 
روزنامه انجمن تبريز، س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص4ـ3؛ محمدحسن رجبی )دوانی(، مكتوبات و بيانات 
سياسی و اجتماعی علمای شيعه دوره قاجار، تهران، نی، 1390، ج3، ص48. گفتنی است كه ابراهيم فخرايی نويسنده 
كتاب گيالن در جنبش مشروطيت، اين تلگراف را تحريف كرده است و ما در جايی ديگر به تفصيل به آن پرداخته ايم. 
رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، آيت اهلل العظمی شهيد حاج مالمحمد خمامی؛ جريان مشروعه خواهی گيالن 

و رهبر آن در نهضت مشروطه، قم، صحيفه معرفت، تابستان 1393، ص409-410. 
2. مطابق 17 صفر 1325ق.

3. محل تحصن كه خارج از رشــت بوده در آن زمان صحرای ناصريه ناميده می شد. صحرای ناصريه امروزه 
محدوده بيمارستان های پورسينا و توتونكاران رشت است و قبر »شهدای مشروطيت رشت« هم در همين منطقه 

قرار دارد. 
4. روزنامه خيرالكالم، س1، 15شــهر ذی الحجه 1325، ش14، ص1؛ ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، 

ص7. 
5. مقيمی ها از خاندان های باسابقه فومن هستند كه اجدادشان به »مير مقيم« برادر »آيت اهلل العظمی سيد محمدباقر 
شفتی« می رسد. حاجی سيد رضی مقيمی از اعضای سرشناس اين خانواده است و خودش و برادرانش هر چند ملبس 
به لباس روحانيت بودند ولی از مالكين و زمين داران بزرگ گيالن بودند. حاجی سيد رضی از اين مكنت استفاده كرده 
و مصدر خدمات بسياری در گيالن خصوصاً در منطقه فومنات شد. او در رشت سكونت داشت و دارای حسن شهرت 
و اعتبار بسياری نزد مردم بود. او از مريدان آيت اهلل خمامی بود و در آغاز نهضت مشروطه، او به آيت اهلل خمامی و 
شريعت خواهان پيوست و در اين مسير تالش های چشــمگيری را هم انجام داد. در زمان نهضت جنگل، او در زمره 
مخالفان نهضت جنگل درآمد و به تهران رفت. حاجی سيد رضی مقيمی در سال 1300ش درگذشت. مدفن او در ضلع 
شرقی صحن حرم حضرت معصومه)س( در قم قرار دارد. )كيوان پندی، سرزمين و مردم فومنات،  رشت، حق شناس، 
1384، ص366-365؛ كيوان پندی، رشت در آيينه تاريخ، رشت، كتيبه گيل، 1387، ص322؛ جهانگير سرتيپ پور، 

نام ها و نامدارهای گيالن، رشت، گيلكان، 1371، ص183.( 
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محمود قوام التجار، ميرزا علی صديق التجار، ســيد محمد 
واعظ رشتی، حاجی اكبر ارباب، محمداسماعيل وكيل التجار 

اردبيلی و مالجواد سمسار را می توان نام برد.1 
سفر آيت اهلل خمامی به تهران و تحصن مردم رشت در 
صحرای ناصريه، به قدری اهميت داشت كه در نامه »سر 
اســپرينگ رايس« وزيرمختار انگليس در تهران به »سر 
ادوارد گری« وزير امور خارجه انگليس، در تاريخ 24آوريل 1907م ذكر شده است و به آن 
چنين اشاره شده است: »يكی از اعاظم مالها با بسياری از اصحاب و مريدان، عازم طهران 
گرديد و دسته ديگر از اتباعش، شهر را ترك نموده، خارج شهر در چادرها منزل گرفته اند.«2 

رابينو در گزارش روز 12فروردين 1286 3 درباره اين تحصن می نويسد: 
خيلی از اعيان و علمای شهر، از هيئت انجمن، اظهار عدم رضايت می كنند 
و اسباب قوه  حاجی خمامی شــده اند و بيرون شــهر رفته، چادر زده اند و 

می گويند تا مقصود خود را انجام نكنند، آنجا خواهند ماند.4 
خبر تحصن مردم رشت، در روز 13فروردين 1286 5 به مجلس شورای ملی رسيد و در 

مجلس چنين گفته شد كه بعد از حركت حاج خمامي از رشت، علما و اعيان رشت تمامًا 
در صحراي ناصريه چادر زده، جمع شده اند؛ مي گويند تا از طرف دولت و مجلس محترم، 

تكليفي براي انجمن رشت، معين نشود ما به شهر نخواهيم رفت.6 
در مورد اين مسئله بحث های زيادی در مجلس شورای ملی صورت گرفت. برخی گفتند 
كه بايد تحقيق شود و عده ای گفتند كه نظامنامه انجمن هاي ايالتي را هر چه زودتر تمام كنيم و 
بفرستيم تا مشكالت رفع شود. ديگری گفت كه اكثر اين مشكالت به خاطر انتخابات صورت 
گرفته زيرا كه اصول نظامنامه انتخابات را نفهميده اند، حاال اگر نظامنامه انجمن هاي ايالتي 
را هم بفرستيد دوباره همان مشكل پيش خواهد آمد. بايد از طرف وزارت داخله مأموری با 

دستورالعمل به هر واليتي برود اين انجمن ها را از روي آن دستور برقرار نمايد.7 

1. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص67. 
2. احمد بشيری )به كوشش(، همان، ص37. 

3. مطابق 17صفر 1325ق- 1آوريل 1907م. 
4. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص7. 

5. مطابق 18صفر 1325ق.
6. مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص125. 

7. همان. 

از  بعد  خمامی  آیت اهلل 
ورودش به تهران، در کنار 
آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری- 
مجتهد بزرگ پایتخت-  قرار 
گرفت و همفکری این دو 
و  همراهی  به  شخصیت 

همدلی منتهی شد
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در روز اول ارديبهشت 1286 1 حاج سيد محمود روحانی از رشت به همه واليات ايران، 
تلگرافی ارســال كرد و طی آن، خبر خروج اعتراض آميز آيت اهلل خمامی را به اطالع همه 

رساند. متن پيام به اين شرح است: 
حضور مبارك علماء عظام دامت بركاتهم و عموم تجار و محترمين- زيد 

مجدهم-
اغتشاش رشت و توهين از علما موجب حركت حجج اسالم و جمعی از 
محترمين به طهران شده عازم گشتند. عموم علمای گيالن از تمام امورات 
شرعيه استعفا دادند. اصاًل مداخله در امورات ندارند. البته حمايت در اين 

موارد حقه خواهند فرمود. 
حاجی سيد محمود ]روحانی[.2

در روز 2ارديبهشت 1286 3 تلگرافی از آيت اهلل خمامی به متحصنين در ناصريه رسيد 
مبنی بر اينكه به زودی نظامنامه كاملی درباره نحوه برگزاری انتخابات به شهرهای مختلف 
داده خواهد شد. طرفداران آيت اهلل خمامی از اين خبر خوشحال شدند و به نشانه رضايت، 
چادرهای خود را از ناصريه برچيدند. دوستان آيت اهلل خمامی در تلگرافخانه رشت تجمع 

كردند و منتظر پيام های بعدی او شدند.4 

بلوا در مجلس عليه بحرالعلوم رشتی 
در روز 26فروردين 1286 5 خبر ارســال تلگراف حاجی بحرالعلوم به حاج سيد محمود 
روحانی درباره لزوم حركت آيت اهلل خمامی به تهران، در مجلس شورای ملی منتشر شد. از 
آنجا كه مجلس قبل از آن تلگرافی را به آيت اهلل خمامی ارسال كرده بود و خواسته بود كه 
ايشان در رشت بماند، ولی بحرالعلوم خالف اين را به ايشان تلگراف كرد كه به سوی تهران 
حركت كند، خشم سكوالرها را برانگيخت و بلوايی در مجلس ايجاد كردند و گفتند كه اگر 
اين تلگراف صحيح باشد بايد بحرالعلوم از وكالت عزل شود! جالب است كه نمايندگان تندرو 
تأكيد داشتند كه يك نماينده صرف داشتن عقيده ای متفاوت با برخی از نمايندگان ديگر، 
و ارسال يك نامه كه با نظر جمعی ديگر از نمايندگان مخالف بود، بايد از وكالت عزل شود! 

1. مطابق 8ربيع االول 1325ق.
2. روزنامه انجمن تبريز، س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص3. 

3. مطابق 9ربيع االول 1325ق. 
4. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص9.

5. مطابق 2ربيع االول 1325ق. 
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طبيعتًا هر نماينده بلكه هر شخص از مردم، آزادی 
داشتند كه در چهارچوب قوانين، هر نظری داشته 
باشــند و آن را در همان محدوده ابراز كنند. عالوه 
بر اينكه نماينده مجلس، مصونيت حقوقی هم دارد. 
بحث های صورت گرفتــه در مجلس حول تلگراف 
بحرالعلوم، به نقل از مشروح مذاكرات مجلس، به 

اين شرح است: 
يكي از وكال اظهار داشته بود تلگراف حاج بحرالعلوم كه به رشت مخابره كرده اند صحيح 

است يا نه؟ اگر صحيح است پس چرا عذرش را نمي خواهيد؟! 
يكي از وكال چنين اظهار داشت كه مكرر گفته ايم، عقايد مختلف است، شايد به نظر آن 

اينطور رسيده؛ عالوه بايد اصالح نمايند. 
جواب داده شد حاال كه در مجلس مطرح شد بايد رسيدگي شود. 

و يكي ديگر از وكال چنين تقرير كرد كه عالوه از اين تلگراف، كاغذي از رشت آمده كه 
قريب دويست مهر دارد؛ نوشته بودند تمام اسباب حركت جناب حاج خمامي و جمع شدن 

مردم در صحراي ناصريه و اسباب اغتشاش رشت، ايشان شده اند. 
باز همان وكيل اظهار كرد من صالح بيني مي كنم، شــايد عقيده او اين اســت و جمعي 

محترمين آمده اند بايد اصالح كرد. 
باز جواب داده شد كه دو نوع تلگراف اســت يكي از روي نفهميدگي است و يكي از روي 

غرض، بايد ديد اين تلگراف كدام يك از آن دو قسم است. 
باألخره گفتند سواد تلگراف مجلس محترم كه به رشت مخابره شده با سواد تلگراف حاج 

بحرالعلوم قرائت شود. هر دو را خواندند.1 
بعد از قرائت تلگراف، بحث های زيادی در ميان وكالی مجلس مطرح شد به اين ترتيب: 

اگر كسي بخواهد خيانت بكند با ما است كه حالي بكنيم. 
و يكي ديگر اظهار داشت كه از طرف جناب رئيس تحقيق شده و عين سواد اين تلگراف 

را در تلگرافخانه ديده اند. 
و يكي ديگر چنين عنــوان نمود: اقدامات وكال بايد براي امنيت اين مملكت باشــد، اگر 
برخالف اقدام نمايند خيانت كرده اند... من مدعي هســتم؛ اين اقدامي كه حاال مي خواهيد 

بكنيد باعث اغتشاش رشت خواهد شد، باشد بعد از اصالح آنجا. 

1. روزنامه مجلس، س1، ش73، 3ربيع االول1325ق، ص3؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص139. 

مشروطه خواهان سکوالر به تکاپو 
افتادند تا جلوی اتحاد علمای 
منتقد را بگیرند چراکه حضور 
اینها در کنار شیخ فضل اهلل نوری، 
تجمع بزرگی ایجاد می کرد و به 
آنها قدرت و اقتداری می داد که 
هیچ  کس توانایی مقابله با آنها را 

نمی داشت
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بالجمله پس از مباحثات زياد قرار شد در اين باب، رسيدگي و تحقيق شود.1 
خالصه اينكه گروهی از نمايندگان در صحت آن ترديد كردند و گروهی ديگر آن را تأييد 
نمودند و درخواســت كردند از اين پس نبايد حاجی بحرالعلوم را به مجلس راه داد؛ نهايتًا 
تصميم قطعی در اين باب گرفته نشــد. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه با توجه 
به جهت گيري ديني در افكار و رفتار آيت اهلل خمامي و زيركي خاصي كه ايشان در ارزيابي 
جريان ها داشت، طبيعي بود مشروطه خواهان سكوالر و تندرو رفتاري ناماليم با ايشان داشته 
باشند. كمترين خواسته آنها اين بود كه نماينده آيت اهلل خمامي را از مجلس اخراج كنند و 
فرد مورد نظر خود را به جاي او به مجلس بفرستند. كما اينكه قبل از ورود آيت اهلل بحرالعلوم 

به مجلس اين اعتراضات شروع شده بود. 
ســرانجام دو روز بعد در 28فروردين 1286 2 با ورود آيــت اهلل بحرالعلوم به مجلس، 
نمايندگان مشروطه خواه سكوالر مجدد بلوايی به پا كردند و چند تن از آنان به نشانه اعتراض 

از مجلس خارج شدند: 
در بين قرائت نظامنامه بلديه حاج بحرالعلوم وارد مجلس شد و در آن 
موقع ده، دوازده نفر از وكال برخاسته از مجلس بيرون رفتند. يكی از وكالء 
عنوان كردند نمی پرســيد جهت اين رفتن وكال چيست؟ پرسيدند جهت 
چيست؟ جواب دادند به جهت آمدن حاج بحرالعلوم است، می گويند اين 
كاری كه از حاج بحرالعلوم صادر شده ما تكليف خود را نمی دانيم كه با بودن 
حاج بحرالعلوم در اين مجلس باشيم ]يا نباشــيم.[ لهذا آقای وثوق الدوله 
نايب رئيس به آقــای حاج بحرالعلوم گفتند: برونــد اطاق ديگری و وكال 
برگردند تا بعد رسيدگی و تحقيق صحيح شود و حاج بحرالعلوم از مجلس 

رفتند. وكال بازگشت نمودند...3 
بعد از ساعتی مذاكره پيرامون يك اليحه، بحث دوباره به سمت حاجی بحرالعلوم كشيده شد: 
يكی از وكال چنين اظهار داشت: ما كه در اين مجلس نشسته ايم برای حفظ 
حقوق ملت ]هستيم[، و ملت شامل افراد ملت كه سيد و محترم ]می باشد[ 
و معلوم نيست ]حاجی بحرالعلوم[ مقصر باشد، تضييع حق شد. جواب داده 
شد كه ما وكال اينجا نشسته ايم برای حفظ حقوق دولت و ملت. اين اشخاص 
كه هنگام ورود حاج بحرالعلوم پا شــدند رفتند خيانت او نزد ايشان شايد 

1. همان دو منبع. 
2. مطابق 4ربيع االول 1325ق.

3. مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص142. 
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ثابت شد و تكليف وكالت خود ندانستند كه با حضور او باشند همين طور كه 
عقايد آزاد است، اين طور افعال هم آزاد است. باز همان وكيل اظهار كرد 
كدام اليحه از طرف مجلس نوشته شد كه او مقصر است؛ جواب داده شد 
با وجود آن تلگراف كه پريروز در مجلس خوانده شــد و صراحتًا تلگراف 
نموده گوش به اين تلگراف ندهيد و آن تلگراف از طرف مجلس بود؛ آيا 
باز نمی شود گفت كه او مقصر است و خيانت كرده. يكی ديگر از وكال بيان 
كرد در يك مورد حق با شاهزاده است و آن، اين است كه قرار شد پريروز 
از طرف مجلس به حاج بحرالعلوم اخطار شــود كه بــه اين مجلس ورود 
ننمايند. اين تحقيق در كار ايشان رسيدگی شود حال اگر از طرف مجلس 
اخطار شده و ايشان آمده اند كه هيچ و اال كسی حق اعتراض نداشته. جواب 
دادند كه به توسط وكالء و حجج اسالم اخطار شــده و آقای وثوق الدوله 
نايب رئيس چنين تقرير كردند: اين مسئله صحيح است، ولی چون در نزد 
بعضی تقصير و خيانت ايشان ثابت شده بر حسب تكليف وكالت خودشان 
پا شدند بروند. لهذا من از حاج بحرالعلوم خواهش كردم بروند اطاق ديگر 
و وكال برگردند كه بعد رسيدگی شود؛ در اين وقت مجلس ختم شده عموم 
وكال برخاستند كه جناب آقاميرزا سيد محمد مجتهد ]طباطبايی[ از اطاق 
انتظار كه به جهت رفع كسالت رفته بودند مراجعت كرده فرمودند وكال 
نروند. دوباره مجلس منعقد و باز از تفصيل حاج بحرالعلوم صحبت شد و آقا 
سيد محمد ]طباطبايی[ سؤال نمودند اين وضع كه با حاج بحرالعلوم رفتار 
شد به اكثريت آراء بود؟ جواب دادند خير با اكثريت نبود ولی هر كس در 
وكالت يك تكليفی برای خود می داند؛ اين اشخاص تكاليف خود را به واسطه 
آن تلگرافی كه حاج بحرالعلوم به رشــت مخابره نموده و نزد خود جناب 
آقا ]سيد محمد طباطبايی[ اقرار كرده چنين دانستند كه همچو شخص در 
مجلس مقدسی كه رأی گرفته می شود نبايد باشد. آقا سيد محمد فرمودند 
صحيح است نزد من ]به صحت اين تلگراف[ اقرار كرده، حال شايد جوابی 
در مقابل داشته باشد و گذشــته از اين خوب بود قبل از وقت به او اخطار 
می كردند كه به اين مجلس نيايد. جواب دادند محض احترام به توسط حجج 
اسالم اخطار شد. بعضی جواب دادند كه الزم بود كه از طرف مجلس رسمًا 
اعالم شده باشد. بالجمله پس از مذاكرات زياد جمعی گفتند خيانت او ثابت 
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و معلوم است و بعضی گفتند رسماً بايد تحقيق و رسيدگی شود و بر مجلس 
خيانت حاج بحرالعلوم ثابت شود. قرار شد مجدداً آن تلگرافی كه به رشت 
مخابره نموده با حضور خودش قرائت شود. چون بحرالعلوم رفته بود، گفتند 

باشد در مجلس ديگر.1 
نهايتًا بعد از اين كشمكش ها، مسئله با مداخله آيت اهلل ســيد محمد طباطبايی به پايان 
رســيد. اما آيت اهلل بحرالعلوم ديگر آرام نگرفت و نتوانست با اطالع از حقايق پشت پرده 
مسائل سياسی، با ديگر نمايندگان ناآگاه همگام شــود. پايمردی آيت اهلل بحرالعلوم باعث 
شد تا آيت اهلل خمامی به تهران بيايد و حضور ايشان در تهران بسيار مؤثر بود چراكه جريان 
مشروعه خواهی توسط شيخ فضل اهلل نوری و آيت اهلل خمامی تأسيس شد و آيت اهلل بحرالعلوم 

نماينده اين جريان در مجلس شورای ملی گرديد. 
اتابك كه از اروپا وارد رشت شد و زمانی كه می خواست به سوی تهران برود، در رشت 
از صحرای ناصريه عبور  كرد و از كنار چادرهای متحصنين عبور كردند، چند نفر به عنوان 
نماينده با اتابك صحبت كردند و اتابك به آنها قول داد كه نظرات شان را به تهران برساند 

و آيت اهلل خمامی را بعد از اينكه خواسته هايش در تهران انجام شد، به رشت بازگرداند.2 
چند روز بعد از استعفای سپهدار تنكابنی، حكمران گيالن، خبر رسيد كه »عزيزاهلل ميرزا 
ظفرالسلطنه« به عنوان حكمران گيالن انتخاب شده اســت. ظفرالسلطنه كه دو سال قبل 
حاكم كرمان بود نسبت به علمای كرمان بی احترامی كرده بود و آيت اهلل ميرزاحسين تهرانی 
)نجل ميرزاخليل(، از مراجع نجف، تكفيرش كرده بود. علما و مشروطه خواهان رشت هم در 
اعتراض به حاكم جديد، بازارها را بستند و اعتصاب كردند و علما هم در تلگرافخانه متحصن 
شده و تلگراف هايی به پايتخت فرستادند. در سراسر گيالن موج اعتراضات به حاكم جديد 

به وجود آمد و انزلی و الهيجان و لنگرود هم به موج اعتراض پيوستند و بازارها را بستند.3 
آيت اهلل خمامی هم از تهران تلگرافی به متحصنين در تلگرافخانه فرستاد و طی آن گفت: 
مقاومت علما و مردم گيالن ثمر داد و ظفرالسلطنه عزل شــد. اتابك هم قول داده قانونی 
الزم االجرا در باب برگزاري انتخابات تدوين كرده و امضاء خواهد نمود.4 دوستان آيت اهلل 
خمامی خوشحال شده و تلگرافخانه را ترك كردند. وزير داخله نيز تلگرافی قريب به همين 

1. همان، ص143. 
2. ه.ل. رابينو و حسين اولياء بافقی، همان، ص8-9. 

3. همان، ص9-10. 
4. همان، ص10.
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مضمون به مشروطه خواهان رشت ارسال كرد.1 يكی از ويژگی های آيت اهلل خمامی و ساير 
مشروعه خواهان اين بود كه هر وقت مجلس قول همكاری می داد، ايشان به صورت موقت 
دست از انتقاد می كشيدند. اما وقتی در عمل با خلف وعده مجلس مواجه می شدند دوباره به 

خواسته های خود تأكيد می كردند. 

تأسيس جریان مشروعه خواهی ایران
روزنامه  انجمن تبريز در روز اول ارديبهشــت 1286 2 خبر حضــور آيت اهلل خمامی و 
همراهانش در تهران را درج كرده بــود.3 آيت اهلل خمامی بعــد از ورودش به تهران، در 
كنار آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری- مجتهد بزرگ پايتخت-  قرار گرفت و همفكری اين دو 
شخصيت به همراهی و همدلی منتهی شد. در زمان ورود آيت اهلل خمامی به تهران، اوضاع 
پايتخت خراب تر از اوضاع رشت بود. فتنه و آشوب در بسياری از مناطق ايجاد شده بود و 
روزنامه ها با هجمه عظيمی كه ايجاد كرده بودند فضای مسمومی را درست كرده و هر چه 
می خواستند، می نوشتند. آيت اهلل ميرزا حسن مجتهد تبريزی- مجتهد آذربايجان- به تازگی 
به خاطر انتقاد به سكوالرها، با حكم انجمن تبريز از آن شهر اخراج شده و راهی تهران گرديده 
بود. شيخ فضل اهلل نوری در روز 17ارديبهشت 1286 4 نامه ای به پسرش در نجف نوشت و 
اوضاع تهران را برايش شرح داد. او به سفر آيت اهلل خمامی به تهران و اوضاع آشفته رشت 

و انجمن رشت نيز اشاره كرد: 
تمام ممالك ايران از تبريز و اصفهان و شــيراز و رشت و... خراب ]شده 
اســت[. وضع مردم مختلف و انجمن های حادثه ]جديد[ ُمخّرب ملت و 
دولت اسالم ]شده اند.[ هيچ متوقع ]انتظار[ نبود. اگر تفصيل نوشته شود يك 
كتاب است. حضرات فاسدالعقيده از فرقه جديده و از دهری و طبيعی و... 
وقت را مغتنم دانسته، در مقام تخريب اسالم و كندن ريشه ]اسالم هستند[. 
روزنامه ها مثل موقف تطاير كتب قيمه، ما من جريده اال و فيها سهم علی 
االسالم و العلماء، قضی االمر و مضی.5 مردم تازه ملتفت شدند كه بد شد، 
مجتهد تبريز را از آنجا بيرون كردند. علی الظاهر اين اوقات وارد ]تهران[ 

1. همان. 
2. مطابق 8ربيع االول 1325ق. 

3. روزنامه انجمن تبريز، س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص4. 
4. مطابق 24ربيع االول 1325ق. 

5. يعنی هيچ روزنامه ای نيست جز اينكه تيری بر اسالم و علما است و امر )اوضاع( چنين بود و می گذرد. 
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می شــود. جناب حاجی خمامی و قريب ده نفر از علمای رشت مدتی اينجا 
]هستند[ و رشــت روز به روز بدتر ]می شود[. رئيس انجمن رشت حاجی 
ميرزا محمدرضا ]حكيمی است[. تفصيل نويسی ]وضعيت رشت[ از مقام 
]بيان[ بيرون است. اين اوقات مشغول نظامنامه اساسی ]هستند و[ در اينجا 
امر، ختم خواهد بود. چند روز اســت مجلس فوق العاده منعقد ]می شود[. 
داعی ]من[ هم می روم برای اصالح و مشغولی. خدا كند متخرجين مقصد 
خود را از پيش نبرند. يك كلمه در نظامنامه »آزادی قلم« ذكر شد، اين همه 
مفاسد روزنامه ها ]را به دنبال داشت[؛ وای اگر »آزادی عقايد« بود، چنان كه 

اصرار دارند! افسوس كه نمی شود گفت چه رسد به نوشتن.1 
مشروطه خواهان ســكوالر به تكاپو افتادند تا جلوی اتحاد علمای منتقد را بگيرند چراكه 
حضور اينها در كنار شــيخ فضل اهلل نوری، تجمع بزرگی ايجاد می كــرد و به آنها قدرت و 
اقتداری می داد كه هيچ  كس توانايی مقابله با آنها را نمی داشــت. در ابتدا گمان می رفت 
كه مشــروعه خواهان قصد تحصن در قــم را دارند. اين تحصن بعدهــا در حرم حضرت 
عبدالعظيم)س( صورت گرفت.2 ميرزا صادق مستشارالدوله از مشروطه خواهان سكوالر و 
نماينده تبريز، در نامه ای به تاريخ اول خرداد 1286 3 به ميرزا علی ثقه االسالم تبريزی- از 

علمای تبريز- چنين نگرانی خود را از حضور آيت اهلل خمامی بروز داد: 
می ترسم كه قم، مركزی باشد و از هر جا شاكی و ناموافقی به آنجا جمع 
شوند... تصميم داريم حاجی خمامی را با احترام به رشت باز گردانيم تا مبادا 
در قم با آقانجفی و حاج محسن عراقی و شخص آذربايجانی ]= ميرزاحسن 

مجتهد تبريزی[ متفق شوند.4 
اين نامه حكايت از توطئه ای دارد كه ســكوالرها از پيش آماده كرده بودند تا به وسيله 
آن، آيت اهلل خمامی را كه قدرت برتر اين جمع بود با احترام به رشت بازگردانند تا جلوی 
اين اتحاد را بگيرند. اما با حضور آيت اهلل ميرزاحسن مجتهد تبريزی در كنار شيخ فضل اهلل 

1. احمد كسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1369، ص293-294. 
2. در ابتدای ورود آيت اهلل خمامی به تهران، صحبت از تحصن در قــم بود. كمااينكه در روز حركت حاجی به 
تهران روزنامه مجلس حرف از تحصن در قم می زند و می نويسد كه حاجی خمامی »رفتند در طهران، درد خود را 
دوايی بكنند، هر گاه انجام مقصود برآورده نشد البد به حضرت معصومه قم رفته مجاور شوند.« )روزنامه انجمن 

تبريز، س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص3.( 
3. مطابق 9ربيع الثانی 1325ق.

4. نصرت اهلل فتحی، زندگينامه شهيد نيكنام ثقه االسالم تبريزی و بخشی از تاريخ مستند مشروطيت ايران، 
تهران، نوريانی، 1352، ص140-141. 
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و مجتهد خمامی در تهران، اين جمع ســه نفره 
بيش از پيش روشنفكران غرب زده را به تكاپو 
واداشت چراكه حضور علمای شريعت خواه را 
در كنار هم تاب نمی آوردنــد. در دوره اتحاد 
اين سه مجتهد، مهمترين خبری كه درباره آن 
مطلب می نوشتند و تحليل می كردند و نامه هايی 
كه بين مشروطه خواهان رد و بدل می شد يا اخباری كه در مطبوعاتشان منتشر می شد، حاوی 
نگرانی آنها بود. آنها می دانستند اگر وضع به اين منوال پيش برود و حضور آيت اهلل خمامی 
در كنار آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری ادامه يابد امكان دارد كه اوضاع سكوالرها دگرگون شود. 
به همين خاطر آنها هر تحركی كه از علمای مشروعه خواه در تهران می ديدند را به حساب 
مقابله با خودشان می گذاشتند. روزنامه انجمن تبريز با ناراحتی می نويسد كه علمای منتقد، 
در مسجد جامع تهران، جلسه روضه برپا كردند كه »رئيس انجمن آنها حاجی شيخ فضل اهلل، 

حاجی ميرزا حسن آقا و حاجی خمامی رشتی است.«1 
حضور مجتهد تبريزی و مال محمد خمامی در تهران، اين فرصت را برای شيخ نوری مهيا 
كرد تا با تشكيل »انجمن روحانيون« خواستار اصالح سياست های سكوالری مجلس شورای 
ملی و اسالمی شدن قوانين و اصالح ساختارها گردد. علمای مشروعه خواه جلسات متعددی 
برگزار كردند و در هر كدام از اين جلســات هزاران تن از علما و طالب و مردم شــركت 

می كردند و اجتماع بزرگی برپا شده بود. مهدی ملك زاده در اين باره چنين می نويسد: 
در همين زمــان حاجی ميرزاحســن مجتهــد معروف تبريــز كه با 
مشروطه خواهان آن سامان به مخالفت برخاسته بود و حاجی خمامی كه از 
علما و متنفذين گيالن بود... به تهران وارد شدند. حاجی شيخ عبدالنبی كه از 
روحانيون معروف تهران بود و حاجی ميرزا لطف اهلل واعظ و سيد احمد برادر 
طباطبايی با حاجی شيخ فضل اهلل همدست شده به طرفداری از مشروطه  

مشروعه و مخالفت با مشروطه  خواهان قيام كردند.2 
كسروی- تاريخ نويس ســكوالر- يك فصلی در كتاب تاريخ مشــروطه ايران با عنوان 
»هم دستی سه مجتهد« دارد كه در آن به طور مبسوط به تالش های مشترك شيخ فضل اهلل 
نوری، مجتهد خمامی و مجتهد تبريزی و تأسيس جريان »مشروعه خواهی« پرداخته است: 

1. روزنامه انجمن تبريز، س1، ش106، 20جمادی االول 1325ق، ص4. 
2. مهدی ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، تهران، سخن، 1383، ج3، ص477-478. 

کسروی درباره قدرت و اقتداری 
که سران جریان مشروعه خواهی در 
تهران داشتند، می گوید که آنها اگر 
می خواستند می توانستند مشروطه 
لبته قصد آنها  را از ریشه بکنند. ا
کندن مشروطه از ریشه نبود بلکه 

می خواستند که آن را اصالح کنند
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حاج خمامی كه از چند ماه قبل، از رشــت رنجيدگی نموده و به تهران 
آمده بود، نيز با حاج شيخ فضل اهلل همدم و همراز می بود؛ ]با حضور مجتهد 
تبريزی[ سه مجتهد به هم پيوسته با يكديگر پيمان همدستی بستند و كسانی 
را از ماليان مخالف مشروطه از حاج شيخ عبدالنبی ]نوری[ و مالمحمد آملی 
و حاجی ميرزا لطف اهلل روضه خوان و ديگران با خود يكی گردانيده و گروهی 
از طلبه ها را نيز گرد آوردند. بدين سان يك دسته بزرگی برای ايستادگی در 

برابر مشروطه و مجلس پديد آوردند.1 
آيت اهلل العظمی سيد كاظم يزدی )صاحب عروه( از مراجع نجف بود كه به طور علنی به 
حمايت از شريعت  خواهان و مخالفت با مشروطه سكوالر پرداخت و در اين راه تالش بسياری 
كرد. ايشان از نجف اشرف اوضاع ايران را رصد می كرد و در موقع لزوم نامه ها و تلگراف هايی 
را برای مشروعه خواهان می فرستاد. او در نامه ای كه به يكی از علمای مشروعه خواه پايتخت 

نوشته بود از ترويج فرهنگ غرب و اسالم زدايی در روزنامه ها به شدت انتقاد كرده بود.2 
كسروی درباره قدرت و اقتداری كه سران جريان مشــروعه خواهی در تهران داشتند، 
می گويد كه آنها اگر می خواستند می توانستند مشــروطه را از ريشه بكنند. البته قصد آنها 

كندن مشروطه از ريشه نبود بلكه می خواستند كه آن را اصالح كنند: 
بدين سان در تهران نيز، ماليان از توده رو گردانده و برای ايستادگی در 
برابر مشروطه دسته مي بستند. اين دسته بندی آسيب بزرگی به مشروطه 
توانستی رســانيد و آن را از بنياد توانستی برانداخت. به ويژه با بستگی كه 
ميانه اين دسته با سيد كاظم يزدی در نجف مي بود و يك دست نيرومند 
نهانی همگی اينان را به هم بسته مي داشت. با آن پابستگی كه انبوه مردم به 
كيش مي داشتند و رشته »تقليد« به گردنشان مي بود، هيچ گاه نشدی كه با 
سخن و دليل آنان را از پيروی به ماليان و دشمنی با مشروطه نگه داشت 
و بي گمان از اين دسته بندی كار »شــريعت خواهان« باال رفتی و بي گمان 
خونريزی ها رو دادی و چون در اين هنگام مشروطه، ريشه چندان استواری 

1. احمد كسروی، همان، ص360. 
2. محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، ص274. جريان مشــروطه خواهی در نجف نيز فعال بود لذا عده ای به 
طرفداری از مشروطه با اسلحه قصه ترور آيت اهلل سيد كاظم يزدی را داشتند و به طور مكرر نامه ها و اطالعيه های 
تهديدآميزی به دست ايشان می رســاندند. در نجف محيط رعب و وحشــت برای مخالفين مشروطه به قدری 
باال گرفت كه آيت اهلل سيد كاظم يزدی برای مدتی از نجف خارج شــد و در پناه عشاير عرب عراق كه به شدت 
از ايشــان حمايت می كردند زندگی كرد. حتی در زمان حضور در نجف نيز عده ای از عرب ها، مسلح شدند و به 
مراقبت و حفاظت از ايشان پرداختند تا از گزند مشروطه خواهان در امان بماند. )محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، 

ص308-306 و 342-343.( 
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نمي داشت به آسانی برافتادی و از ميان رفتی. آنچه مشروطه را نگه داشت 
پافشاری های مردانه دو ســيد ]= بهبهانی و طباطبايی[ و آخوند خراسانی 
و حاجی شــيخ مازندرانی بود. اينان با فشــارهايی كه ديدند و زيان هايی 
كه كشيدند از پشتيبانی به مجلس و مشــروطه باز نايستادند و آن را نگه 

داشتند.1
محّرر )كاتب( شــيخ فضل اهلل نوری نامه ای به پسر شــيخ در نجف نوشت و درباره اوج 
 اقتدار و شكوهی كه جريان مشروعه خواهی اين روزها در تهران دارد و جلسات بزرگ علما،

چنين گفت: 
اين اوقات، انجمنی از علما تشكيل شــده بود كه سيار است و حضرت 
مستطاب حجت االسالم آقا ]شيخ فضل اهلل[ و مجتهد تبريز و جناب خمامی 
و جناب آخوند مالمحمد آملی و... تشــريف فرما شــده اند و در مجالس 
مخصوصه منعقد يافته اســت. و هر روز منعقد در يكی از منازل اشخاص 
محترم كه داوطلب می شوند می باشند. الحق علما و طالب، اجتماع خوب 
می نمايند و قريب هزار نفر و بيشتر ]از[ علمای اعالم و طالب كرام، جمع 
شده و می شــوند و بنای اين مجلس بر حفظ بيضه اسالم و صون و صيانت 
از طرق موجبات مخالفت شــرع و احكام موضوعــه مجلس مقدس ملی 

می باشد...2 
در گردهمايی سه مجتهد بزرگ، بحث بر سر اين مسئله بود كه قوانينی كه مجلس شورای 
ملی وضع می كند خالف اسالم نباشــد و اين امر جز با نظارت مجتهدين بر قوانين مجلس 
شورای ملی ميسر نمی شد. شــيخ فضل اهلل نوری، مجتهد خمامی و مجتهد تبريزی به طور 
جدی خواهان تغيير ساختار مجلس شورای ملی، نظارت مجتهدين و جلوگيری از تصويب 
قوانين ضددينی در مجلس بودند. ولی فضای مجلس در دست نمايندگان سكوالر به رهبری 
سيد حسن تقی زاده بود و اگر نماينده ای چون بحرالعلوم رشتی در آن حضور می داشت، تحمل 

حضور وی را نداشتند. 
نتيجه جلسات سه مجتهد شريعت خواه اين شد كه شورايی از مجتهدين بر قوانين مجلس 
شورای ملی نظارت داشته باشند و اين شورا به صورت يك »اصل« در قانون اساسی مشروطه 

درج شود. شيخ فضل اهلل نوری آن اصل را نوشت و در همين روزها منتشر كرد: 

1. احمد كسروی، همان، ص360-361.
2. همان، ص260. 
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آن يك »اصلی« را كه گفتيم حاجی شيخ فضل اهلل نوشته و برای افزوده 
شدن به قانون اساسی پيشنهاد مي كرد در اين روزها آن را به چاپ رسانيده و 
در ميان مردم پراكندند. روزنامه صبح صادق هم آن را در شماره خود آورد. 
ولی مردم]= سكوالرها[ از اين كار بد او به خشم آمدند و به اداره روزنامه 

ريخته و آنچه از آن شماره به دست آوردند پاره كردند!1 
در روز 21خرداد 1286 2 بررسی متمم قانون اساسی آغاز شد و دومين اصل آن، همين 
اصل مورد نظر علمای شريعت خواه بود. جالب اســت كه در مجلس كه اكثر آن را افراد 
سكوالر تشكيل می دادند، اين بار نتوانستند در مقابل اين اليحه عرض اندامی بكنند و جلوی 
آن را بگيرند. در واقع اكثر نمايندگان با اين اليحــه موافقت كردند و وجود آن را در قانون 
اساسی الزم دانستند و بحث بر سر اين بود كه اين مجتهدين را مردم انتخاب كنند يا مجلس 
يا مراجع نجف انتخاب كنند. سكوالرها كه تصويب چنين طرحی، دست و پايشان را می بست 
و جلوی اعمال ضددينی شان را می گرفت جز تقی زاده و چند نفر ديگر از نمايندگان تبريز، 
ديگر كســی در مخالفت با اين اليحه صحبتی نكرد بلكه همه موافقت كردند. اعتبار و نفوذ 
اجتماعی آيت اهلل خمامی و آيت اهلل مجتهد تبريزی در كنار آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری به 
قدری بود كه كسی جرئت مقابله با آنها را در مجلس شورای ملی به خود نداد و فضای مجلس 
از دست سكوالرها خارج شده بود. همين موضوع در روزهای 22خرداد و 24خرداد3 دنبال 

شد و در نهايت به تصويب رسيد.4 
تصويب اين طرح يك پيروزی بزرگ برای شريعت خواهان بود چراكه با اجرای اين طرح، 
هرگز كسی نمی توانست قوانينی خالف اسالم در مجلس شورای ملی تصويب كند. اين طرح 
در راه اصالح مشروطه می توانست بسيار مؤثر باشد چراكه از تقابل قوانين با شرع مقدس 

1. همان، ص261. 
2. مطابق 29 ربيع الثانی 1325ق. 

3. مطابق 1 و 3 جمادی االول 1325ق. 
4. احمد كســروی، همان، ص372-370. اين طرح با اكثريت آرا به عنوان اصل دوم متمم قانون اساســی به 
تصويب رسيد و شاه هم در روز 29شعبان 1325ق پای متمم را امضا كرد. متن اصل دوم متمم به اين ترتيب بود: 
»مقرر است كه در هر عصری از اعصار هيئتی كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهای متدينين كه مطلع از 
مقتضيات زمان هم باشــند به اين طريق كه علمای اعلم حجج االسالم مرجع تقليد شيعه اسامی بيست نفر از علما 
كه دارای صفات مذكوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمايند؛ پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضای عصر 
اعضای مجلس شــورای ملی باالتفاق يا به حكم قرعه  تعيين نموده، به ســمت عضويت بشناسند تا موادی كه در 
مجلسين عنوان می شود به دقت مذاكره و غوررسی نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه  
اسالم داشته باشــد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأی اين هيئت علما در اين باب مطاع و متبع 
خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر- عجل اهلل فرجــه- تغييرپذير نخواهد بود.« )همان( در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در سال 1358ش هم اصل »نظارت شورای نگهبان بر قوانين مجلس شورای 

اسالمی«، از همان اصل مورد نظر شيخ فضل اهلل نوری در زمان مشروطه الگوگيری شده بود. 
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جلوگيری می كرد و مشروع  بودن مشروطه را تضمين می نمود.1 
هر چند اين قانون به تصويب رسيد ولی تغييری در تركيب نمايندگان مجلس رخ نداد 
و شورای مجتهدين هم با كارشكنی سكوالرها، تشكيل نشــد و همان اوضاع گذشته، ادامه 
داشت و حرف های ضددينی در مجلس مطرح می شد. انتقاداتی كه علمای شريعت خواه به 
نمايندگان مجلس شورای ملی می كردند برای سكوالرها ناراحت كننده بود و در مقابل اين 
انتقادات، جبهه می گرفتند و برخوردهای خشنی می كردند. همزمان با ايام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س(، در تهران مجالس عزاداری برپا شد. در آن زمان مجالس به اين صورت 
بود كه در مساجد چادر يا خيمه بزرگی برپا می كردند و در آن جلسه روضه می گرفتند. از 
سوی شيخ فضل اهلل نوری، برای دهه اول فاطميه، مراسم روضه خوانی اعالم شد و در مسجد 
جامع تهران هم چادر بزرگی نصب شد. استقبال پرشور مردم از برنامه ها و جلسات سابق 
شريعت خواهان باعث شد تا سكوالرها اين مراســم را، مقابله با خودشان معنا كنند و برای 
مقابله با اين مراسم به تكاپو افتادند. عده ای از ســكوالرها در روز 8جمادی االول 1325ق 
)مطابق 29خرداد 1286( به مسجد جامع حمله كرده و برای تعطيل كردن جلسه روضه، 
چادر را پاره پاره كردند.2 ميرزاآقا فرشــی- نماينده ســكوالر تبريز- در نامه ای به تاريخ 

31خرداد 1286 3 چنين می نويسد: 
مخالفين، به زعامت شيخ فضل اهلل، خمامی ]و[ حاج ميرزا حسن مجتهد 
تبريزی حساسيت پيدا كرده، در مسجد شاه به عنوان تعزيه داری، چادری 
برافراشته اند كه از چادرهای سلطنتی اســت... مردم ]= سكوالرها[ چون 
مجلسيان را در اين باره مسالمت كار ديدند بدون اجازه، هجوم برده چادرها 

را خواباندند!4 

آیت اهلل خمامی در مجلس شورای ملی 
در همان روزی كه ســكوالرها، خيمه عزاداری را در مسجد جامع تهران پايين كشيدند، 
يعنی روز 8جمادی االول 1325ق )مطابق 29خرداد 1286(، آيت اهلل سيد عبداهلل بهبهانی 
از رهبران مشروطه، در صحن علنی مجلس شورای ملی حضور داشت و سخن از نظامنامه 

1. احمد كسروی، همان، ص372-373. 
2. محسن ميرزايی، روزنامه خاطرات عزيزالسلطان مليجك ثانی، تهران، زرياب، 1376، ج2، ص1054؛ احمد 

كسروی، همان، ص374. 
3. مطابق 10جمادی االول 1325ق. 

4. نصرت اهلل فتحی، همان، ص184-185. 
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انتخابات در ميان بود كه ايشان آيت اهلل خمامی 
را »يكي از علماي بزرگ و اول ســاعي و جاهد 
در پيشرفت اساس مشــروطيت« دانست كه 
نظامنامه گيــالن بايد با هماهنگــی با آيت اهلل 
خمامی و با احترام به ايشــان فرســتاده شود و 
نظريات ايشان هم بايد تأمين شود. در اين زمان، 
آيت اهلل خمامی هنوز در تهران به سر می برد ولی 

به مجلس شورای ملی نرفته بود. ســخنان آيت اهلل بهبهانی و ساير نمايندگان در تقدير از 
آيت اهلل خمامی به اين شرح بود: 

آقا سيد عبداهلل مجتهد ]بهبهانی[: ... به مالحظه آقای حاجی خمامی كه 
يكی از علمای بزرگ و اول ساعی و جاهد در پيشرفت اساس مشروطيت 
هستند، خواهش مي كنم كه رشت را با جاهای ديگر فرقی بگذاريد و طوری 
شود كه اين نظامنامه، به دستورالعمل ايشــان فرستاده شود كه يك نوع 

احترامی نسبت به ايشان رعايت شده باشد. 
همه از جناب حاجی خمامی اظهار امتنان كرده اظهار داشتند: كه اگر در 
زمان ورود ايشان به طور شايســته پذيرايی نشده، علت آن بود كه ايشان 
هم مكتوبات خودشان را نسبت به مجلس مقدس، كاماًل اظهار نفرمودند. 
آقا سيد عبداهلل مجتهد ]بهبهانی[: آن هم تقصير از ما شد كه به واسطه 

گرفتاري ها نتوانستيم اظهارات ايشان را به مجلس ابالغ نماييم.1 
يك روز بعد، در روز 9جمادی االول 1325ق )مطابق 30خرداد 1286(، مشروطه خواهان 
سكوالر در مدرسه صدر تهران تجمع بزرگی كردند و جلسه ای تند عليه شيخ فضل اهلل نوری 
و ساير شريعت خواهان تشــكيل دادند. آنها به خانه عده ای از سران مشروطه خواه رفتند و 
موفق شد كه سيد محمد طباطبايی و امام جمعه و صدرالعلما و عده ای ديگر از علما را به آنجا 
بياورند به جز آيت اهلل بهبهانی كه به خاطر درد چشم از تهران بيرون رفته بود. سخنرانی تند 
ملك المتكلمين و سيد جمال واعظ و شيخ علی زرندی مبنی بر اينكه االن همه ما بايد به خانه 
شيخ فضل اهلل و ساير شريعت خواهان بريزيم و آنها را از شهر بيرون كنيم! طباطبايی فضا را 
به صورت موقت آرام كرد و به آنها قول داد كه اگر شيخ فضل اهلل نوری از انتقاداتش دست 

برندارد، خودش آنها را از شهر بيرون خواهد كرد! 

1. روزنامه مجلس، س1، ش119، 10جمادی االول 1325ق، ص2؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، 
ص193. 

کسروی- تاریخ نویس سکوالر- 
تاریخ  کتاب  در  فصلی  یک 
مشروطه ایران با عنوان »هم دستی 
سه مجتهد« دارد که در آن به طور 
مبسوط به تالش های مشترک شیخ 
فضل اهلل نوری، مجتهد خمامی و 
مجتهد تبریزی و تأسیس جریان 

»مشروعه خواهی« پرداخته است
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بالفاصله بعد از اين جلسه، خبر در تهران پيچيد و علمای مشروعه خواه، احساس كردند كه 
ديگر امنيت جانی ندارند چراكه هر لحظه ممكن است به خاطر اعتقاداتی كه دارند و به خاطر 
ابراز عقيده شان، به منزلشان حمله كنند و آنها را از ميان بردارند. همين مسئله باعث شد 
كه شيخ فضل اهلل نوری به همراه ساير علمای مشروعه خواه، از آخرين ساعات همان شب تا 
بامداد، خودشان را به حرم حضرت عبدالعظيم)س( در شهرری برسانند و در آنجا متحصن 
شوند. تحصن در روز 10جمادی االول 1325ق )مطابق 31خرداد 1286( آغاز شد و آيات 
ميرزاحسن مجتهد تبريزی، سيد احمد طباطبايی، مال محمد آملی، حاجی ميرزا لطف اهلل و 
عده ای ديگر از علمای شريعت خواه، از جمله همراهان شيخ فضل اهلل در تحصن بودند. آيت اهلل 
خمامی با متحصنين همراه نشــد و با آنها به حرم حضرت عبدالعظيم)س( نرفت.1 احتماالً 
او به اين دليل كه مدت نسبتاً طوالنی از رشت به دور مانده بود، فلذا مناسب ديد كه به اين 
سفر خاتمه دهد و در رشت مديريت اوضاع را به دست گيرد، بازگشت به رشت را مفيدتر 

از حضور در تهران دانست. 
آنها در مخالفت با عملی نشــدن اصل دوم متمم قانون اساسی، وضع قوانين ضد دينی در 
مجلس شورای ملی، حضور نمايندگان ســكوالر و ضددين در مجلس، توهين روزنامه ها و 
مجالت به ائمه اطهار و مقدسات دينی، حمله های مكرر به ضروريات دين، ترويج بی دينی به 
بهانه آزادی، ايجاد فتنه عليه مخالفان و... به حرم حضرت عبدالعظيم)ع( متحصن شدند.2 آنها 
به وسيله تلگراف، تحصن خود را اعالم كردند و در آن نوشتند كه تا اين امور اصالح نشود به 
تهران باز نخواهند گشت.3 شيخ فضل اهلل نوری در گفت وگويی كه با آيت اهلل بهبهانی و آيت اهلل 
طباطبايی داشت علت تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم را چنين بيان می كند كه »عده ای از 
مشروطه خواهان كمر قتل مرا، سخت بستند و صالح امور مملكت اسالمی را در اعدام و انفال 
)نابود كردن( من ديدند!«4 وی اشاره می كند كه چطور عده ای از مشروطه خواهان قصد داشتند 
كه به منزلش حمله كرده و وی را بكشند ولی او تنها چند دقيقه قبل از واقعه، مطلع گشته و به 

همراه چند تن از علمای ديگر در حرم حضرت عبدالعظيم)س( حضور يافتند. 

1. احمد كسروی، همان، ص376-375. روزنامه صبح صادق جريان حمله به منزل آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری 
و تأكيد مشروطه خواهان بر تبعيد ايشان را به طور تفصيلی بيان كرده است. رك: روزنامه صبح صادق، س1، ش64، 

11 جمادی االول 1325، ص1-3. 
2. برای دانستن علل تحصن شيخ فضل اهلل نوری می توانيد مذاكرات شيخ فضل اهلل نوری و طباطبايی و بهبهانی را 
مطالعه كنيد. رك: محمد تركمان )به كوشش(، مجموعه ای از رسائل، اعالميه ها، مكتوبات... و روزنامه شيخ فضل اهلل 

نوری، تهران، رسا، 1362، ج2، ص223-201؛ محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، ص262-271. 
3. همان، ص253.
4. همان، ص263.
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حضور آيت اهلل خمامی در تهران در كنار شيخ 
فضل اهلل نوری، بسيار مفيد بود و بر اعتبار سياسی 
و مقبوليت جريان شريعت خواه می افزود. حضور 
ايشان در تحصن هم می توانست به قدرت گيری 
مجدد مشــروعه خواهان كمك كند. ولی مدت 
كوتاهی بعد از تحصن، مجتهد تبريزی نيز به تبريز 
بازگشت. هر چند اين دو شــخصيت در مناطق 
تحت نفوذ خودشان همين تفكر را ادامه دادند ولی 
از قدرت عظيمی كه در اجتماع اين سه مجتهد به 
وجود آمده بود به قدر زيادی كاسته شد و دوباره 
حمالت ناجوانمردانه عليه شــيخ فضل اهلل نوری 

اوج گرفت. 
در روز 5تير 1286 1 در خالل مذاكرات نمايندگان مجلس شورای ملی، مجدد ذكری از 
آيت اهلل خمامی به ميان آمد و اين بار دو نماينده رشت يعنی محمد وكيل التجار و شيخ حسن 
حسام االسالم و همچنين سيد عبدالحسين شهشهاني- نماينده خراسان- به تجليل از آيت اهلل 

خمامی پرداختند:2 
حسام االسالم: از راپورت هاي صحيح كه رسيده معلوم مي شود كه جيش 
مخالف از جناب حاجي خمامي دعوت كرده اند و ايشان قبول نكرده، امتناع 
ورزيده اند. بنده از قول خود و ســي كرور3 خلق از عدالت پرستي و انصاف 
حقيقي ايشان، اظهار تشكر و امتنان مي نمايم. سايرين هم اظهار تشكر نمودند. 
وكيل التجار: آن روز هم بنده، حضور مبارك آقا ســيد عبداهلل مجتهد 
]بهبهانی[ عرض كردم كه اهالي گيالن وجود مقدس آقاي حاج خمامي را 
خيلي مغتنم و محترم مي دانند و حكايت حركت ايشان صحبت ]انجمن[ 

1. مطابق 15جمادی  االول 1325ق.
2. حضور آيت اهلل خمامی در مجلس شورای ملی، از اغراض اصلی سفر او به تهران بود و او از ابتدا قصد داشت 
كه درباره رسيدگی وضعيت اسفبار انجمن رشت، در آنجا حضور يابد. مجتهد خمامی وقتی به رشت برگشت، در 
سخنان و مالقات هايش و نقدهايی كه به انجمن رشت داشت، موضع شريعت خواهانه اش را ادامه داد و به همين 
خاطر به شهادت رسيد. اگر در بيان حق و مقابله با انحرافات، ذره ای تسامح به خرج می داد يا می ترسيد، قطعًا به 

شهادت نمی رسيد. 
3. به پانزده ميليون نفر جمعيت تقريبی ايران در آن زمان، اشاره دارد. هر يك كرور جمعيت، معادل نيم ميليون 

نفر است.

حضور مجتهد تبریزی و مال محمد 
خمامی در تهران، این فرصت را 
برای شیخ نوری مهیا کرد تا با تشکیل 
»انجمن روحانیون« خواستار اصالح 
مجلس  سکوالری  سیاست های 
شورای ملی و اسالمی شدن قوانین 
و اصالح ساختارها گردد. علمای 
متعددی  جلسات  مشروعه خواه 
برگزار کردند و در هر کدام از این 
جلسات هزاران تن از علما و طالب 
و مردم شرکت می کردند و اجتماع 

بزرگی برپا شده بود
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واليتي بود ]و[ در همراهي با مجلس همه قِْسم حاضرند. 
حاج سيد عبدالحسين شهشهاني: بزرگي مقام ايشان را همه اهل ايران 
مي دانند و از اول هم كمال مساعدت و همراهي را داشتند. خوب است در 

اين موقع به مجلس تشريف بياورند و رفع پاره شبهات بشود.1 
به تازگی نظامنامه انجمن های ايالتی و واليتی كامل شــده و به چاپ رسيده بود. در روز 
7تير 1286 2 در مجلس شورای ملی بحث شد اين نظامنامه  قرار است به شهرها ارسال شود، 
آيا يك نماينده نيز به همراه آن بايد باشد يا نه؟ و اينكه نماينده اعزامی از مجلس باشد يا از 
دولت؟ در همين موقع، صنيع الدوله رئيس مجلس- گفت كه برای ارسال اين نظامنامه به 
رشت بايد نظر آيت اهلل خمامی هم تأمين شود و يك نماينده از مجلس فرستاده شود و نماينده 

ديگر به نحوی ديگر از مجتهد تقدير كرد. 
آقا شيخ حسين ]سقط فروش، نماينده تهران[: نظامنامه انجمن ايالتی يك 

ماه است از طبع خارج شده يكجا فرستاده شده است.
رئيس ]مرتضی قلی خان صنيع الدوله[: يك چاپ شد، چون غلط داشت 
آن توقيف شد و مجدداً چاپ شد، همين روزها فرستاده مي شود. ولی گفته 
شــد مأمور نرود با نظامنامه. آن روز هم خيلی مذاكره شد اعتقاد بنده اين 
اســت كه بايد مأمور برود يا از طرف وزارت داخله كه وكال اطمينان به 
آن شخص داشــته باشند در اين خصوص خوب اســت رأی گرفته شود 
كه مأموری از طــرف دولت برود يا از طرف مجلس؟ مخصوصاً رشــت 
الزم است بر حسب خواهشي كه آقای حاجی خمامی كرده اند، يك نفر از 

1. روزنامه مجلس، س1، ش124، 17جمادی االول 1325ق، ص1؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، 
ص195. روزنامه صبح صادق اين مسئله را چنين بازتاب داده است: »پنجشنبه 15جمادی االول... يكی از آقايان 
وكال اظهار داشت كه جيش مخالفين، جناب حاجی خمامی را دعوت كرده اند كه به ايشان ملحق شوند ]ولی[ ايشان 
به هيچ وجه به آنها همراهی نكرده. اينك اتحاد و انقياد جناب معزی اليه را به مجلس شورای ملی تقديم می كنيم. 
وكيل التجار اظهار كردند كه جناب حاجی خمامی هميشه همراه و همدست با مجلس بوده اند و البته مراتب ايشان 
باالتر از اينهاست. سايرين هم تصديق كردند. )روزنامه صبح صادق، س1، ش68، 17جمادی االول 1325ق، ص4.( 
روزنامه حبل المتين تهران، مسائل اين روز را چنين منعكس كرد: »روز پنجشنبه 15 شهر جمادی االول- بعد از انعقاد 
مجلس اظهار همراهی از جناب آقای حاجی خمامی رشتی شد و از اينكه ديروز دسته مخالفين از حضرت عبدالعظيم 
او را خواسته اند، امتناع و اعراض نمود و از حركات ناصواب ايشــان تبری و اعراض ]جست.[ جمله وكال تصديق 
همراهی ايشان را با اساس مجلس و امتنان و تشــكر از وجود ايشان نمودند.« )روزنامه حبل المتين )تهران(، س1، 
ش53، 17جمادی االول 1325ق، ص4ـ3( آيت اهلل خمامی در اين روز وارد مجلس نشده بود چون در مذاكرات 
مجلس هيچ اشاره ای به حضور حاجی در اين روز نشده است. نمايندگان هم اين تعريفات را در برابر نماينده حاجی 
خمامی يعنی حاجی بحرالعلوم ذكر كرده اند. يكی از نمايندگان درخواســت كرد كه »خوب است در اين موقع به 

مجلس تشريف بياورند و رفع پاره شبهات بشود.« 
2. 17جمادی االول 1325ق. 
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طرف مجلس برود. من دو نفر را انتخاب كردم يكی شاهزاده ]ايرج ميرزا[ 
جالل الممالك1 كه بسيار جوان آزموده عالمی است، يكی هم محمدصفی 

خان، گويا محمدصفی خان را قبول كرده اند. 
حاج ســيد نصراهلل ]ســادات اخوی، نماينده تهران[: اين مطلب خيلی 
خوبست، ولی همين قدر كه نســبت مأمور به مجلس داده شده آن وقت 
مفسدين فتنه خواهند كرد، چنانچه تمام كارها را نسبت به مجلس مي دهند 
مثل اينكه در كتب سابقه هم يك كلمه كفری پيدا شود نسبتش را به مجلس 

مي دهند. 
آقا ميرزا محمود خوانساری ]نماينده تهران[: ما بايد اين كار را از وزارت 
داخله بخواهيم، اگر از طرف مجلس كسی برود تمام اغتشاشات را نسبت 

به مأمور خواهند داد. 
حاج سيد نصراهلل: چون آقای حاجی خمامی خودشان تشريف مي برند 
به رشت، البد آنجا ساكت خواهد شد در اين  كه كسی برود، مذاكره الزم 

است.2 
آيت اهلل خمامی همراه با عده ای از علمای رشت، در روز 19 تير 1286 3 وارد صحن علنی 

مجلس شورای ملی گرديد. روزنامه حبل المتين، اين خبر را چنين انعكاس داد: 
روز پنجشنبه 29 شهر جمادی االولی- امروز جناب آقای حاجی خمامی 
تشريف فرمای مجلس شده بودند و بعد از تبريك و تهنيت، عموم وكالء 

اظهار امتنان از مساعدت و همراهی جناب معظم نمودند.4 
حضور آيت اهلل خمامی به مجلس شورای ملی را بايد از مذاكرات مجلس خواند. ايشان 
با شكوه و جالل و با احترام بســيار به همراه آيت اهلل بهبهانی وارد مجلس شدند. محتوای 
گفت وگوهايی كه صورت گرفت و حرف هايی كه بقيه در تمجيد از مجتهد خمامی گفتند و 

حرف های آيت اهلل خمامی به اين شرح است: 
شروع به قرائت نظامنامه حكام شد، چند ماده از آنكه قرائت گرديد ]كه[ 
آقا ســيد عبداهلل مجتهد ]بهبهانی[ با آقاي حاجي خمامي به مجلس ورود 

1. شاهزاده جالل الممالك، همان »ايرج ميرزا«، شاعر معروف است كه در زمان مشروطه از سكوالرهای فعال در 
مشروطه بود و از اعضای باغ سليمان خان ميكده هم بود كه اكثر اعضای آن بابی يا بهايی بودند. )مهدی ملك زاده، 

همان، ج2، ص239.( 
2. مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، ص199ـ198. 

3. مطابق 29جمادي االول 1325ق.
4. روزنامه حبل المتين )تهران(، س1، ش67، 3جمادی الثانی 1325ق، ص3. 



342
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

تها
مناسب

كردند... حجت االسالم به مجلس تشريف فرما شده و اظهار مراتب همراهي 
خود را با اين اساس، به انتها رسانده بودند. ]وكال[ از روي كمال مسرت با 
نهايت ابهت، تبريك گفته، هر يك مراتب تحيات و تشكرات قلبي خود را 
نسبت به حجت االســالم آقاي حاجي خمامي1 به ادايي خاص و عباراتي 

مخصوص ابراز داشتند. 
آقا سيد علي نقي ]نماينده دماوند[: از ورود آقاي حاجي خمامي اعضای 

مجلس عموماً و اهل علم خصوصاً كمال تشكر را دارند. 
محقق الدوله ]نماينده تهران[: عموم وكال بلكه عامه ملت از اين بذل توجه 
و مرحمت حضرت حجت االسالم كمال امتنان را دارند و نهايت اميدواري 
را دارند كه حجج اسالم همگي حارس و نگهبان اين مجلس مقدس باشند. 
حاج سيد عبدالحسين شهشهاني ]نماينده خراسان[: امروز تكليف بزرگي 
بر گردن عموم ملت از برپا داشتن اين اساس مقدس2 ثابت شده كه محض 
حفظ و وقايه ]نگهداری[ حوزه اسالم همه قسم كوشش نمايند اشخاصي هم 
كه مخالفت دارند بايد از اين خالف دوري نمايند و اال موجب فساد عمده 
در مملكت خواهد شد. حضرت آقا- مدظله- امروز بدين مجلس تشريف 
آورده و مساعدت و همراهي خودشــان را اظهار فرمودند. عموم ملت هم 
از ايشان تشكر خواهند داشــت و البته از طرف اهل علم و حجج اسالم در 

تشكيل انجمن هاي اتحاد و موافقت بايد بيش از اين سعي و كوشش شود. 
آقا ســيد عبداهلل مجتهد ]بهبهانی[: اين اساس به توجه حضرت حجت 
عصر)ع( بنا شد از ظل توجهات آن حضرت هم باقي و ثابت خواهد بود و 
اميدواريم كه اين مملكت محسود ساير ممالك گردد و خوب است برادران 
داخلي ما هم منافات را كنار بگذارند. باهلل قسم است، كه مقصد بزرگ تر 
است از آنكه ما امروز به اين منافات مشغول باشيم. اين مطلب را به خودم 
مي گويم كه اگر هم گفت وگويي بوده باشد كه بعد از فراغت كمافي السابق با 

يكديگر برادر باشيم نه اينكه كدورتي در بين توليد شود...
آقاي حاجي خمامي: انشــاءاهلل به توجهات حضرت حجت- عجل اهلل 

1. در زمان مشروطه اصطالح »حجت االسالم« غالبًا بر مراجع ثالث نجف اطالق می شد و تعبير »آيت اهلل« و 
»آيت اهلل العظمی« چندان مرسوم نبود. اســتفاده اين لفظ برای آيت اهلل خمامی نشان از مرجعيت دينی و جايگاه 

علمی و اجتماعی ايشان داشت. 
2. در اصل: مقدم
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فرجه- در همه جا به مسالمت و خوشي، خواهد گذشت و رفع اين مباحثات 
هم خواهد شد، يك قدري صبر الزم است.1 

خبر حضور آيت اهلل خمامی در روزنامه های سراسر كشور منعكس شد؛ از جمله روزنامه 
صبح صادق كه به نكات ديگری درباره حضور آيت اهلل خمامی در مجلس شورای ملی اشاره 

كرده است: 
حضرت حجت االسالم آقای آقا ســيد عبداهلل- دام بركاته- با جناب 
مستطاب آقای آقاحاجی خمامی- دام بركاته- و جناب ظهيراالسالم وارد 

شدند. 
جناب حاجی خمامی اظهار داشتند: كه اوالً به جهت تبريك اين مجلس 
مقدس شرفياب شده ام كه عرض تبريك نمايم. ثانياً معذرت بجويم كه هر 
گاه در اين مدت ماضيه از حيث شــرفيابی تأخير شده تقصير دارم و اميد 

عفو است. 
وكالی محترم هم ســخن و هم زبان ]گفتند[: ما همگــی از ورود جناب 
مستطاب آقای آقاحاجی خمامی- دام بركاته- كمال تشكر را داريم و در 

واقع تشكر از ورود ايشان به عهده آقايان علما است. 
حضرت حجت االسالم ]بهبهانی[ پس از تشكر از مساعدت و معاضدت 
و ورود جناب آقای آقا حاجی خمامی اين طور عنوان فرمودند كه: بحمداهلل 
مملكت ما امروز خوب پيش رفته و می توانيم بگوييم )اين طفل يك شــبه 
ره صد ساله رفت.( كه به زودی ها سرانه ممالك متمدنه شود. ولی خوب 
اســت برادران داخلی و خارجی ما بعضی مناقشات را به كناری گذاشته و 
اگر گفت وگو يا مباحثه هم می شود گفت وگوی علمی باشد و مباحثه اش هم 
مباحثه لفظی باشد و مقصود اشاعه معدلت است. من اين طور فهميده ام و 

عقيده خودم را می گويم كه بايد اغراض شخصی را به كناری بگذاريم.2 
در همين روز )19تير 1286(،3 آيت اهلل خمامی ديدار ديگری داشت كه محرمانه انجام 
شد و رسانه ای نشد. اين ديدار با كامران ميرزا، نايب السلطنه و به درخواست نايب السلطنه 

انجام شده است. شرف الدوله درباره اين ديدار چنين می نويسد: 

1. روزنامه مجلس، س1، ش135، 2جمادی الثانی 1325ق، ص1؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، 
ص209-210. 

2. روزنامه صبح صادق، س1، ش80، 2جمادی  الثانی 1325ق، ص4. 
3. مطابق 29جمادي االول 1325ق. 
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حاجی خمامی، منزل نايب السلطنه رفته است و معلوم شد نايب السلطنه 
برای او درشكه فرستاده و او را خواسته است و قريب سه ساعت با حاجی 

خمامی، محرمانه صحبت داشت و همان جا ناهار خورده، خوابيده است.1 
در روز 22تير 1286 2 آيت اهلل شيخ علی فومنی و آيت اهلل سيد اسماعيل ويشكايی از علمای 
برجسته رشت و از همراهان آيت اهلل خمامی، به مجلس شورای ملی وارد شدند و مورد تجليل 
نمايندگان قرار گرفتند. آيت اهلل آقامير بحرالعلوم رشتی هم همراه آنها بود و آنها را معرفی 

نمود. در مذاكرات مجلس شورای ملی، از اين واقعه چنين ياد شده است: 
بحرالعلوم ]رشتی[: آقايان رشت آقای حاجی شيخ علی ]فومنی[ و آقای 
حاجی سيد اسماعيل ]ويشكايی[ هميشــه مشّيد و مؤيّد مجلس و تابع آن 
بوده و هستند و كمال تشكر را از وكال داشته و دارند و امروز محض تبريك 

و تهنيت مشرف شده اظهار مسرت می نمايند. 
عموم وكال اظهار تشكر و امتنان از ايشان نمودند.

حاجی شيخ علی ]فومنی[: چگونه متشكر نباشيم كه از توجهات حضرت 
حجت و اهتمام همه حجج اسالم و علماء اعالم اين اساس تأسيس شده و بر 
ذمه همگی فرض و متحتم است كه به وظيفه خود عمل نموده از هيچ حادثه 

دلسرد نشوند. 
حاج سيد عبدالحسين شهشهانی: خداوند ان شاءاهلل آنهايی كه در تأييد 

اين مجلس كوشش دارند، توفيق عنايت فرمايد.3
آيت اهلل خمامی قصد داشت به رشت بازگردد ولی پيش از آن، برای آخرين بار به مجلس 
شورای ملی رفت و با نمايندگان خداحافظی كرد و راهی رشت شد. در روز 25تير 1286 4 

وكالی مجلس مشغول بحث بر سر يك اليحه بودند كه: 
در اين موقع آقا ســيد عبداهلل مجتهد ]بهبهانی[، آقاي حاجي خمامي و 

جمعي ديگر از آقايان رشت به مجلس تشريف آوردند. 
بحرالعلوم ]رشتی[ اظهار داشتند كه: حضرت حجت االسالم آقاي حاجي 
خمامي محض مالقات آخرين، به مجلس مقدس تشريف آورده اند. امروز 

1. ميرزا ابراهيم خان كالنتری باغميشه يی، روزنامه خاطرات شرف الدوله )1327-1324ه  .ق(، يحيی ذكاء )به 
كوشش(، تهران، فكر روز، 1377، ص110-111. 

2. مطابق 2جمادی  الثانی 1325ق.
3. روزنامه مجلس، س1، ش136، 3جمادی  الثانی 1325ق، ص1؛  مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، 

ص211.
4. مطابق 5جمادی الثانی 1325ق. 
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هم قصد تشريف بردن دارند. كمال مسرت و امتنان را هم از وكالي عظام، 
اظهار مي فرمايند. در آنجا هم نهايت مجاهدت را در پيشــرفت اســاس 

مقدس مجلس، خواهند داشت. 
عموم وكال از ابراز مالطفت و مساعدت حضرت حجت االسالم، نهايت 
تشكر را نمودند. ]ايشــان دقايقی، مذاكرات مجلس را مشاهده كردند.[... 
در اين موقع آقاي حاجي خمامي رفتند و جمعي از وكال و رئيس، ايشان را 

مشايعت كردند.1 
آيت اهلل خمامی در روز 30تير 1286 2 وارد رشت شــد، جمع زيادی از مردم رشت به 
استقبال ايشــان رفتند و او را با كمال احترام به خانه اش وارد كردند. روزنامه صبح صادق 
درباره ورود آيت اهلل خمامی به رشت می نويسد: »يوم شــنبه دهم شهر جمادی الثانيه، دو 

ساعت به غروب مانده جناب... حاجی خمامی تشريف آوردند.«3 

شيخ علی الهيجی در تحصن شهرری
يكی ديگر از علمای گيالن كه با جريان مشروعه خواهی و شيخ فضل اهلل نوری در تحصن 
شهرری، همراه بود حجت االسالم شيخ علی الهيجی از علمای ساكن تهران و از ياران نزديك 

شيخ فضل اهلل نوری بود. 
شيخ علي فرزند مهدي، در الهيجان به دنيا آمد و سال ها در عتبات به تحصيل علوم دينی 
پرداخت. خصوصًا در شهر كربال مدتی اقامت گزيد و به »حائری« مشهور گرديد و سپس 
به ايران بازگشت و امام جماعت يكی از مساجد تهران بود و تا پايان عمر در همين شهر به 

انجام وظايف دينی مشغول بود. 
شيخ علی الهيجی، زير برخی اعالميه ها و نامه های شيخ فضل اهلل نوری خطاب به علمای 
بالد و علمای نجف را هم امضا نموده است.4 در دوران تحصن شيخ نوری در شهرری، شيخ 
علی الهيجی نيز در زمره علمای متحصن بود و حتی واعظ شريعت خواهان در تحصن بود 
و سخنان آنها را بيان می كرد. شيخ فضل اهلل نوری در مدت تحصن، روزنامه هايی را كه به 

1. روزنامه مجلس، س1، ش139، 6جمادی الثانی 1325ق، ص2؛ مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه، همان، 
ص214ـ213. روزنامه صبح صادق، آخرين حضور آيت اهلل خمامی در مجلس را چنين می نويسد: »جناب حاجی 
خمامی با شيخ علی وارد شدند كه با اهالی مجلس توديع كنند و به رشت حركت كنند. پس از قدری توقف، توديع 

نموده حركت كردند.« )روزنامه صبح صادق، س1، ش85، 7جمادی الثانی 1325ق، ص4.(
2. مطابق 10جمادی  الثانی 1325ق. 

3. روزنامه صبح صادق، س1، ش95، 24جمادی الثانی 1325، ص2.
4. محمدحسن رجبی )دوانی(، همان، ج4، ص21. 
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نام لوايح معروف گرديد را منتشر می كرد و انتقاداتش به مشروطه خواهان را با دليل، بيان 
می كرد. شماره 16 از لوايح شيخ فضل اهلل نوری كه در روز 7رجب 1325ق به صورت چاپ 
سنگی در چهار صفحه منتشر شده بود، به طور كامل، حاوی يك سخنرانی از شيخ علی الهيجی 
بود و ابتدای آن اين عبارت درج شده بود: »نطق جناب مستطاب شريعتمدار مالذاالسالم 

مروج االحكام آقای آقا شيخ علی امام جماعت الهيجی- دام افضاله.«1 
شيخ علی الهيجی در اين اليحه، سابقه اعتقادی مردم ايران را قبل از مشروطه به خوبی 
بيان كرده و سپس به هدف از تشكيل مجلس شورای ملی اشاره كرده كه جلوگيری از ظلم 
حاكمان و عدالت گستری در بين مردم بوده است و از اين مجلس استقبال كرده است. سپس 
از روزنامه هايی كه در آغاز مشــروطه مانند قارچ در اقصی نقاط كشــور شروع به انتشار 
كردند و اكثر قريب به اتفاق آنها در حمايت از جريان ســكوالر و در مقابله با دين، فعاليت 
می كردند و از همان آغاز توهين های بســياری به مقدسات دينی انجام دادند كه با اهداف 
نهضت مشروطه، در تنافی بود، انتقاد می كند. اين فعاليت مخرب روزنامه ها، مورد نقد برخی 
علما قرار گرفت ولی تأثيرات سوئی در فكر مردم ايران به جا گذاشت. در مجلس شورای 
ملی هم همين اهداف پيگيری می شد و افراد سكوالر و هتاك، با صراحت و بدون ترس، به 
مقدسات دينی حمله می كردند و اينها مورد نقد علما قرار داشت. سكوالرها همين علما را هم 
مورد حمله قرار دادند تا آنها سكوت كنند. در اين اليحه سپس به ذكر جزئيات توهين های 
ضددينی روزنامه  ها، پرداخته و با نام روزنامه و بعضاً شماره آن روزنامه، به توهينی كه شده، 
اشاره گرديده است. متن اين اليحه كه توسط اين عالم گيالنی تنظيم شده، برای روشن شدن 
نوع نگاه جريان شريعت خواهی به مشروطه و نيز انتقاداتی كه برخی علما به مجلس شورای 

ملی و روزنامه ها داشتند، بسيار مفيد و مهم است. 
تصوير صفحات اين شماره از روزنامه لوايح شيخ فضل اهلل نوری، در كتاب های تاريخی درج 
نشده است. ولی متن اين شماره از لوايح شيخ، در كتاب تاريخ مشروطه كسروی از ص431 

تا 438 درج شده است.2 

1. لوايح شيخ فضل اهلل نوری، نمره 16، 7 رجب 1325ق، ص1. 
2. محمد تركمان در كتاب »مجموعه ای از رســائل، اعالميه ها، مكتوبات... و روزنامه شيخ فضل اهلل نوری« كه 
در سال 1362 جمع آوری كرد، به نسخه چاپ سنگی شــماره 16 از لوايح شيخ دسترسی نداشته، ولی متن همين 
شماره را به نقل از تاريخ مشروطه كسروی در كتابش درج كرده است. )محمد تركمان )به كوشش(، همان، ج1، 
ص337-328.( تصوير اين شماره از لوايح شيخ، در كتاب »لوايح آقا شيخ فضل اهلل نوری« كه در سال 1362 توسط 
خانم هما رضوانی جمع آوری شده، هم درج نشده است. در كتاب »بازخوانی روزنامه شيخ فضل اهلل نوری« هم كه 
در سال 1386، ستار شهوازی در آن به گردآوری تصاوير و متن كامل لوايح شيخ فضل اهلل نوری پرداخته، تصوير 
و نه متن شماره 16 از لوايح شيخ، درج نشده است، ولی به جای آن، متن و تصوير شماره 18 آن را به جای 16 درج 
كرده است و باالی اولين صفحه دوم شماره 18، عبارت »نمره 18« درج شده! ولی جالب است كه گردآورنده دقت 
نكرده و دچار اين اشتباه شده و به همين ترتيب، تمام شماره های بعدی را هم با دو شماره، جابه جا درج كرده است. 
يعنی شماره 19 را به جای شماره 17 درج كرده و الی آخر. )ستار شهوازی، بازخوانی روزنامه شيخ فضل اهلل نوری، 

تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، بهار 1386، ص192-190 و 244-247.(
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ما در اينجا بخش هايی از متن اين شماره از لوايح شيخ را درج می كنيم: 
ناگهان ديده شد كه روزنامه هايی به هم رسيد در تعداد بيش از هشتاد، 
و شــب نامه ها و اعالناتی از اين طرف و آن طرف همــه آنها محتوی بر 
سخنان ســخيف و كفريات گوناگون و هرزگي های رنگارنگ و به دست 
شما ضعفا االيمان افتاد كه بدل نموديد ادعيه و اذكار و تالوت قرآن صباح 
و مساء و عزاداري های حضرت سيدالشهدا)ع( را به خواندن آنها و تصديق 
آنها يا ســكوت در آنها. در صورتي كه شما همان كســانی بوده ايد كه در 
سه ســال قبل در مجلس روضه مسجد ميرزا موســی از استماع روزنامه 
حبل المتين كلكته كه نوشته بود: »مردم كرورها لغواً، خرج زيارت خامس 
آل عبا كنند و يك مشت خاك به اسم تربت آورند و مخارجی در راه حج 
كنند و در عوض قدری آب شور و تلخ به اسم زمزم آورند«! صدای خود را 

در ناله و گريه به آسمان رسانيده بوديد. 
الحال از كثرت انس ]با[ روزنامه ها، ادراك و شــعور شــما تغيير كرده 
و رغبت به معاشــرت فرنگيان و فرنگی مآبان و طبيعيان و المذهبان پيدا 
كرده ايد و جليس يهود و نصاری و مجوس و فرقه ضاله بابيه شــده ايد و 
مانند كساني كه منكر خدا و رسول و اوصياء و آيات قرآنيه و اخبار نبويه اند، 
شده ايد و به سخنان بيهوده و وعده های بی اثر چهار نفر دنياپرست المذهِب 
مّكار كه انتظار آبادی مملكت و زيادتی ثروت و آزادی رعيت را به شــما 
می دهند فريب خورده ايد و از مؤانست علما و ابرار و اخيار صاحبان ديانت و 
حجج اسالميه و مقتدايان نماز خود، كه مادام العمر به ايشان اقتدا داشته ايد، 

سرپيچان1 شده و عداوت ورزيده ايد. 
با خود گفتم: سبحان اهلل مشكل دو تا شــد، يكی، بروز اين همه روزنامه 
كفرآميز در مدت قليله از ابتدای بروز اين مجلس ملی. دوم، عود شما مردم 
نماز جماعت كن مسئله دان شب زنده دار ليالی جمعه حضرت عبدالعظيم، 

از اعتقادات قلبيه و اقارير لسانّيه و تبعيت اهل ضالل در گفتار و رفتار...
و اگر از كفريات آن روزنامه جات سؤال كنی می گويم از جمله روزنامه 
حبل المتين مذكور در باب زيارت خامس آل عبا و حج بيت اهلل، كه امروز 
دنباله آن را اين »حبل المتين«2 در روزنامه يكصد و هشتاد و سه گرفته و 
قتل عثمانی را در اروميه، بهانه ترك رفتن به خاك روم و زيارت كرده كه 

1. يعنی سرپيچی
2. اشاره به روزنامه حبل المتين چاپ تهران به مديريت سيد حسن كاشانی كه از همين سال 1325ق انتشارش 

در تهران آغاز شده بود. 
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مردم به اسم تالفی، زيارت را موقوف كنند. 
و ديگر، اعالن مجاهديِن قفقازيان  است كه به طهران فرستاده شد و به نجف 
اشرف هم رفت و از آنجا علما به طهران نوشتند و در روزنامه يكصد و چهل 
و سه »مجلس«، درج شده كه دين پيغمبر را كهنه نوشتند، و پيغمبر و عيسی 
را شاگرد سياسی دان های اروپا و علمای سياسی دان اين زمان، گفته. و در ذكر 
اخبار رسول و امام، تهديد به قتل و اسيری و نهب اموال نموده و نوشته بعد از 

اين، به مزخرفات كهنه، گوش نخواهيم داد و بيشتر از اين فضولی نكنيد! 
و در روزنامه صوراسرافيل، دين پيغمبر را بازيچه خبر داده1 و در روزنامه 
كوكب ُدّری، آباء و اجداد خود را در عقايد و اعمال سابقه، ابله و احمق ياد كرده.2 
و در روزنامه ]شماره[ سيزدهم عراق عجم، مجلس شوری را تالی كعبه 
و بيت العتيق بلكه به بعضی عبارات، اشرف شمرده و مردم را امر به توجه 
او حتی عندالموت كرده. و نيز در اليحه معروفه، فرمايشــات نبی را از اثر 

گوشت سوسمار و بخار شير شتر دانسته!3
و در كتاب طالب اُف، صرف اضحيه و قربانی و زكوه را سفاهت شمرده. 

چنانكه فخراالســالم در روزنامه خود، زكوه فطره و نذورات شمع شب 
عاشورا و ساير خيرات را از تحت قانون، خارج نام برده.4

و در كوكب دری، تحصيل علوم دينيه و فقهيه را تضييع عمر، شمرده و 
گفته كه انسان بايد در ترقيات سياست و ازدياد ثروت برآيد! و اين احمق، 
ندانسته كه امر رزق و اجل با خدا است. ای بسا مردم كه تدبيرها در حفظ 
و جلب رزق كرده، به جايی نرسيده و اگر هم رسيده يا عمرش سرآمده يا از 
دين به در رفته »ان االنسان ليطغی ان رآه استغنی«.5 ای مسلمانان باانصاف! 
خود تصور نماييد كه آيا اين توهين علم و تخريب و توهين احكام شرعيه 
هســت يا نه؟ و نيز در كوكب دری، حواله كننده به شمشير ابوالفضل را 

مسخره كرده. و در شب نامه، امام زمان را موهوم نوشته! 

1. روزنامه بسيار تندروی صور اسرافيل را ميرزا جهانگير خان شيرازی، ميرزا قاسم تبريزی و علی اكبر دهخدا 
از سال 1325ق در تهران منتشر می كردند. 

2. روزنامه كوكب ُدّری را ناظم االسالم كرمانی از سال 1325ق در تهران منتشر می كرد. اين روزنامه از سال 
1322ق تا 1325ق با نام روزنامه نوروز، منتشر شده بود. 

3. روزنامه عراق عجم را محمدصادق اديب الممالك فراهانی از سال 1325ق در تهران منتشر می كرد و مشی 
افراطی داشت. 

4. روزنامه تديّن را محمدصادق فخراالسالم- كشيش مسيحی تازه مسلمان- از سال 1325ق در تهران منتشر 
می كرد. 

5. سوره علق، آيات 6 و 7؛ ترجمه: انسان سركشی می كند، همين كه خود را بی نياز پندارد. 
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مملکت مال شما، فقط اجازه دهيد شاه باشم!! 

اشاره
اين گزاره ها را بارها شنيده ايم كه »تاريخ حافظه ملت هاست« يا »انسان ها، سازنده تاريخ 
و در عين حال، خود نيز محصول تاريخ جامعه خويش اند.« مفاهيم بنيادين هر دوره ای كه از 
چشم انداز آنها، آفرينش های امر جديد اتفاق می افتد، همگی تحت تأثير ساحت های تاريخی 

يك ملت هستند. هر ملتی سه ساحت تاريخی دارد: 
1. تاريخ به مثابه خاطره، 2. تاريخ به مثابه پيوستگی، 3. تاريخ به مثابه شناخت.

از هر يك از اين ساحت ها يك مفهوم توليد می شود كه معناآفرينی و عبرت آموزی تاريخ 
تحت تأثير اين مفاهيم است. 

در تاريخ به مثابه خاطره، مفهوم واقعيت؛ در تاريخ به مثابه پيوستگی، مفهوم هويت و در 
تاريخ به مثابه شناخت، مفهوم حقيقت توليد می شود. 

بنابراين ما در مطالعات تاريخی پيوسته با سه مفهوم: واقعيت، حقيقت و هويت سر و كار 
داريم. درك هر ملتی از واقعيت، حقيقت و هويت وابسته به نظام دانايی آن ملت است. هيچ 
ملتی نمی تواند خط زمان مطالعات تاريخ تحوالت خــود را بر خط زمان مطالعات تاريخی 
ديگران استوار سازد. آن جريانی كه خط زمان تاريخ تحوالت ملت خود را بر اساس نظام 
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دانايی ديگران پايه ريزی می كند دانسته يا نادانسته جامعه خود را گرفتار گمگشتگی نشانه ها 
می   سازد. اتفاقی كه متأســفانه از دوره قاجاريه در ايران آغاز شد و در دوره پهلوی به دليل 
وابسته بودن نظام سياسی به استعمار، جهل غرب پرستان و سرسپردگی آنها به بيگانگان، 

گمگشتگی واقعيت ها، تناقض هويتی و كج فهمی حقيقت را به همراه آورد. 
انقالب اسالمی ملت ايران در سال 1357 اين سير تاريخی باطل و بيگانه را در هم پيچيد و تاريخ 
ايران را كه از فرهنگ و باورهای تاريخی و ملی سرزمين ايران بريده بود و معناآفرينی خود را در 

تاريخ و فرهنگ بيگانگان جست وجو می كرد، مجدداً با تاريخ و فرهنگ ايران پيوند زد. 
اكنون مهم ترين مسئله در مطالعات تاريخی ايران اين است كه چگونه گسست دويست ساله 
تاريخ معاصر ايران از پيشينه تاريخی و فرهنگی خود را كه غرب پرستان عصر قاجاری و پهلوی 

بر ما تحميل كردند در ساحت های مختلف تاريخ كه بدان ها اشاره شد، پر كنند. 
مضمون يك نهضت تام و نهايی برای پايان بخشيدن به تمامی روايت های بی نشانه ای كه 
در تاريخ ايران جا خوش كرده و هيچ نســبتی با فرهنگ و تمدن ايرانی- اسالمی ما ندارد، 
هم در ساحت واقعيت، هم در ساحت هويت و هم در ســاحت شناخت، زيربنای همه آن 

كوشش هايی است كه بر اين وابستگی و بی هويتی نقطه پايان می گذارد. 
يكی از وسواس های ما در مطالعات تاريخی بايد همين مسئله باشد. اين وسواس حتی در 
انتزاعی ترين حوزه های دانش برای ما حياتی است. اگر عالقه مند به ايران هستيم، اگر دغدغه 
پيشرفت اين ملت بزرگ را داريم، اگر به استقالل، آزادی، كرامت، عزت و عظمت ايران فكر 
می كنيم بايد به قول فيلسوف فرانسوی آلن بديو، به پيوستگی دو مضمون پايان و آغاز جدی 
فكر كنيم. »پايان بخشيدن« و »آغاز كردن«1 دو حدی است كه برای ما بعد از انقالب اسالمی 
مرز وادادگی و سازش و سازش ناپذيری و مقاومت است. پايان دادن به نگاه به بيگانه و آغاز 
اعتماد به ذخاير و سرمايه های ملی. ما در ساحات مطالعات تاريخی مروج چنين روشی هستيم 
و از تمامی پژوهشگرانی كه معتقد به بازتوليد معنا در سه مفهوم واقعيت، هويت و حقيقت 
مطالعات تاريخی هستند دعوت می كنيم خاطره ها، پيوستگی ها و شناخت تاريخ ايران را بر 

اساس آنها ثبت، ضبط و تحليل كنند. 
به همين اعتبار فصلنامه پانزده خرداد بر آن اســت در راه حفــظ و نگهداری نكته های 
سرنوشت ساز تاريخی كه نشان دهنده هشياری، بيداری، تيزبينی، ژرف نگری و نفوذناپذيری 
راست قامتان و تاريخ سازان روزگار است، رخدادها و روايت های تاريخی را به دست آورد 
و به ثبت برساند و در ژرفای تاريخ به امانت و وديعه بسپارد. از اين رو از همه زنان و مردان 
وارسته ای كه يادهای جالب و بااهميتی در سينه دارند- هر چند كوتاه- دعوت می شود آن 
خاطرات را به اين فصلنامه برسانند و بدين گونه به سهم خود، در نگارش تاريخ صادق و به 

1. آلن بديو، اين قرن، ترجمه فؤاد جراح باشی، تهران، بيدگل، 1394، ص64. 
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دور از دروغ و تحريف، همراه و همگام باشند. 
صاحب نظران پژوهش های تاريخی می دانند كه روايت های تاريخی كه امروزه در قالب 
تاريخ شفاهی مطرح است چقدر در رمزگشايی بعضی از اســناد تاريخی يا انحراف تاريخ 
مهم هستند. سرمايه گذاری استعمار امريكا و انگليس در چهار دهه گذشته بر روی پروژه 
تاريخ شفاهی ايران و جمع كردن خاطرات اغلب مهره های رژيم پهلوی برای تحريف تاريخ، 
نمونه هايی از اين دست است كه نشــان می دهد چه هجوم سنگينی برای القای روايت های 
سست، خاطره های جعلی و بی ارزش و غيره برای تحريف ساحت واقعيت، حقيقت و هويت 
تاريخ ايران وجود دارد. برای مثال: بخش تاريخی شــفاهی دانشــگاه هاروارد با ســرمايه 
سازمان های امنيتی امريكا به سرپرســتی حبيب الجوردی، بنياد مطالعات ايران كه توسط 
اشرف پهلوی پايه ريزی شده و به وسيله يكی از فاســدترين زنان دربار پهلوی يعنی مهناز 
افخمی و همسرش اداره می شود، مركز مطالعات ايرانی لندن كه توسط يكی از وابستگان به 
باند مهدی هاشمی قاتل به نام قهرمان )سلمان( صفوی كه به ظاهر در ساحت تصوف و فلسفه 
ايرانی فعاليت می كند اداره می شود، مركز مطالعات ايرانی دانشگاه استنفورد امريكا كه با 
سرمايه دولت امريكا و توسط يكی از كمونيست های واداده دوران پهلوی به نام عباس ميالنی 
اداره می شود و وظيفه ای جز تطهير سران رژيم پهلوی ندارد، مركز مطالعات ايران لندن به 
مسئوليت حسن حكيميان، كتابخانه مطالعات ايرانی لندن به مسئوليت ماشاء اهلل آجودانی و 
ده ها مركز ديگر كه كار آنها تحريف تاريخ ايران و دروغ پراكنی عليه جمهوری اسالمی است. 
وجود همه اين مراكز كه بخش اعظمی از آنها بر روی تاريخ شفاهی متمركز هستند، بيانگر 
آن است كه روايت يا خاطره يكی از شيوه های توليد فرهنگی است كه در متقاعد كردن مردم 
نسبت به واقعيت، هويت و حتی حقيقت برخی از ديدگاه های عقيدتی درباره عالم و آدم و 

تأمين رضايت جامعه برای دل سپردن به اين ديدگاه ها اهميت فراوانی دارد.
بيان روايت های فراموش شده و ناگفته تاريخی از زبان راويان راستگو و درستكار كه در 
درازای زندگيشان هيچ گاه و هرگز سخنی باطل و خالف واقع از آنها ديده و شنيده نشده است، 
رسالت مقدسی است كه می تواند برای نسل امروز و نسل های فردا پندآميز و عبرت انگيز 
باشد و بدين وسيله آن ژرف انديشان و تاريخ پژوهانی را كه اصل و نسب خويش را به كلی گم 
نكرده و بی ريشه بار نيامده اند می تواند با سرگذشت پيشينيان آشنا سازد و راه را و گريز از چاه 

را به آنان بنماياند و آنها را چه بسا از خطرها و لغزش ها برهاند. 
اميدواريم اين ســرفصل تازه در فصلنامه پانــزده خرداد، محملی بــرای آن بخش از 
روايت های راستينی باشد كه به دليل كوتاهی مطلب عموماً در جايی ثبت و ضبط نمی شود و 

پس از چندی به دست فراموشی سپرده می شود.
فصلنامه پانزده خرداد
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ت های ناگفته
روای

آيت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی1 روايت كرد كه در آســتانه پيروزی انقالب اسالمی در 
سال 1357 روزی ميرزا باقر آشتيانی2 تلفنی از من درخواست مالقات كرد. در اين مالقات 
به من گفت كه شاه طی پيغامی برای من به وسيله يكی از بستگان ما از خانواده آشتيانی، از من 
خواسته است به امام برسانم كه من )محمدرضاشاه پهلوی( آماده ام مملكت را به شما بسپارم 
تا به هر گونه كه خود می خواهيد آن را اداره كنيد، هر قانونی را لغو كنيد يا به تصويب برسانيد 
به شرطی كه بگذاريد كه من به عنوان شاه در جای خود بمانم و سلطنت داشته باشم، قول 

می دهم كه در هيچ كاری نيز دخالت نكنم. )نقل به مضمون( 
حاج آقا مجتبی اضافه كرد كه پــس از رايزنی و موافقت حاج آقا ميرزا باقر آشــتيانی، 
بی درنگ با هواپيما رهسپار عراق شدم و به نجف رفتم. در آنجا آگاهی يافتم كه امام به كربال 
مشرف شده اند. در كربال خدمتشان رسيدم و جريان را به عرضشان رساندم. امام جواب 
دادند كه اين شاه را من بزرگ كرده ام3 و از خوی و خصلت او به درستی آگاهی دارم. او هر 
گاه كه خود را در خطر ببيند، فوراً قيافه حق به جانب به خود می گيرد و مظلوم نمايی می كند. 
آن گاه كه خطر از سرش گذشت از شمر جالدتر می شود و دمار از روزگار همه درمی آورد و 
خون ملت را در شيشه می كند )نقل به مضمون( امام در ادامه افزودند: سالم من را به علمای 
تهران برسانيد و بگوييد كه تا سرنگونی شاه چيزی نمانده است، همت كنيد كه هر چه زودتر 

از پای دربيايد و ملت ايران از شر او رهايی يابد. )نقل به مضمون( 

روايتگر: حجت االسالم والمسلمين دکتر سيد حميد روحانی 

1. مجتبی شهيدی كلهری مشهور به حاج آقا مجتبی تهرانی از اساتيد عرفان و اخالق حوزه های علميه تهران و 
از دلباختگان مكتب امام خمينی

2. فرزند ميرزا احمد آشتيانی و نوه آيت  اهلل مجاهد ميرزا حسن آشتيانی از رهبران قيام تحريم تنباكو در دوره 
ناصرالدين شاه

3. »فالنی را من بزرگ كرده ام«، از كنايه های مشهور در فرهنگ و ادب ايرانی است و ناظر به اين معنا است كه 
من تمام ويژگی ها، خصلت ها و روحيات طرف را می دانم. اين تمثيل، هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی مورد 

استفاده قرار می گيرد.  



بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشــتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل 
و به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 400000 ريال برای اشــتراك يك ســاله )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پالك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصيلی:ميزان تحصيالت:

نشانی:

آدرس الكترونيك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشجويان محترم می توانند با ارسال مدارك خود از 50 % تخفيف حق اشتراك 
فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانكی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي 
منتشر کرده است:

عالقه منـدان به تهيـه کتـب انتشـاريافته بنياد، می تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کيهان ) به آدرس: تهران، خيابان انقالب اسالمی، بين 

خيابان فخررازی و خيابان 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: 45000 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: 50000 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: 20000 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: 34000 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: رقعی /قیمت: 45000 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: 85000 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: 50000 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: 49000 وتمان / تعداد صفحات: 294

ارسائیلیات اتریخی

اصرار یک جریان صهیونیسیت در حوزه تاریخ نگاری  هیود ایران در این اثر مورد 

نقد و ارزیایب قرار یم گرید .

ونیسنهد: علریضا سلطانشاهی

قطع: وزیری / قیمت: 50000 وتمان / تعداد صفحات: 312



پیراموین

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

ترمجه است؛یک اسرتاتژی با هدف ایجاد ارتباط با کشورها و قومیت های غری عرب منطقه 

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

وییس آلفر

علریضا سلطانشاهی

قطع: رقعی / قیمت: 50000 وتمان / تعداد صفحات: 454

روایت های انروا
ده مقاله در نقد کارانمه و خاطرات سیایس 

اکربهامشی رفسنجاین

اکربهامشی رفسنجاین مردی است که مهزمان با آغاز هنضت امام مخیین در میدان مبارزات سیایس 

وارد شد   و تقربیا تا چهار دهه بعد از پریوزی انقالب اسالیم  مهواره در مسئولیت های سیایس 

عایل قرار داشت . روایت های او از وقایع مروبط به تحوالت سیایس هنضت و نظام قطعا برای مهه 

تاریخ پژوهان از امهیت  باالیی برخوردار است  .

قطع: وزیری / قیمت: 85000 وتمان / تعداد صفحات: 392




