رژیـم بیکفایت ،فاسـد ،وابسـته ،بیدیـن ،سوءاسـتفادهچی و خودخواه و
مـا یک
ِ
دارای دیگـر مم ّیـزات زشـت را برکنـار کردهایـم؛ ولی بـه مردم معرفـی نمیکنیم
کـه اینهـا چـهکار کردنـد .بیکفایتـی آنها یک کتـاب اسـت .وابسـتگی آنها
یک کتاب اسـت .فسـادهای اخالقی و شهوانیشـان یک کتاب اسـت .فسـادهای
اقتصادیشـان یـک کتـاب اسـت .هـر کـدام از این بخشهـا یک فصل مشـبعی
اسـت .خـوب؛ اینهـا باید به نسـل جوان داده شـود تـا آنها دیگـر جرئت نکنند
نقـاط منفـی و تاریـک خودشـان را پنهان سـازند و یـک تاریخ مجهـول و غلط را
جوان ناآشـنای ما منتقـل کنند.
خلـق نماینـد و به ذهـن
ِ
۱۵بهمن۱۳٨۱
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حسین شاهمرادی:مقام معظم رهبری17 ،دی ،1393در
دیدار با مــردم قم فرمودند« :امروز انگیزههــا وجود دارد
براى تحریف؛ یعنى ســعى میکننــد چهرۀ خبیثترین
ّ
تاریخى اواخر
و زشــتترین و ســیاهروترین عناصر ُحکام
ِ
ّ
این ملت را بهشــکلى آرایش کنند که حقیقت براى مردم
مکشوف نشود و نفهمند با این انقالب چه کردند».
ایشــان چند بار دیگر نیز نســبت به تالشهایی که برای
تطهیرسلسلۀپهلویمیشودوهمچنینلزوممقابلهبااین
جریان ،هشدار داده و سخنانی را ایراد کرده بودند.
البته امروز ،پس از چندســال از آن ســخنان ،این راهبرد
دشــمن بهقدری آشکار شــده اســت که درک آن نیاز به
تیزبینیوهشیاریخاصیندارد.
همۀ رســانههای دیداری و شنیداری و مکتوب ،بهشکل
عام ،عرصــۀ فعالیت کســانیاند که همۀ ّ
هموغمشــان
ناامیدکردن مردم از جمهوری اسالمی است و ابزارشان هم
استفاده از ضعف اطالعاتی مردم و جوانان برای کارآمد و
پاکجلوهدادنرژیمپهلویازیکسو،وناکارآمدنشاندادن
جمهوری اسالمی از سوی دیگر است.
تریناینرسانههاکتاباستکهازقضا،جریان
یکیازمهم ِ
تطهیر پهلوی ،تکیۀ زیادی به آن دارد .به چند دلیل مهم،
کتاب یکی از مهمترین رسانههایی است که این جریان آن
را برگزیده است .برخی از این دالیل عبارتاند از:
یک .ضعف نظارت بر تولید کتاب :ضعف نظارتی وزارت
ارشــاد و همچنین وجــود راهکارهایــی فراقانونی برای
دورزدن ممیــزی در ایــن وزارتخانه و همچنیــن خارج از
آن ،کتاب را به بســتری سهل برای سخنگفتن با مردم و
انحراف تاریخ تبدیل کرده است.

دو .ضعف نظارت بر عرضــۀ کتاب:عالوهبر ضعفی که
وزارت ارشــاد در نظــارت بــر تولید محتــوا و دادن مجوز
نشــر دارد ،ضعف بیشتر و چشمگیرتری نیز در نظارت بر
فروشــگاههای فیزیکی و اینترنتی کتاب وجود دارد .این
ضعــف و بدتــر از آن ،عدماهتمام بر مقابله بــا آن ،باعث
شده که کتابهای تطهیرکنندۀ جریان پهلوی که در نبود
نظارت تولید شدهاند ،در نبود نظارت ،ب هراحتی نیز عرضه
شوند.
سه .نفوذ کالم کتاب :ویژگیهای کتاب در جامعه ،یکی
دیگر از این عوامل اســت .نفوذ کالم کتاب ،بیش از سایر
رســانهها اســت؛ یعنی نخبگان و مردم ،آنچه را در کتاب
میخوانند،بیشازآنچهدرسایررسانههااست،میپذیرند
و این بهدلیل جایگاه کتاب در جامعه است.
چهار .مرجعیت کتاب :کتابهــا مهمترین منبع تأمین
محتوایسایررسانههاهستند.بهعبارتی،وقتییککتاب
تولید میشود ،عالوهبر مردم ،سایر رسانهها نیز از محتوای
آن بهره میبرند و آن را منتشر میکنند.
دالیل فوق و دالیل دیگری از این دست ،باعث شده است
کهظهوروبروزجریانتطهیرپهلویدرعرصۀکتاب،بسیار
پررنگ و جدی باشد.
این موضوع را دستمایۀ این شماره از نشریۀ شیرازه کتاب
قرار دادهایم تا با بررســی جریان تطهیر پلهوی در نشــر و
همچنین برخی مباحث محتوایی مرتبــط با این حوزه،
بتوانیــم گامی هرچنــد کوچک ،درجهــت مقابله با این
جریان و تقویت معارضان آن برداریم.
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مرور یادها و خاطرههای انقالب اسالمی
آیین اختتامیۀ سومین دورۀ شبهای شعر انقالب اسالمی با حضور جمع کثیری از شاعران انقالب در حوزۀ هنری برگزار شد.

سومین دورۀ شبهای شعر انقالب اسالمی با حضور
پیشکسوتان شعر و ادب پارسی و شاعران مطرح انقالبی
کشور سهشنبه 12بهمنماه و همزمان با آغاز ایام دهۀ
فجر برگزار شد.
در ابتدای این مراسم محمود اکرامی ،شاعر مصرع
معروف «یا علی گفتیم و عشق آغاز شد» به شعرخوانی
پرداخت .بخشی از اشعار این شاعر را در زیر میخوانید:
با تو پاییز خوش و با تو زمستان خوب است
سردی بهمن و دی ،زردی آبان خوب است
بیتو آغوش گل سرخ کویر است ،کویر
با تو این دود و دم دائم تهران خوب است
پرویـزبیـگیحبـیبآبادی،شـاعرخــاطــرهسـاز
دوران دفاع مقدس ،نیز با اشاره به اینکه در سالهای
 1359و دهۀ شصت ،شاعرانی همچون زندهیاد مهرداد
اوستا تأثیر بهسزایی بر شعر شاعران انقالب گذاشتند،
اظهار کرد :اگر زندهیاد اوستا نبود ،شاید شعر انقالب و
حوزۀ هنری به این بالندگی نمیرسید .متأسفانه قدر
اوستا ناشناخته مانده است .در زمان حیاتشان برای

ایشان کاری نکردیم و وقتی به رحمت خدا رفتند هم
برنامهای که در شأن ایشان باشد ،برگزار نشد.
وی همچنین اعالم کرد :پس از وقوع حادثۀ پالسکو
و شهادت جمعی از آتشنشانان کشورمان ،تصمیم
گرفتیم تا اشعار مرتبط با این حادثه را در نشر فصل پنجم
و در قالب کتابی غیرقابل فروش ،به چاپ برسانیم و نیمی
از این کتابها را در سازمان آتشنشانی و نیمی دیگر را
در نمایشگاه کتاب سال  96در اختیار عالقهمندان قرار
دهیم .کسانی که عالقهمند هستند ،اشعارشان در این
کتاب منتشر شود ،شعر خود را برای نشر فصل پنجم
ارسال کنند.
ناصر فیض ،مدیر دفتر طنز حوزۀ هنری ،دیگر
شاعری بود که در این مراسم اثر طنزی را برای مخاطبان
خواند که به شرح زیر است:
سهل است که استان بکنی یکشبه ده را
با آتش کبریت کنی آب ،زره را
چوخم گردنۀ حیران با باد
از پی 
با بادبزن محو کنی تودۀ مه را

مرور یادها و خاطرههای انقالب اسالمی

کاری کنی از قحط بزه هر چه بزهکار
یکعمر بگردند نیابند بزه را
یا طبق یکی از نسخ خطی نایاب
از هم نشاسند پس از این ،مه و که را
با تیروکمان آرش اگر زنده شود باز
جرأت نکند لمس کند مرکز زه را
طوری بشود فخر کنند دانش امروز
بشکافی به جای اتم هستۀ به را
از گوجه به رب میرسد آدم نه به انگور
گر دیگ بجوشاند اگرگوجۀ له را
از قفل گذشتیم بماند که نشد باز
حاشا که کلید تو کند باز گره را
مرتضی امیری اسفندقه ،دبیر علمی سومین دورۀ
شبهای شعر انقالب اسالمی نیز ،ضمن تقدیر و تشکر
از کسـانی که برای برپایی این هـمایش در شهرها و
مکانهایمختلففعالیتداشتهاند،اظهارکرد:دوازدهسال
داشتم که انقالب اسالمی به پیروزی رسید و میاندیشم
که این انقالب چقدر کریم است که من امروز میتوانم در
جایگاه دبیر علمی شعر انقالب سخن بگویم.
وی ادامه داد :همیشه از قبول مسئولیتها گریزان
بودهام و در واقع شعر ،مزاحم پذیرش مسئولیت من بوده
است و بهشخصه نیز شعر را عاشقترم .اینکه دبیر علمی
سومین دورۀ شعر انقالب اسالمی هستم به دلیل لیاقت و
تواناییهایم نبوده ،بلکه دوستانم امر کردند و من از روی
ادب و اطاعت قبول کردم.
امیری اسفندقه خاطرنشان کرد :امیدوارم شبهای
شعر انقالب اسالمی در دورههای بعد به 10شب برسد و
از 12بهمن آغاز شود و در 22بهمن و همزمان با سالروز
پیروزی انقالب به پایان برسد .همچنین در هر شب

برگزاری این مراسم ،جلسات نقد شعر با حضور بزرگان
شعر انقالب برگزار شود.
هادی سعیدی کیاسری شعری از حال و هوای پس
از دفاع مقدس خواند که بخشی از آن به شرح زیر است:
از تمام قصه باری ،غصه نان ماند و ما
پارههایی از جگر در زیر دندان ماند و ما
طرحی از لبخند تابان شهیدان
جابهجا بر در و دیوار دلگیر خیابان ماند و ما
علیمحمد مؤدب ،شاعر و مدیرعامل موسسۀ
شهرستان ادب ،نیز بخشهایی از یک مثنوی را که
یادکردی از شهید بابارجب محمدزاده بود برای حضار
خواند:
نه ،نبین که چنین آب رفته لبخندم
هنوز غرقۀ امواج سرد الوندم
در این شبانه که غواص درد م ّواجم
به دستگیری یاران رفته محتاجم
کسی نگفته و مانده است ناشنیده کسی
منم شبیه کسی ،آن که خواب دیده کسی
منم که با سند زخم اعتبار خودم
منم که چهرۀ تاریخی تبار خودم
شبیه سوختن ایل داغدار خودم
منم که با سند زخم اعتبار خودم
سیدعلی موسوی گرمارودی ،شاعر پیشکسوت
کشورمان ،نیز در حالی که برای شعرخوانی بر روی صحنه
آمده بود ،اظهار کرد :هر چه خداوند به آقای اسفندقه
حافظه داده است ،به بنده بیحافظگی داده است .البته
ناشکری نمیکنم ،اما از کل شعرهای خودم ،تنها دو شعر
کوتاه را از حفظ هستم.
منم که میرسدم نوبهنو ز خویش غمی
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امیری اسفندقه:
دوازده سال داشتم
که انقالب اسالمی
به پیروزی رسید و
میاندیشم که این
انقالب چقدر کریم
است که من امروز
میتوانم در جایگاه
دبیر علمی شعر انقالب
سخن بگویم
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براتیپور:
سیمیندختوحیدی
اشعار بسیار زیادی را
راجعبه انقالب اسالمی
و شهدا و همچنین
اشعار والیی بسیاری
دارند .افتخار داشتم
که راجع به ایشان
صحبت کنم 35 .سال
با ایشان شعرخوانی
داشتم و از حضورشان
بهره میبردم .خانم
وحیدی یکی از
ستارههای درخشان
ادب فارسی در ادبیات
معاصر هستند و عمر
پربرکتشان در راه
اعتالی ادبیات انقالب
و ادبیات آیینی گذشته
است
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شمارۀ 22
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ز دست خویش نیاسودهام به عمر ،دمی
گیاه آبزیام ،بیبهار میرویم
مگر همان گذرد گاه از سرم بلمی
در این صحیفۀ رنگین و پر نگار وجود
به قدر سایه نیفتادم از سر قلمی
به کوه نیز نسنجیدهام غم خود را
هنوز با غمم ای کوه سرفراز کمی
چو فجر کاذبم انگار و هیچ سوی نیام
نه در پگاه وجودی نه در شب عدمی
چو موج هرچه سر خود به سنگ میکوبم
ز پای خویش فراتر نمینهم قدمی
در بخش تجلیل و تقدیر از مقام سیمیندخت
وحیدی ،شاعر پیشکسوت کشورمان ،عباس براتیپور با
اشاره به اینکه در دهه  60به همراه سیمیندخت وحیدی
و تعدادی از شاعران انقالب اسالمی در جلسات شعر حوزه
هنری حاضر میشدیم ،اظهار کرد :مدیریت آن جلسات با
سیدحسن حسینی بود و مرحوم مهرداد اوستا نیز
مرحوم ّ
نقد آثار را بر عهده داشتند.
وی ادامه داد :سیمیندخت وحیدی از بانوانی است
که مردانه وارد شعر شدند .در زمان جنگ تحمیلی ،وقتی
بهجبههمیرفتیم،خانمسیمیندختوحیدیهمحضور
داشتندوبهشعرخوانیبرایرزمندگانمیپرداختند.گاهی
پسرشان هم با ایشان همراه میشدند و کمک مادر بودند.
براتیپور خاطرنشان کرد :سیمیندخت وحیدی
اشعار بسیار زیادی را راجعبه انقالب اسالمی و شهدا و
همچنین اشعار والیی بسیاری دارند .افتخار داشتم که
راجع به ایشان صحبت کنم 35 .سال با ایشان شعرخوانی
داشتم و از حضورشان بهره میبردم .خانم وحیدی یکی از
ستارههای درخشان ادب فارسی در ادبیات معاصر هستند
و عمر پربرکتشان در راه اعتالی ادبیات انقالب و ادبیات
آیینیگذشتهاست.

همچنین در بخش تجلیل و تقدیر از حجتاالسالم
سیدعبداهلل حسینی ،شاعر و فعال فرهنگی ،ادبی و دینی
ّ
کشورمان ،هادی سعیدی کیاسری ،با اشاره به اینکه
نخستین باری که با حجتاالسالم حسینی روبهرو شدم ،او
را فردی آراسته دیدم که از قضا شاعر بود ،اظهار کرد :ایشان
شاعری بود که نگاه متفاوتی به شعر داشتند .حسینی،
طلبه فاضلی بود ،به این معنی که بر آنچه خواند و آنچه
قرار بود بخواند مشرف بود.
وی ادامه داد :او در شعر خود بسیار کارکردی از
مصطالحات اصول ،فقه و ...استفاده میکرد .شاعری بود
که زبان و بیانش برای روایت مضامین و آرمانهای انقالب
اسالمی به زیباترین شکل بیان کرد .برای همین هم کام ً
ال
متمایز شد .همچنان که همه شعرا به دنبال تمایز هستند
تا دیده شوند .چنان که وحشی بافقی شاید شاعر شگفتی
نباشد ،اما شاعری متفاوت بود .ایشان هم این تمایز را از
ابتدا تا به حال داشت.
کیاسری تصریح کرد :وی در حیثیت یک مدیر
هم ،مدیر متفاوتی بود و جزو نخستین کسانی بود که
تشکیالتی فکر کرد و کنگرۀ شعر طالب را راهاندازی کرد.
کنگره شعر طالب یکی از هدفمندترین کنگرهها بود.
سیدعبداهلل حسینی به عنوان یک سفیر نیز بسیار فعال
ّ
بود و به سرعت زبان انگلیسی را فراگرفت و به آفریقا رفت
و به تبلیغ دین پرداخت.
علی انسانی ،فاطمه طارمی ،محمد علیپور ،فاطمه
نانیزاد ،فریبا یوسفی ،قادر طراوتپور ،مجید سعدآبادی
و جواد نوربخش از دیگر حاضران این مراسم بودند.
موسیقی عرفانی و دفنوازی حافظ ایمانی ،شاعر و
خوانندۀ کشورمان ،نیز از دیگر بخشهای این مراسم بود.
سعید بیابانکی در خالل اجرای این مراسم ،اشعار
خاطرهانگیزی از شاعران مطرح دهۀ شصت را برای
حضار میخواند.
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مجمــع ناشــران انقــاب اســامی،
بهمنظــور معرفــی کتابهای خوب و توســعۀ کتابخوانی
در کشور ،سال گذشــته ،همزمان با آغاز دهۀ فجر ،پویش
کتابخوانی «کتاب شارژ» را برگزارکرد.
در اولین مرحله از این پویش ،کتاب نرگس ،نوشــتۀ رحیم
مخدومی به مخاطبان معرفیمیشود .از سوی دیگر ،وجه
تمایز این پویش با دیگر پویشهایی که از ســوی مجمع
برگزار شــده ،انتخاب مخاطب نوجوان و جوان بهعنوان
مخاطب هدف است.
مخدومی در کتاب نرگس ،به
حوادث

منتهی به پیروزی انقالب اسالمی میپردازد .او در رمان
نرگس ماجرای «اسماعیل» را شرح میدهد که خواهرش
نرگــس به دلیل محجبه بودن از مدرســه اخراج شــده اســت.
اســماعیل به هر دری که میزند نمیتواند خواهرش را به مدرســه
بفرستد؛ حتی به ســر کار می رود تا بتواند برای نرگس معلم خصوصی
بگیرد.امااینتنهادغدغۀاسماعیلنیست.
شخصیت اصلی این داستان ،از یک سو دایی روحانیای دارد که مدام در
تعقیب و گریز با نیروهای ساواک است و از سوی دیگر ،پدر اسماعیل و خود
او به دلیل فعالیتهای انقالبی دستگیر میشوند؛ زمانی هم که پدرش به
زندان می افتد ،تأمین معاش خانواده بر دوش اسماعیل میافتد.
رخ دادن همۀ این اتفاقات به همراه شهادت دایی و یکی از معلمان
مدرسه ،اسماعیل را مصمم میکند که حتی بیش از گذشته به
مبارزه و تالش برای فرستادن نرگس به مدرسه بپردازد.
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کتاب قحطی بزرگ
براساس اسنادی که
آمریکایی ها از بایگانی
خودشان درآوردند و
منتشر کردند ،بیانگر
این است که نزدیک
به نه تا یازده میلیون
نفر بهواسطۀ قحطی
که در خالل جنگ
جهانی اول در کشور
ما بهوجود آمد ،از بین
رفتند .از این واقعه
در برخی از رسانهها
به عنوان هولوکاست
ایرانی هم یاد میکنند

ما در جنگ جهانی
اول اعالم بیطرفی
کرده بودیم و در
جنگ جهانی دوم هم
همینطور و در هر دو
مورد کشورمان اشغال
شد و تلفات زیادی
به ما تحمیل شد .در
جنگ جهانی اول
بیشتر ولی در جنگ
جهانی دوم کمتر
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396

در اکران یتیمخانۀ ایران مطرح شد؛

یتیمخانۀ ایران
قصۀ هولوکاست ایرانی است
فیلم ممتا ِز «یتیمخانۀ ایران» گرد هم آمدند .این فیلم در سالن سورۀ حوزۀ هنری
خانوادۀ بزرگ مجمع ناشران انقالب اسالمی ،برای تماشای ِ
با حضور اعضای مجمع ناشران انقالب اسالمی به نمایش درآمد .در این مراسم ،عالوه بر اکران فیلم ،دکتر موسی حقانی ،استاد دانشگاه و
رئیس مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران ،دربارۀ نقش استعمار انگلستان در قحطی بزرگ سالهای جنگ جهانی اول ،به ایراد سخنرانی
پرداخت.

موسی حقانی در مراسم اکران فیلم «یتیمخانۀ ایران» دربارۀ
اتفاق اصلی فیلم و بحثهای بعد از اکران فیلم که آیا اصل
واقعه صحت توضیحاتی را ارائه کرد .حقانی در این باره
گفت:وقتیفیلماکرانشدبحثهاییدرگرفتدرخصوص
اصل واقعه که آیا اص ً
ال این اتفاق در کشور ما رخ داده است؟
بعد روی آمار و ارقام بحث شد که باالخره فرصت خوبی را
پیش آورد که این بحث مرور شود و در جامعۀ ما مطرح
شود .البته قبل از اینکه این فیلم بخواهد این بحث را به
وجود بیاورد ،کتاب قحطی بزرگ نوشتۀ آقای مجد که به
زبانهای دیگر هم ترجمه شد ،یک مباحثی را در فضای
مجازی و در فضای علمی کشور بهوجود آورد که آیا این
اتفاق در کشور رخ داده است و چقدر این آمار و ارقام
میتواند واقعیت داشته باشد؟
حقانی در ابتدای صحبتهایش به صحت و سقم آمار
ارائهشده در فیلم یتیمخانۀ ایران و این اتفاق اسفناک
پرداخت .او در اینباره گفت :کتاب قحطی بزرگ براساس
اسنادی که آمریکاییها از بایگانی خودشان درآوردند و
منتشر کردند ،بیانگر این است که نزدیک به ن ُه تا یازده
میلیون نفر بهواسطۀ قحطی که در خالل جنگ جهانی اول
در کشور ما بهوجود آمد ،از بین رفتند .از این واقعه در برخی
از رسانهها به عنوان هولوکاست ایرانی هم یاد میکنند .از
کشوری که هیچ دخالتی در جنگ نداشته است ،یک رقم
قابلتوجهی از بین میروند .ما در جنگ جهانی اول اعالم
بیطرفی کرده بودیم و در جنگ جهانی دوم هم همینطور
و در هر دو مورد کشورمان اشغال شد و تلفات زیادی به
ما تحمیل شد .در جنگ جهانی اول بیشتر ولی در جنگ
جهانی دوم کمتر .آمار آمریکاییها میگوید که ایران در

سال  1900میالدی حدود چهارده میلیون نفر جمعیت
داشته است .آمار دیگری از آمریکاییها که انگلیسیها هم
آن را تأیید میکنند این است که در سال  1927ما تقریباً
ده الی10/5میلیون نفر جمعیت داریم یعنی بهجای اینکه
از  1900تا  1927ما رشد جمعیت داشته باشیم ،چهار
میلیون نفر هم از ما کم میشود.
حقانیاهمیتآمارآمریکاییهاراتسلطآنهادرجنگ
جهانی دوم بر اوضاع مالی ایران دانست و افزود :اهمیت
آمار آمریکاییها از این حیث است که آمریکاییها بعد
از مشروطه و در جریان جنگ جهانی دوم تقریباً مسائل
مالی ایران را در دست داشتند .چون مسائل مالی ایران در
دستشان بود ،مخصوصاً در جنگ جهانی دوم که کوپن
برای خواروبار توزیع میشد ،یک سرشماری کرده بودند،
آمریکاییها جمعیت ایران را در سال 1900حدود چهارده
میلیوننفرذکرمیکنند.
حقانی دراینباره ادامه داد :ما اگر یک رشد یکونیم
درصدی برای جمعیت ایران قائل باشیم که به نظر من
بیشتر از این حرفها است .ما در بعضی از دههها رشد
سه درصدی را هم تجربه کردیم .اگر پایۀچهارده میلیون
را بپذیریم ،حاال میتوانیم دوازدهمیلیونی را که انگلیسیها
اذعان دارند هم مبنا قرار دهیم .در هر صورت یک جنایت
رخ داده است .یعنی یک کشتار در کشور ما رخ داده است
که من هم کفش را عرض میکنم و هم سقفش را عرض
میکنم .اگر ما رشد1/5درصد را بپذیریم ،با مبنای چهارده
میلیون نفر ،ایران در سال  1917و سال  1920که تقریباً
پایان قحطی است ،میبایست 17/5میلیون نفر جمعیت
داشته باشد .اگر دو درصد را بپذیریم 19/5 ،میلیون

یتیمخانۀ ایران ،قصۀ هولوکاست ایرانی است

جمعیت و اگر سه درصد را بپذیریم  23/5تا  24میلیون
نفرجمعیتمیبایستداشتهباشد.
رئیس مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران دربارۀ
تقریبی بودن آمار گفت :این آماری را که عرض میکنم
تقریبی است؛ چون ما در سال 1335شمسی اولین
سرشماری را در کشور داشتیم؛ البته سرشماری رسمی
ادارۀ آمار .وگرنه برخی منابع از دورۀ قاجار خیلی دقیق
آمار میدهند .من همین امروز برخی منابع دورۀ قاجار
را میدیدم ،از همه نظر آمار میدهند .از محالت بگیرید
تا کسبه ،تا تعداد آقایان ،تا تعداد بانوان ،تا تعداد اقلیتها.
چند تا یهودی داریم .چند تا زرتشتی داریم .چقدر از
جمعیت ایران شیعه است .چقدر از جمعیت ایران سنی
است .اینها همه برای دورۀ قاجار است .اینطور نیست
که برخالف تبلیغات پهلویها ،ایران برهوت بوده و اینها
آمدهاند اینگونه نظامات را در کشور راه انداختند .اینطور
نیست .ما آمار دقیق داریم .منتها خیلی احصا نشده است.
االن خوشبختانه یک کارهایی شروع شده است برای احصا
همین آمار از منابع مختلفی که داریم .منتها آن سرشماری
رسمی که هم ثبت و هم منتشر شد در سال  1335است.
این استاد دانشگاه ادامه داد :در جنگ جهانی ،هم
آمریکاییها ،هم انگلیسیها ،هم روسها اقرار کردند
که در ایران کشتار وحشتناکی شده است ،البته مقامات
رسمیشان نه؛ ولی آنهایی که به ایران سفر میکردند و
مأموریتهایی داشتند ،اذعان میکنند که در خالل1917
تا 1920در ایران کشتار وحشتناکی صورت گرفته است.
حقانی گفت :آمریکاییها در جنگ جهانی دوم وقتی
میبینند که روسها و انگلیسیها ایران را اشغال میکنند.
بعد از مدتی که عالئم قحطی معلوم میشود ،هشدار
میدهند که مبادا آن اتفاقی که در جنگ جهانی اول
رخ داد ،دوباره تکرار شود .آمریکاییها تأکید میکنند در
جنگ جهانی اول ،یکسوم جمعیت ایران کشته شدند .از

چهارده میلیون نفر ،از  17/5میلیون نفر ،از  19/5میلیون
نفر و از  23/5میلیون نفر؛ از هر کدامشان حساب کنید،
آمار باالست .یعنی از کف  4/5میلیون نفر شروع میشود
تا نزدیک ده میلیون نفر .ما یک رقم دهمیلیونی فقدان
جمعیت در خالل این سالها داریم؛ یعنی از  1917تا
 1335شمسی .اگر کشورهای دیگر اطراف خودمان را
مثل پاکستان فعلی و بعضی از کشورهایی که از لحاظ رشد
جمعیت با ما برابر بودند ،با خودمان تطبیق بدهیم ،این
فقدان ده میلیون نفر را میبینیم .حاال عرض کردم حداقل
چهار میلیون نفر وحداکثر ن ُه میلیون تا ده میلیون نفر ،در
کشورمان نقصان آمار داریم.
موسی حقانی گزارشهایی را که از آن دوره شده
است ،وحشتناک خواند و گفت :گزارشهایی که آوردند
صحنههای وحشتناکی را به تصویر میکشد که در فیلم
«یتیمخانۀ ایران» شما بخشی از آن را میبینید .گزارشگری
که از شمال غربی ایران وارد کشور شده بود ،وقتی به
همدان میرسد ،از تل کشتههای کنار جادهها یاد میکند
که بعضیهایشان توان جویدن علف را هم ندارند .خیلی
صحنههایوحشتناکیهست؛ازآدمخواریتاخونخواری.
بعضیازخانوادههابهکشتارگاههامیرفتندواگرگوسفندی
یا شتری کشته میشد ،خونش را به خانه میبردند،
میجوشاندند و آن را به بچههایشان میدادند .از این مسائل
زیاد داریم.
حقانی دربارۀ عدم ارائۀ اسناد توسط انگلیسیها و
روسها گفت :انگلیسیها و روسها اسناد این مقطع را
کامل منتشر نکردند .تقریباً زیربار هم نمیروند .یکی دوجا
به این کشتار اعتراف دارند .یکی در همین جنگ جهانی
دوماست.آمریکاییهاوقتیانگلیسیهاوروسهاواردخاک
ایرانمیشوند،یکمقدارنگرانمیشوند؛چونآمریکاییها
از تقریباً  1873تالش دارند در ایران نفوذ کنند .مکاتباتی
بین آنها و مقامات انگلیسی انجام میشود .هم مکاتبات
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آمریکاییها در
جنگ جهانی دوم وقتی
میبینند که روسها
و انگلیسیها ایران را
اشغال میکنند .بعد از
مدتی که عالئم قحطی
معلوم میشود ،هشدار
میدهند که مبادا آن
اتفاقی که در جنگ
جهانی اول رخ داد،
دوباره تکرار شود.
آمریکاییها تأکید
میکنند در جنگ
جهانی اول ،یکسوم
جمعیت ایران کشته
شدند

خیلی صحنههای
وحشتناکی هست؛
از آدمخواری تا
خونخواری .بعضی
از خانوادهها به
کشتارگاهها میرفتند و
اگر گوسفندی یا شتری
کشته میشد ،خونش
را به خانه میبردند،
میجوشاندند و آن را به
بچههایشان میدادند.
از این مسائل زیاد
داریم
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انگلیسیها نه تنها
با خودشان برای مردم
ایران و آن محلی که
اشغال میکنند آذوقه
نیاوردند ،حتی برای
سربازان خودشان هم
آذوقه نیاورده و از آن
منابع غذایی مردم
استفادهمیکردند.
به خانهها میرفتند و
حتی آن آذوقۀ اندکی
را که خانواده برای
خودش ذخیره کرده
بود ،غارت میکردند
و کشتیهایشان را
با نیروهای هندی پر
میکردند برای اشغال
ایران

در اسنادی که
انگلیسیها منتشر
کردند با صراحت
میگویند که اگر هند
نبود ،ما به این کشور
عقبمانده و این
مردم وحشی هیچ
کاری نداشتیم .این
را رسم ًا میگویند .در
منابعشان وجود دارد؛
یعنی بهخاطر هند
به ما توجه میکنند.
چون دسترسی به هند
از ایران خیلی آسان
است
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خط اخبار  /گزارش

و هم مذاکرات .شرح این مذاکرات در اسناد آمریکاییها
آمده است که با انگلیسیها صحبت میکنند .در یک
سند میگویند یک سوم جمعیت ایران کشته شده است
و در یک سند دیگر میگویند مبادا آن کشتار وحشتناک
اتفاق بیافتد .سفیر انگلیس در ایران میگوید نه ما دیگر آن
اشتباه را تکرار نمیکنیم .هم برای سربازان خودمان آذوقه
میآوریم و هم برای مردم ایران آذوقه میآوریم .ظاهراً ،یک
حرکتهای نمایشی در این زمینه کرده بودند .در آن مقطع
هم داریم که از ایران آذوقه خارج میشد .بخش عمدۀ
این کار را خود رضاشاه کرد؛ چون میدانید اغلب اراضی
حاصلخیز ایران دست رضاشاه بود .رضاشاه قبل از اینکه
آتش جنگ دامن ما را بگیرد مقادیر زیادی از برنج و گندم و
جو و آن مزارعی را که خودش داشت ،به روسها و آلمانیها
فروخته بود .گزارشهای رسمیای در اینباره وجود دارد.
رئیـس مؤسـسۀ مطـالعـات تـاریخ ایران ،کشـتار
رخداده در جنگ جهانی اول در ایران را عمدی دانست.
او در اینباره گفت :در جنگ جـهانی دوم ،ما از قحــطی،
گرسنگی ،تیفوس ،بیماری و اینها کشته دادیم؛ ولی اص ً
ال
قابل مقایسه با جنگ جهانی اول نیست .آنجا انگلیسیها
میگویند ما دیگر آن اشتباه را تکرار نمیکنیم .به نظر من
اشتباه نبود؛ عمدی بود .اشتباه چه بود؟ اشتباه این بود که
وقتی آنها وارد ایران شدند ،خاک ایران را در جنگ جهانی
اول اشغال کردند؛ نه تنها با خودشان برای مردم ایران و
آن محلی که اشغال میکنند آذوقه نیاوردند ،حتی برای
سربازان خودشان هم آذوقه نیاورده و از آن منابع غذایی
مردم استفاده میکردند .به خانهها میرفتند و حتی آن
آذوقۀ اندکی را که خانواده برای خودش ذخیره کرده بود،
غارت میکردند و کشتیهایشان را با نیروهای هندی پر
میکردند برای اشغال ایران .در حالی که معمول این بود،
وقتی سرباز میآوردند ،آذوقۀ آنها را هم بیاورند .نهتنها
برای مردم ایران چیزی نیاوردند ،آذوقۀ سربازانشان را هم
از ما تأمین کردند.
حقانی در ادامه به بیان سیاست انگلیس خبیث دربارۀ
کشورمان که بستر اصلی این فیلم است ،پرداخته و گفت:
من خواهشم این است که شما این فیلم را از این منظر هم
نگاه کنید .ما وقتی سیاستهای انگلیس و روس را در قبال
کشور خودمان بررسی میکنیم ،از  1800میالدی به بعد
متوجه میشویم که اینها بنایشان نابودی ایران است .تا
امروز هم همین حرفها را میزنند.
این استاد دانشگاه عامل اصلی تجاوز به ایران
را همسایگی ایران با هند دانست و گفت :سال 1800
میالدی انگلیسیها هند را گرفته بودند و هند شده بود
منازعۀبینالمللیکههرکسهندرامیگرفت،آقایجهان
میشد .امپراطوری بریتانیا اص ً
ال با اشغال هند شکل گرفت
و امپراطوریای شد که آفتاب در سرزمینهایش غروب
نمیکند .هند خیلی اهمیت پیدا کرد .ما را هم به واسطۀ

اینکه همسایۀ هند بودیم ،در این مناقشه وارد کردند.
ما شدیم موضوع درگیری که انگلیسیها با فرانسویها
داشتند ،فرانسه با انگلیس داشت ،روسها با اینها داشتند
و آلمانیها و . ...وارد معادالت منطقهای و بین المللیای
شدیم که رجال ما خیلی با آن آشنا نبودند .اگر هم آشنا
بودند ،متأسفانه نفوذی که در کشور ما صورت گرفت،
همۀ زمینهها را برای دخالت آنها فراهم کرد.
در اسنادی که انگلیسیها منتشر کردند با صراحت
میگویند که اگر هند نبود ،ما به این کشور عقبمانده و این
مردم وحشی هیچ کاری نداشتیم .این را رسماً میگویند.
در منابعشان وجود دارد؛ یعنی بهخاطر هند به ما توجه
میکنند .چون دسترسی به هند از ایران خیلی آسان است.
روسها میخواهند هند را بگیرد .بنایشان این است که در
ایران دخالت بکنند ،در ایران نفوذ داشته باشند .انگلیسیها
میخواهندمانعازهجومبههندبشوند،بنابراینانگیزهپیدا
میکنند در ایران حضور داشته باشند و این دردسرهای
زیادی برای ما تولید میکند.
حقانی علت جداشدن قفقاز و هرات از ایران و
بسیاری از اتفاقات دیگر را همسایگی با هند دانست و
گفت :اگر قفقاز را از ما جدا کردند ،برمیگردد به همین
نگاه و همین سیاست .اگر هرات را از ما گرفتند ،برمیگردد
به همین سیاست .اگر امیرکبیر را کشتند ،برمیگردد به
همین سیاست .اگر نگذاشتند ما جاده بکشیم ،برمیگردد
به همین سیاست .اگر نگذاشتند ما روی کارون سد بزنیم،
بر میگردد به همین سیاست.
حقانی ادامه داد :طرح و کتابچهاش االن موجود
است؛ زمان ناصرالدین شاه ایران میخواست در
خوزستان روی کارون سد بزند که انگلیسیها مانع شدند.
میخواستیم جاده بکشیم انگلیسیها مانع شدند .اینور
میخواستیم جاده بکشیم ،راه آهن بکشیم بین رشت و
انزلی که روسها مانع شدند .آنقدر وضع خراب شد که
ناصرالدین شاه آن جملۀ معروف را گفت که مردهشور
مملکتی را ببرد که شاهش میخواهد جنوب برود ،باید
از انگلیسیها اجازه بگیرد .میخواهد شمال برود باید
از روسها اجازه بگیرد .یک همچنین فشاری اینها به
ایران آوردند .بنایشان نابودی ایران است .برای این هم
سند داریم .انگلیسیها یک سفیری بهنام سرگور اوزلی
یفرستند .شاید بشود گفت مخربترین نقش
به ایران م 
را در تاریخ ایران ایفا کرد .سرگور اوزلی از سال 1224
قمری وارد ایران میشود؛ کسی که ما را پای میز مذاکره
با روسها کشاند .زمانی که کشورمان اشغال است ،ما را
مجبورکرد آتشبس را بپذیریم و بعد قرارداد گلستان
را امضا بکنیم .این آدم بود که یک توصیهای به وزارت
خارجهشان مینویسد که برای صیانت از هندوستان
میبایستی ایران در وحوشت و بربریت نگه داشته شود.
حقانی سیاست اصلی روسها و انگلیسها را نفوذ

یتیمخانۀ ایران ،قصۀ هولوکاست ایرانی است

و نابودکردن و ازبین بردن ایران دانست و توضیح داد:
سندهای رسمی وزارت خارجه انگلیس میگوید برای
صیانت از منافع ما در هندوستان ،ایران باید در وحوشت
و بربریت نگه داشته شود .حاال آن بخشهایی که اص ً
ال
منتشر نشده است بماند .این فقط یک کاغذ نبود که بین
سفیرشان و وزارت خارجهشان رد وبدل شد .این مبنای
سیاستشان در ایران شد .روسها هم همینطور ،روسها
میخواهند در ایران نفوذ پیدا کنند ،میخواهند به هند
برسند .قفقاز را میخواهند .بنابراین یک دولت قدرتمند
در ایران مدنظرشان نیست که هیچ حتی نفوذ و نابود
کردن و از بین بردن دستور کارشان قرار میگیرد.
رئیس مؤسسۀ مطالعات تاریخ ایران ادامه داد :ما بین
این دوتا سنگ آسیاب قرار میگیریم و بارها کشورمان تا
مرز نابودی رفت .اینها یک مقطع با هم رقابت دارند ،ما
خانهمان خراب میشود .یک وقتی با هم رفاقت دارند،
باز ما خانهمان خراب میشود و آسیبش به ملت ایران
میرسد .وقتی اینها میخواهند در این منطقه عمل
بکنند ،االن هم مبنایشان این است که یک کشور
قدرتمند را تحمل نمیکنند .ایران یک کشور قدرتمند
بود .در ابتدای دورۀ قاجار ،آقامحمدخان قاجار با همۀ
سیئاتی که دربارهاش نقل میشود ،درصدد این بود که
ایران را دوباره قدرتمند بکند .آقا محمدخان در آستانۀ
فتح قلعۀ شوشا کشته شد .توانسته به ایران یک انسجامی
بدهد .به قفقاز و جاهایی که به نحوی از فرمان دولت
مرکزی ایران سرپیچی میکنند رفته است .میخواهد
آنها را تحت فرمان دربیاورد .این اتفاق مهمی بود .کمی
قبلتر از این شما میبینید که نادر میرود و هند را
میگیرد .بنابراین ایران هم این پتانسیل و ظرفیت را دارد
که برای اینها در منطقه دردسر ایجاد بکند .اینجا مبنای
اینها این میشود که ما باید جلوی ایران را بگیریم .ایران
باید در وحوشت و بربریت نگه داشته شود.

موسی حقانی با مرور اتفاقات ناگوار تاریخ ایران به
سیاست همیشه در جریان روسها و انگلیسها برای نگه
داشتن ایران در وحوشت و بربریت صحه گذاشت .او در
این باره گفت :جنگهای دهسالۀ اول و سهسالونیم دورۀ
دوم روسها با تحریک انگلیسیها به ما تحمیل میشود
که خیلی به ما آسیب میزند .سهبار سر هرات میجنگیم.
درنهایت ،هرات را از ما میگیرند .در سیستان و بلوچستان،
هشتهزار کیلومتر را باز از ایران جدا میکنند .از مساحت
پانزدههزار کیلومتری ،تقریباً هفتهزار کیلومتر برای ما
میماند .هشتهزار کیلومتر را منضم به هند میکنند
که االن جزو پاکستان است .اتفاق پشت اتفاق میافتد؛
تا  .1907تا یکی دوسال قبل از سال  ،1907ما درگیر
مشروطه هستیم .جناحهای مختلف با هم درگیری دارند
و با هم میجنگند .انگلیسیها و روسها نهایت استفاده
را از این مقطع درگیری داخلی ما میکنند .انگلیسیها
میآیند در جزایر خلیج فارس مستقر میشوند و زمینۀ
جدایی بحرین و خیلی از جزایر دیگر که اینها آدم
داخلش پیاده کرده بودند ،از همین مقطع فراهم میشود.
حقانی با مرور تاریخ ،به دورهای اشاره میکند که دو
قدرت جهانی تصمیم میگیرند با یکدیگر رفاقت کنند .او
دربارۀ این برهه از تاریخ میگوید :دو قدرت که همدیگر
را نمیتوانند هضم بکنند ،به این نتیجه میرسند که
باید با هم سازش کنند .دورۀ رقابت تبدیل میشود به
دورۀ رفاقت .قراردادی بسته میشود بنام قرارداد .1907
براساس قرارداد  ،1907ایران به سه قسمت تقسیم
میشد؛ جنوب و عمدۀ جنوب و شرق ایران به انگلیسها
تعلق میگرفت ،شمال و شمال غربی ایران به روسها
تعلق میگرفت و یک باریکه از قزوین تا ساوه برای دولت
مرکزی ایران میماند .این اتفاقات در آستانۀ مشروطه
است و همراه میشود با حمایت ظاهری انگلیسیها از
بعضی مشروطهخواهان که مشروطهخواه هم نبوده و
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دو قدرت که
همدیگر را نمیتوانند
هضم بکنند ،به این
نتیجه میرسند که
باید با هم سازش کنند.
دورۀ رقابت تبدیل
میشود به دورۀ رفاقت.
قراردادی بسته میشود
بنام قرارداد .1907
براساس قرارداد ،1907
ایران به سه قسمت
تقسیم میشد؛ جنوب
و عمدۀ جنوب و شرق
ایران به انگلیسها
تعلق میگرفت ،شمال
و شمال غربی ایران به
روسها تعلق میگرفت
و یک باریکه از قزوین
تا ساوه برای دولت
مرکزی ایران میماند
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وقتی روسها
بهخاطر مسائل داخلی
انقالبکومونیستی
از میدان موقت ًا خارج
شدند ،انگلیسیها
تصمیمگرفتند
ایران را کامل ببلعند.
قرارداد  1919با دولت
وثوقالدولهمنعقد
شد که در آن قرارداد،
ایرانمستعمره
میشد .قرارداد ،در
سال  1919است و
قحطی در سال .1917
آنگونه ورود انگلستان
به ایران و اشغال ایران
تعمدی بود .برای
نابودی بود .اینها
قرارداد هم بسته بودند
که ایران را نابود کنند
محمدرضا همیشه
از انگلیسیها ترس
داشت .نگران بود.
انگلیسیهاهیچچیز
هم نمیدادند .به نظر
من این مسأله باید در
سیاست خارجی امروز
ما مورد واکاوی قرار
بگیرد .چون عدهای
فکر میکنند اگر با
غربیها ،به اصطالح
مناسبات خوب برقرار
کنیم ،آنها ما را
میپذیرند و با ما خوب
رفتار میکنند .آنها
هیچ موقع این کار را
نمیکنند .مبنای آنها
نابودی ایران است.
همین االن میگویند
پنج ایران کوچک بهتر
از یک ایران بزرگ
است
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یکسری ساختارشکن بودند که میخواستند ساختار
کشور را بههم بریزند که موفق هم شدند .انگلیسی ها هم
نهایت بهره را بردند .البته همۀ مشروطهخواهان اینطور
نبودند؛ آن جناحی که انگلیسیها پشت آنها ایستاده
بودند امثال تقیزاده و اینها را عرض میکنم.
این استاد دانشگاه پس از بیان دوران رفاقت روسها
و انگلیسها به جنگ جهانی اول اشاره کرد .او دراینباره
گفت :خب یک چند سالی این تقسیم دوام میآورد.
 1914جنگ جهانی اول شروع میشود 1915 .قراردادی
بین اینها منعقد میشود .براساس آن قرارداد ،ایران ک ً
ال
بین دو تا کشور و دوتا قدرت تقسیم میشود .یعنی قزوین
تا ساوه را بین خودشان تقسیم میکنند .قرار بود در پایان
جنگ جهانی اول ،اص ً
ال ایرانی وجود نداشته باشد .این از
الطاف الهی بود .از عنایات اهل بیت به کشور ما بود .از
ایستادگی و پایداری این مردم و رهبرانی که مردم را به
صحنه میکشاندند بود .ایالت و عشایر قویای که داشتیم
و مردانه از کشور دفاع کردند .یک اتفاق بینالمللی نیز به
ما کمک کرد؛ فروپاشی امپراطوری تزاری و نتوانستند آن
تقسیم نهایی را انجام بدهند .بنابراین هر دو دولت و هر
دو قدرت بنایشان نابودی ایران بود که در سال 1915
قراردادش را با همدیگر بستند.
حقانی حذف روسها را بهخاطر انقالب کمونیستی
از صحنۀ قدرت ،فضایی مناسب برای بلعیده شدن
ایران توسط انگلیس دانسته و با این استدالل مسبب
تمام اتفاقات بعد از فروپاشی امپراطوری تزاری در ایران
را دولت خبیث انگلیس معرفی میکند .حقانی گفت:
وقتی روسها بهخاطر مسائل داخلی انقالب کومونیستی
از میدان موقتاً خارج شدند ،انگلیسیها تصمیم گرفتند
ایران را کامل ببلعند .قرارداد  1919با دولت وثوقالدوله
منعقد شد که در آن قرارداد ،ایران مستعمره میشد.

قرارداد ،در سال  1919است و قحطی در سال .1917
به نظر بنده اص ً
ال آنگونه ورود انگلستان به ایران و اشغال
ایران تعمدی بود .برای نابودی بود .اینها قرارداد هم بسته
بودند که ایران را نابود کنند وگرنه بدیهی است وقتی وارد
یک کشور میشوید حداقل برای نیروهای خودتان آذوقه
بیاورید .نیاورند ،چون بنای انگلستان این بود که ایران را
تقسیم کنند یا بعد از  1917ایران را به طرو کامل ببلعد.
خب ایران با یک جمعیت کم با انگلیس مواجه بشود
بهتر است یا با یک جمعیت چهارده ،هفده یا 23میلیونی.
تعمدا ًاین قحطی را به ما تحمیل کردند .کشتار ،کشتاری
گسترده است .تعمد در کار بود .تعمد هم از این حیث که
آنها میخواهند اص ً
ال ایرانی نباشد .شما االن ببینید یک
ایران قدرتمند در منطقه چهقدر برنامههای اینها را به
هم زده است .شما ببینید از سال  1357تا امروز ،ما تمام
برنامههای غرب و استکبار جهانی را در این منطقه به هم
زدیم و آنها ایران قدرتمند را نمیپذیرند .آن موقع هم
نمیپذیرفتند .دورۀ محمدرضا پهلوی هم نمیپذیرفتند.
محمدرضا همیشه از انگلیسیها میترسید .در خاطراتی
افراد مرتبط با محمدرضا پهلوی بخوانید .محمدرضا
همیشه از انگلیسیها ترس داشت .نگران بود .انگلیسیها
هیچچیز هم نمیدادند .به نظر من این مسأله باید در
سیاست خارجی امروز ما مورد واکاوی قرار بگیرد.
چون عدهای فکر میکنند اگر با غربیها ،به اصطالح
مناسبات خوب برقرار کنیم ،آنها ما را میپذیرند و
با ما خوب رفتار میکنند .آنها هیچ موقع این کار را
نمیکنند .مبنای آنها نابودی ایران است .همین االن
میگویند پنج ایران کوچک بهتر از یک ایران بزرگ
است .با برنامهریزی گسترده ،تجزیۀ ایران به پنج قسمت
را البته در خواب و خیال خودشان میبینند؛ سیستان
و بلوچستان ،عربستان یا به قول خودشان خوزستان،
کردستان و آذربایجان .کار دارند میکنند .این اتفاقاتی
که همین االن در کشور ما میافتد و در یک مسابقۀ
فوتبال یکدفعه یک عده میآیند شعار تجزیهطلبانه سر
میدهند ،فکر نکنید اینها جوان هستند ،احساساتی
هستند ،ناراحت هستند؛ نه! این سیاست پشتش است.
بعضی از کشورهای منطقه پشتش هستند .آمریکاییها
با جدیت ،انگلیسیها با جدیت گفتند باید مسائل قومی
را در ایران تشدید کرده و اقوام را تحریک بکنیم؛ و
رویش سرمایهگذاری میکنند .بعضیها قبول نمیکنند.
اگر شما یک پایهای برای جمعیت ایران بپذیرید ،بپذیرید
ده میلیون نفر بودیم ،همۀ منابع میگویند یک سوم
جمعیت ایران کشته شدند .در جنگی که اص ً
ال به ما
مربوط نبود بیش از سه میلیون نفر کشته دادیم ،هیچ
بهرهای از آن نبردیم .فقط آسیبش برای ما ماند .تا
االن هم بسیاری از مشکالت ما برمیگردد ،به همین
تحمیالتی که اینها به ما داشتند.

گزیدهای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته
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کتــاب لحظههــای انقــاب روایتهــای محمــود
گالبدرهای از مبارزات مردمی انقالب اســامی کتابی
اســت کــه در هفتــۀ دوم دیمــاه توانســت در میان
پرفروشها قرار بگیرد.
مجموعه کتابهای روزهای انقالب که شــامل آثاری
کتابهای خبرساز
کتاب ســرزمین آرزوها نوشــتۀ مرتضی عبدالوهابی داستانیمستند دربارۀ روزهای منجر به پیروزی انقالب
اسالمی است ،با حضور نویسندگان و کارشناسان ادبی
توسط انتشارات بوستان کتاب به چاپ دوم رسید.
روایتی کامل از زندگی شهید محمد بروجردی به قلم نقد و بررسی شد.
نصرتالله محمودزاده از سوی انتشارات روایت فتح در
کتاب محمد،مسیحکردستان منتشر شد.
کتب حوزۀ ادبیات داســتانی در ماه دی بیشــترین
سهم فروش کتابفروشی ترنجستان سروش را به خود
اختصاص دادند.
کتاب فراز و فرود فکر فلســفی نوشــتۀ غالمحســین
ابراهیمی دینانی توســط انتشــارات حکمت و فلسفه
ایران منتشر شد.
نخســتین کتاب آمــوزش روخوانی قــرآن اثر فرهاد
فالح به زبان پرتغالی با عنوان  Recitação do alcorãoدر
برزیل منتشر شد.
ی منیژه آرمین
شــانزده ســال تازهترین رمان تاریخــ 
شناسی
ب
(آسی
آفتاب
ان
ر
پســ
و
مهتاب
کتاب دختران
توسط سورۀ مهر منتشر شد.
بوستان
مؤسسۀ
توسط
ان)
ر
پســ
و
ان
ر
دخت
دوستیهای
کتاب التیام که به فرجامشناسی جریانهای تاریخی
شد.
منتشر
کتاب
میپردازد ،در کمتر از یک سال به چاپ چهارم رسید.
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هیجان جــان تازهترین مجموعه شــعر صالحمحمد
خلیق شاعر توانمند و شهیر افغانستان منتشر شد.
کتاب نیمۀپنهانماه۲۶؛رستگاربهروایتهمسرشهید
از سوی انتشارات روایت فتح روانۀ بازار کتاب شد.
گلســـتان یازدهــم نوشــــتۀ بهــــناز ضــــرابیزاده
نویسندۀکتاب دختر شینا در میان پرفروش های هفتۀ
دوم بهمنماه قرار گرفت.
کتاب پرنده ،پســرک ،قطار اثــر احمدرضا احمدی از
سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر
شد.
چــاپ دوم کتــاب ترجمه و شــرح رجزهای عاشــورا
مشــتمل بر شــعارها و پیامهای حماســی و شورانگیز
شهیدان دشــت نینوا تألیف ابوالســحن ربانیتبار ،از
سوی نشر سبط اکبر روانۀ بازار کتاب شد.
کتاب نســیم ســبز خاطرهها که از ســوی انتشارات
سورۀ مهر به چاپ رسیده ،دربردارندۀ معرفی اجمالی
از تعدادی از کتابهای شــاخص حــوزۀ ادبیات دفاع
مقدس به همراه تقریظهای مقام معظم رهبری بر این
آثار است .این اثر به تازگی از سوی یک گروه خودجوش
مردمی به زبان عربی برگردانده شده است.

جســتارهایی در پالســکو کتابی اســت که به همت
پژوهشــگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی منتشر و به شــهدای آتش نشان که در
حادثۀ دلخراش آتش سوزی ساختمان تجاری پالسکو
جان باختند ،تقدیم شد.

شخصیتهای خبرساز
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آیتاللــه عبــادی ،نماینــدۀ ولی فقیه در خراســان
جنوبی گفت :جهاد فرهنگی نذر کتاب ابتکاری جدید
و اثربخش در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
وحید جلیلی از شــاعران خواست تا برای مضامین

انقالبی ،به ظرفیتهای قالبهای دیگر توجه داشــته
باشند و حتی به فکر خلق قالبهای جدید باشند.
رضا امیرخانی گفت :چگونه میتوانم از امام رضا g
داستان بنویســم و چگونه وارد درونیات این امام شوم و
خود را جای ایشان بگذارم و بنویسم.
غالمرضا شــجاع ،نمایندۀ مصرفکننــدگان کاغذ
کشــور گفت :اکنون کاغذ دارای آرامش نسبی است و
دولت میخواهد این آرامش را بــر هم بزند .اگر دولت
بخواهد لجبازی کند و این افزایش تعرفه را ادامه دهد،
به طور قطع قــول میدهیم که تولید داخلی را تحریم
میکنیم.
احمد شاکری ،نویسنده و منتقد ،در خصوص چرایی
عدم اقتبــاس از آثار ادبی در ســینمای ایــران گفت:
ادبیات ما از انتظارات سینما اطالع علمی ندارد و روایت
سینما را بهخوبی نمیشناسد.
نویسندۀ رمان به سپیدی یک رؤیا از انتشار چاپ دوم
این کتاب خبر داد و گفت :اکنون مشغول نگارش یک
رمان اجتماعی هستم.
مرتضی ســرهنگی گفت :امروز با نســل تــازهای از
نویسندگان جنگ تحمیلی روبهرو میشویم و اگر بگویم
پیشتازان این نسل ،بانوان هستند ،مبالغه نکردهام .در
واقع خاطرات جنگ برخی استانها ،به خانمها سپرده
شده است.
شــفیعی کدکنی اســتاد دانشــگاه گفت :معتقدم
امروزه فرزندان ســنایی و موالنا و فردوســی و سعدی و
ً
حافظ و نظامی و خیــام ،قطعا وارث نبوغ نیاکان خود
هستند و ناامید نیســتیم از اینکه در عصر حاضر و در
آینده نیز شاعران و نویسندگان ممتاز و بزرگی در قلمرو
زبان فارسی دری ظهور کنند.
ایمــان نــوروزی نویســندۀ کتاب انقــاب کرامت در
بحرین ،گفــت :ســقوط آل خلیفه ،اوضــاع منطقه را
متحول خواهد کرد و سقوط دیگر حکومتهای ظالم
دیگر را رقم خواهد زد.
کمرهای ،پژوهشــگر تاریخ گفت :اگر بخواهیم برای
ً
آثــار بهبودی نقطۀ اوجی را متصور باشــیم یقینا نقطۀ
شرحاسم اســت و این کتاب تابلوی تمامقد
اوج کتاب ِ
ادبیات بهبودی است.
نویســندۀ مجموعه داستانی جشن همگانی گفت:
رمان ســه کاهن که به نوجوانی پیامبر اسالم kاشاره
دارد ،از ســوی نشــر علمی و فرهنگی روانۀ بازار کتاب
شد.
غالمعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب
فارســی به مناسبت درگذشت جمشــید گیوناشویلی
ایرانشناس و استاد زبان فارسی پیام تسلیت داد.
حمیدرضا شکارسری گفت :امروزه وضعیت نقد شعر
انقالب به سامانتر بهنسبت سه دهۀ گذشته است ،هر
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چند جای کار بسیار داریم.

اســماعیل امینی ،شــاعر ،گفت :برای حل مشکل
کتابنخوانــی ،در وهلــۀ اول باید تمــام حمایتهای
دولتی از کتاب و همچنین امتیاز کتاب نوشتن از نظام
اداری برداشته شود.
هومان حسنپور؛ مدیر کمیتۀ ناشران داخلی ،داود
موسایی؛ مدیر کمیتۀ ناشران خارجی ،یحیی دهقانی؛
مدیر کمیتۀ علمی و فرهنگی ،علی اکبر تورانیان؛ مدیر
کمیتۀ اطالعرســانی ،محمد مهدی داودیپور؛ مدیر
کمیتۀ تبلیغات ،حسین صفری؛ مدیر کمیتۀ اجرایی و
رفاهی،محسننصرالله؛مدیر کمیتۀپشتیبانیانتخاب
شدند.
مدیر انتشارات فیض کاشانی به سوگ مادر نشست.
محســن بیگی ،مدیر اجرایی انتشارات فصل پنجم
گفت  :در حال جمعآوری مجموعۀ اشعار شاعران برای
حادثۀ پالسکو هســتیم ،که این کتاب بعد از انتشار به
صورت رایگان در اختیار عالقهمندان حوزۀ ادبیات قرار
خواهد گرفت.
نویسندۀ جشن باغ صدری گفت :به نویسندگانی که
در زمینۀ اجتماعی مینویسند ،پیشنهاد میکنم برای
تجربه هم که شــده سری به تاریخ بزنند چرا که دریای
وسیعی پر از سوژههای بکر و دست نخورده است.
مهناز فتاحی گفت :بزودی طی یک مراســم رسمی
کــه با حضور مســئوالن همــراه خواهد بود ،در شــهر
کرمانشاه از کتاب جدیدم رونمایی خواهد شد.
محسن پرویز گفت :رخدادهای اجتماعی تأثیرگذار
و بــزرگ نظیر انقالب یا وقایعی نظیر جنگهای بزرگ،
خواهناخــواه در حوزههای مختلف فرهنگیاجتماعی
ً
تاثیرگذارنــد و طبیعتا همۀ آحــاد جامعه مخاطب این
رخدادهاهستند.
اســماعیل جانعلیپــور عضــو شــورای برنامهریزی
جشــنوارههای «انتخــاب پایتخــت کتــاب ایــران» و
«روســتاها و عشایر دوســتدار کتاب» ،گفت :از اولین
دورۀ این جشنواره تا امروز ،که در آستانۀ سومین دورۀ
آن هستیم ،نهاد از جمله ســازمانهای همکار جدی
این برنامه بوده است .نهاد بهطور جدی به ده روستای
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برگزیدۀ این جشــنواره پرداخته و بهصورت جداگانه از
اعتبارات خود برای یک روستای برگزیده تسهیالتی در
نظر گرفته است.
شــهریار زرشــناس جدیدترین کتاب خود با عنوان
این سه لیبرالیســت با موضوع نقد آرای ریچارد رورتی،
فردریش فومن هایک و میلتون فریدمن منتشر کرد.

ناشران خبرساز

مدیر انتشــارات جمال از ترجمــۀ کتاب خدایا اجازه

خبــر داد و گفت :این کتاب هم اکنون به زبان عربی و
انگلیسی ترجمه شده و ترجمۀ انگلیسی آن بهزودی در
کالیفرنیامنتشرمیشود.
بهنشر کتاب قلب سالم را که بایدونبایدهایی در مورد
قلب ،درمان و بیماریهای قلبی است ،منتشر کرد.
مدیرعامــل بهنشــر از اســتقبال پرشــور مردمی از
برترینهای بهنشر در طرح «تابستانۀ کتاب» خبر داد.
نشر آرما کتاب فانوس دریایی نوشتۀ مریم بصیری را
دربارۀ شهدای نیروی دریایی منتشر کرد.
انتشــارات دارالحدیــث ،كتــاب يك بهار از بهشــت
میچينم را منتشر کرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب قلم و
تاج نوشت ۀ ابراهیم حسنبیگی را برای نوجوانان منتشر
کرد.

ســوره مهر الکترونیــک نســخۀ الکترونیکی کتاب
گلستان یازدهم ،اثر بهناز ضرابیزاده را منتشر کرد.
انتشــارات ترجمان علوم انســانی کتاب فلســفه به
وقت سه صبح شامل مصاحبههای فلسفی با برخی از
فالسفۀ معاصر را روانۀ بازار کتاب کرد.
نشر سدید کتاب اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس را که
به بررسی تجربۀ دفاع مقدس و آموزههای آن در اقتصاد
مقاومتی میپردازد را منتشر کرد.
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خط اخبار  /خبر

نشــر آرمــا کتــاب غــزه از بازگشــت مینویســد

مجموعهداســتانهایی دربــارۀ غــزه را بــا ترجمــۀ
امیرحسین حیدری منتشر کرد.
انتشــارات علمــی و فرهنگی رمان کتــاب زندیق اثر
مصطفی جمشیدی را روانۀ بازار کتاب کرد.
انتشــارات فصل پنجم به تازگی تعدادی کتاب شعر
جدید چه در حوزۀ تألیف و چه در حوزۀ ترجمه وارد بازار
نشر کرده است.
انتشارات قدیانی مجموعۀ ده جلدی قصههاییازبانو
فاطمه hبه روایت حسین فتاحی با تصویرگری فرهاد
جمشیدی را روانۀ بازار کتاب کرد.

اطالعیۀ رخدادهای فرهنگی
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در دومیــن برنامــه از برنامههــای «اوج هنــر» از
هدایتالله بهبودی ،نویسندۀ دفاع مقدس تجلیل شد.
در آخرین جلســۀ هیئت مدیرۀ انجمــن قلم ایران،
یوسف قوجق(نویسنده) به عنوان دبیر پانزدهمین دورۀ
جشنوارۀ قلم زرین انتخاب شد.
طبق آنچــه دبیرخانۀ دومین دورۀ جشــنوارۀ خاتم
اعالم کــرده مهلت ارســال آثار بــه این دوره تــا پایان
اسفندماه تمدید شد.
یویکمین ســالگرد آزادی معصومه آباد،
مراسم ســ 
نگارندۀ کتاب من زندهام برگزار شد.
نشستهای ادبی «یک ماه ،یک کتاب» از این پس
با محوریت نقد و بررسی کتابهای شعر بانوان در حوزۀ
هنری برگزار میشود.
پیشــنهاد انتخاب شــهر دوســتدار کتــاب در میان
استانهای شرکتکننده در مرحلۀ مقدماتی «پایتخت
ریزی انتخاب و
کتاب ایران» مورد بررسی شورای برنامه ِ
معرفی پایتخت کتاب ایران قرار گرفته و تصویب شد.
رئیس و مســئوالن حــوزۀ هنری در دیــدار با تولیت
مسجد مقدس جمکران دربارۀ همکاریهای دوجانبه
در زمینــۀ فعالیتهــای فرهنگی و هنــری با موضوع
فرهنگ مهدوی و انتظار ،به گفتوگو نشستند.
دبیرخانۀ هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی با صدور اطالعیهای شرایط انتخاب و
خرید کتابهای گویا را اعالم کرد.
جلسۀ نقد و بررسی رمان برج  ،۱۱۰آخرین اثر فیروز
زنوزی جاللی در محفل انس برگزار شد.
در حاشــیۀ پنجا هوســومین هماندیشــی مدیران و
پنجمین هماندیشی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه

فرهنگ و اندیشه اسالمی از پنج اثر برگزیدۀ گروههای
علمی پژوهشگاه رونمایی شد.

مراســم رونمایی از کتابگلستان یازدهم در تاالر مهر
حوزۀ هنری برگزار شد.
نشســت هماندیشــی جمعی از داستاننویســان،
رماننویسان ،نویسندگان وشاعران مطرح و برتر کشور
روز پنجشنبه به میزبانی بهنشر( انتشارات آستان قدس
رضوی) در جوار بــارگاه منور و مطهر حضرت رضاg
برگزار شد.
دبیــر شــانزدهمین دورۀ جایــزۀ شــهید غنیپور از
برگزاری اختتامیۀ این دوره در روز نهم اســفندماه خبر
داد.
مراســم رونمایــی از کتــاب بحــران جمعیــت در
ایران(ریشهها ،پیامدها و راههای مقابله)،تألیف فرشته
رو حافزا در دانشــکدۀ رسانۀ خبرگزاری فارس با حضور
نویســنده ،کبــری خزعلی رئیــس شــورای فرهنگی
اجتماعی امور زنان ،صالح قاســمی نویســندۀ کتاب
جنگ جهانی جمعیت و نویسنده برگزار شد.
بهمناسبت روز جهانی عصای سفید و روز نابینایان،
مدیــر کل کتابخانههــای عمومی اســتان تهــران از
کتابداران نابینای استان تهران تجلیل کرد.
اولین نشســت از سلسلهنشستهای «کتابنوش»
با حضــور آیتالله حائری شــیرازی و صــادق کرمیار،
سهشــنبه ســیزدهم مهرماه مصادف با دوم ماه محرم
ی است
برگزارشد« .کتابنوش» مجموعۀ نشستهای 
کــه بههمــت دفتر همایشهــا و نشســتهای کانون
اندیشــۀ جوان ،با همــکاری مرکز تبادل کتــاب برگزار
میگردد.
خوانی نماز،
ب
کتا
سراسری
مسابقۀ
نماز،
اقامۀ
ستاد
ِ
ویژۀ گروه سنی  15سال به باال را برگزار میکند.
طی نشست مشترک رئیس و مسئوالن حوزۀ هنری
با نمایندگان مؤسســۀ ترجمۀ کرۀ جنوبی ،تفاهمنامۀ
همکاری بین این دو نهاد فرهنگی و هنری امضا شد.
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پنج ویژگی خاندانی تطهیرنشدنی
این رژیمى که ملّت با آن گالویز شد ،چه بود؟ چه کسى
خصوصیت را من عرض
بود؟ این خیلى مهم است .چند
ّ
میکنم؛ چون عرض کردم امــروز انگیزهها وجود دارد
براى تحریف ،یعنى سعى میکنند چهرۀ خبیثترین و
تاریخى اواخر این
زشتترین و سیاهروترین عناصر ُح ّکام
ِ
ملّت را به شــکلى آرایش کنند که حقیقت براى مردم
مکشوف نشود و نفهمند با این انقالب چه کردند:

دیکتاتورى سیاه و خفقان
خصوصیت اول:
ِ
عجیبعلیهمردم

خصوصیات آن رژیم فاســد ،دیکتاتورىِ سیاه و
یکى از
ّ
خفقان عجیب علیه مردم ،با قساوتآمیزترین روشها
[بود] که ممکن است در جاهاى دیگرى از کشورها هم
وجود داشــته باشد .در اینجا خود ما از نزدیک مشاهده
کردیم که چه میکردند و چه رفتارى داشــتند با آحاد
مردم؛ هم در دوران رضاخان که گذشتگان ما ،بزرگترهاى
مــا آن را دیده بودند و براى ما نقل کردند ،هم در دوران
اخیر ،که خود ماها ،آحاد مردم ،در میدان بودیم .جوانها
البتّه آن دوران را ندیدند .حرفهاى فراوان و موثّق [وجود
دارد] از آنچــه اینها با مردم ،با مبارزین و با کســانى
که انتقاد داشــتند،ولو انتقادهاى اندک داشتند ،انجام
میدادند؛ رفتارهایى که اینها میکردند ،آن شکنجهها،
غریب جســمى و روحى ،آن
آن فشــارهاى عجیب و
ِ
زندانهاى مخوف ،که امروز برخى از نشــانههاى آنها

تعجب میکنند .یکى
هست که افراد میروند میبینند ّ
از کارها این بود ،اینها با قدرت زور و اســتبداد و فشار
بر مردم ،حکومت خودشــان را ادامه میدادند؛ و همین
کسانى که امروز َدم از حقوق بشر میزنند و این ا ّدعاهاى
رســوا را مرتّب ،پىدرپى تکرار میکنند ،با همۀ وجود
طرفدار اینها بودند؛ نمیشود هم گفت خبر نداشتند،
چرا! دســتگاه جه ّنمى ساواک را خود صهیونیستها و
خود آمریکایىها و ســیاى آمریکا بهوجود آورده بودند،
روشها را آنها بهشــان یــاد داده بودند ،چطور ممکن
بود خبر نداشــته باشند .حاال که اخیرا ً معلوم شد خود
اینها هم دچار یکچنین مشکالت عظیمى هستند؛ این
افشــاگرىهایى که در این اواخر انجام گرفت نسبت به
رفتار سازمانهاى جاسوسى آمریکا با مخالفین و معاندین،
اینها کجا ،سخن از آزادى بیان و لیبرالیسم و دموکراسى
و اعتناى به حرف مردم کجا! اص ً
ال عالم عجیبى است! در
خصوصیاتش این بود:
کشور ما ،آن رژیم خبیث ،یکى از
ّ
شدتعمل ،قساوت کامل نسبت به هرکسى که اندک
ّ
اعتراضى به آنها داشت و آنها از آن ّ
مطلع میشدند.

خصوصیــت دوم :وابســتگی ذلّتآمیز به
قدرتهای خارجی و تحقیر ملت ایران

خصوصیت د ّوم ،وابستگى ذلّتآمیزى بود که اینها به
ّ
قدرتهاى خارجى داشتند .حاال در این کتابهایى که
بــراى تبرئه و بىگناه نشــان دادن رژیم خبیث پهلوى

خاندان تطهیرنشدنی
پنج ویژگی
ِ

مینویسند ،این را منکر میشوند ،که [البتّه] قابل انکار
نیســت .رضاخان به دستور انگلیسىها آمد ،به دستور
مجرد اینکه انگلیسىها پیغام
انگلیسىها هم رفت؛ به ّ
دادند که باید برود ،بعد از هفده هجده ســال سلطنت،
ناچار [رفت]؛ یعنى پشــتیبان دیگرى نداشت؛ آنها او
را آورده بودند ،حاال هم الزم میدانستند او برود ،رفت؛
به دستور انگلیسىها آمد ،به دستور انگلیسىها رفت.
محمدرضا را انگلیســىها س ِر کار آوردند تا
بعد هم که ّ
آخر دهۀ  ،۲۰از اوایل دهۀ  ۳۰آمریکایىها وارد میدان
شــدند ،همۀ امور را قبضه کردند و در اختیار گرفتند؛
سیاســتها سیاســتهاى آمریکا [بود]؛ آنچه منافع
آمریکا ایجاب میکند ،چه در رفتار داخلى ،چه در رفتار
منطقهاى ،چه در رفتار بینالمللى؛ عیناً آنچه آنها الزم
میدانســتند؛ یعنى یک تحقیر عظیم ملّت ایران .این
خصوصیات آن رژیم خبیث این بود .اینکه شما
یکى از
ّ
مىبینید آمریکایىها با چه لجى ،با چه دشمنى و بغضى
به ملّت ایران و به انقالب اسالمى و به نظام اسالمى نگاه
میکنند؛ بهخاطر این است .اینها یک چنین دورانى را
گذراندند؛ چنین کشورى ،چنین نظامى از دست آنها
رفته است؛ لذا دشمنى آنها با انقالب تمامشدنى نیست.

خصوصیت سوم :گرفتاری در انواع فسادها

خصوصیت ســ ّوم این رژیم خبیث ،فســاد بود .انواع
ّ
فساد ،از فســادهاى جنسى بگیرید که مبتالبه تقریباً
همۀ دربارىها و دوروبرىها و مانند اینها بود که دیگر
حاال داستانهایش شرمآور است .آن روز خیلى از آحاد
مردم هم میدانستند ،اگرچه جرئت نمیکردند بر زبان
بیاورند .گاهى از قلم خارجىها درمیرفت ،چیزهایى را
میگفتند فساد جنسى ،فساد مالى ،نه فقط در سطوح
متوسط که هر وقتى ممکن است پیش بیاید؛ نخیر ،در
ّ
محمدرضا و
عالىترین سطوح کشور .از طرف شخص ّ
دوروبرىهایش ،باالترین فســادهاى مالى ،بزرگترین
رشوهها ،بدترین دستاندازىها ،خباثتآلودترین فشارها
بر منابع مالى ملّت بهوجود مىآمد .براى خودشان ثروت
درست میکردند به قیمت فقیر کردن مردم و بیچاره
کردن مردم .فساد ،فســاد جنسى ،فساد مالى ،اعتیاد،
مخدر صنعتى بهوسیلۀ عناصر
ترویج اعتیاد و ترویج موا ّد ّ
اصلى حکومت آن روز در ایران بهوجود آمد و اتّفاق افتاد.
محمدرضا را در فرودگاه سوئیس با
یکى از خواهرهاى ّ
چمدان پر از هروئین ،پلیس سوئیس دستگیر کرد! [خبر
آن در] همۀ دنیا پیچید ،منتها زود ماســتمالى کردند؛
قضیه را برطرف کردند،
خب مربوط به خودشــان بود؛ ّ
وضعیتى [بود].
گره را باز کردند؛ یکچنین
ّ

خصوصیت چهارم :بیاعتنائی به مردم

مهم رژیم
بىاعتنائى بــه مردم؛ ازجملۀ
خصوصیــات ّ
ّ

طاغــوت بىاعتنائى به مردم بــود؛ مردم بههیچقیمت
بهحســاب نمىآمدند .ما در دوران عمرمان ،در دوران
جوانى در رژیم گذشــته ،یک بار هــم نه در انتخاباتى
شــرکت کرده بودیم ،نه از مردم کوچه و بازار معمولى
مىشنیدیم که شرکت کنند؛ انتخاباتى وجود نداشت.
در یــک برههاى خیلى صریــح ،در یک برههاى کمتر
صریح ،دخالتهــاى آنها بود؛ یک مشــت مزدور را
میبردند ،مىنشاندند آنجا و بهوسیلۀ آنها در مجلس
شورا و مجلس سنا کار خودشان را انجام میدادند .مردم
ال نمیدانستند چه کســى در رأس کار است؛ اص ً
اص ً
ال
رابطۀ بین مردم و حکومت قطع بود .آگاهى مردمّ ،اطالع
مردم از مسائل کشور ،از مسائل سیاسى که شما امروز
مىبینید ،این درســت نقطۀ مقابل آن چیزى است که
آن روز وجود داشــت؛ رژیم خبیث بهکل منقطع بود با
آحاد مردم.

خصوصیت پنجم :ترویج خودکمبینى م ّلى و
بزرگنمایىغربى

بىاعتنائى به پیشــرفت علمــى ،ترویج خودکمبینى
ملّى و بزرگنمایى غربى؛ حاال کار علمى که پیشرفت
نمیکرد ،حرکت علمى بهمعناى واقعى کلمه که اص ً
ال
وجود نداشــت ،در رســانهها ذائقۀ مردم را به واردات
متأسفانه تا امروز باقى است.
عادت دادند که این عادت ّ
مدتى که بــراى مردم بهوجود مىآید،
عادات طوالنى ّ
بهآسانى از بین نمیرود .اینها بهجاى کشاندن کشور
به ســمت احیاى تولیدات داخلى و منابع حقیقى یک
ملّت ،مردم را با پول نفت عادت دادند به واردات؛ ذائقۀ
مردم را عوض کردند؛ کشــاورزى کشور را نابود کردند،
صنایع واقعى و ملّى کشور را از بین بردند ،کام ً
ال کشور
را وابسته کردند به خارج و به دشمنان این ملّت .ملّت
را تحقیر کردند ،توانایىهاى ملّت را دستِکم گرفتند،
به زبان آوردند ،فرهنگ غربــى را بزرگنمایى کردند؛
ِ
جامع همۀ بدىها .خب،
خبیث
جوش
یک رژیم هفت ِ
ِ
مردم هم احساس میکردند؛ ملّت ایران ملّت باهوشى
اســت ،حقایق را میفهمند ،احساس میکنند ،منتها
یک دستى الزم اســت ،یک صداى رسایى الزم است،
یک دل مؤمنى الزم است که دیگران را وارد به میدان
مبارزه کند؛ مبارزات گوشه و کنار بود ،اینکه مردم بیایند
وارد میدان بشوند ،این کار یک مرد الهى بود که خداى
متعال این مرد الهى را به مردم داد؛ امام بزرگوار ما همان
فریادى شد که همۀ خواستههاى مردم را در خود جمع
داشت؛ مردم هم پاسخ گفتند ،اجابت کردند ،جان دادند،
فداکارى کردند ،وارد میدان شدند؛ ملّت با چنین رژیمى
گالویز شد و پیروز شد.
بیانات در دیدار مردم قم 93/10/17
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سیاستها
سیاستهاى آمریکا
[بود]؛ آنچه منافع
آمریکا ایجاب
میکند ،چه در رفتار
داخلى ،چه در رفتار
منطقهاى ،چه در
رفتار بینالمللى؛
عین ًا آنچه آنها الزم
میدانستند؛ یعنى
یک تحقیر عظیم م ّلت
ایران

از طرف
شخص مح ّمدرضا
و دوروبرىهایش،
باالترین فسادهاى
مالى ،بزرگترین
رشوهها ،بدترین
دستاندازىها،
خباثتآلودترین
فشارها بر منابع مالى
م ّلت بهوجود مىآمد.
براى خودشان ثروت
درست میکردند به
قیمت فقیر کردن
مردم و بیچاره کردن
مردم
در رسانهها ذائقۀ
مردم را به واردات
عادت دادند که این
متأسفانه تا
عادت
ّ
امروز باقى است.
مدتى
عادات طوالنى ّ
که براى مردم بهوجود
مىآید ،بهآسانى از بین
نمیرود
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396
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پروندۀ ویژه
گفتوگو

ترویج تفکر آمریکایی و غربی؛
سیاست نشر دوران پهلوی
سیّدعلیسیّدان

بیشترین
حجم فعالیت
تاریخنگاری در
دورۀ پهلوی ،دربارۀ
سیاهنمایی دوران
قاجار و همچنین
قهرمانسازی پهلوی
و مخصوص ًا شخص
رضاخان بود و
همچنین تغییراتی
که در ایران در
نتیجۀ عملکرد آنها
رخ داده بود .در این
سیاهنمایی به هیچ
وجه به نقش استعمار
و گروههای روشنفکر
همسو با استعمار
درعقبماندگی ایران،
اشارهای نمیکنند و
به دین و روحانیت
هم تهاجم دارند.
بنابراین هیچوقت
علل اصلی بنبستها
و ناکارآمدی نظام
سیاسی در دوران
قاجار را بیان
نمیکنند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396

«رژیم پهلوی و شخص رضاخان با توجه به اینکه هیچ جایگاهی در نظام دیوانساالری ایران قبل از کودتا نداشت و عالوه بر آن برجستگی خاصی
هم از نظر خانوادگی نداشت لذا خیلی سعی کردند که برای این خاندان یک ریشۀ باستانی ایجاد کنند .اهداف اصلی ولی پشت پردۀ کودتا مبارزه
با اسالم و تشیع بود و اینها نمیتوانستند در دورۀ اسالمی این جای پا را پیدا کنند برای همین رفتند سراغ دورۀ باستان و شروع به جعل پیشینهها
کردند و آن موج باستانگرایی که در ایران پیدا شد .حتی در یک مورد یکی از اینها پیشینۀ رضاخان را به بهرام چوبینه رساند ».اینها بخشهایی
از صحبتهای دکتر «موسی حقانی» کارشناس تاریخ و مدیر مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران در گفتوگو با «شیرازه» است که دربارۀ اوضاع
و احوال کلی حاکم بر فضای نشر در دوران پهلوی و فعالیت جریانهای مخالف و موافق پهلوی و همچنین فعالیت کسانی که بهدنبال تطهیر
پهلویها بودند صورت گرفت .ادامۀ گفتوگو در ادامه میآید.
دربــارۀ تطهیر دورۀ پهلوی توســط بعضــی از جریانات
روشــنفکری و بهصورت ویژه دربارۀ فعالیت بنگاه نشر و
ترجمه صحبت بفرمایید .چه فعالیتهایی در آن دوره انجام
میشد؟

تاریخنگاری در دورۀ پهلوی با دو رویکرد جدی و اساسی
کار خودش را شروع کرد .یکی سیاهنمایی دربارۀ دورههای
قبل و بهویژه دورۀ قاجار بود .چون بهطور طبیعی تالش
زیــادی کردند که قاجارها را از صحنۀ سیاســی حذف
کنند .از لحاظ فرهنگی و تبلیغات ،کارهای گستردهای
را شروع کردند که یکی از آنها همین بحث تاریخنگاری
بود .اینطور قلمداد کردند که ایــران در دورۀ قاجار به
انتهای دورۀ انحطاط و ســقوط رسیده بود و اگر کودتا
رخ نمیداد و رضاخان ظهور نمیکرد ایران تجزیه میشد
و از بین میرفت .حتی بعضی از جنبشهایی که در آن
دوره برای صیانت از استقالل کشور و بازگرداندن نظام
سیاسی به مدار مشروطیت آغاز شد؛ نظیر حرکتهای
میرزا کوچکخان و شــیخ محمد خیابانــی؛ با عنوان
حرکتهای تجزیهطلبانه معرفی شدند .ولی بیشترین
حجم فعالیت آنها ،دربارۀ ســیاهنمایی دوران قاجار و
همچنین قهرمانســازی پهلوی و مخصوصاً شــخص
رضاخان بود و همچنین تغییراتی که در ایران در نتیجۀ
عملکرد آنها رخ داده بود .در این سیاهنمایی به هیچ وجه
به نقش استعمار و گروههای روشنفکر همسو با استعمار
درعقبماندگــی ایران ،اشــارهای نمیکنند و به دین و
روحانیت هم تهاجم دارند .بنابراین هیچوقت علل اصلی

بنبستها و ناکارآمدی نظام سیاسی در دوران قاجار را
بیاننمیکنند.
در کنار این ،رژیم پهلوی و شخص رضاخان با توجه
به اینکه هیچ جایگاهی در نظام دیوانساالری ایران قبل
از کودتا نداشت و عالوه بر آن برجستگی خاصی هم از
نظر خانوادگی نداشــت لذا خیلی سعی کردند که برای
این خاندان یک ریشۀ باستانی ایجاد کنند .اهداف اصلی
ولی پشت پردۀ کودتا مبارزه با اسالم و تشیع بود و اینها
نمیتوانستند در دورۀ اسالمی این جای پا را پیدا کنند؛
برای همین رفتند ســراغ دورۀ باستان و شروع به جعل
پیشــینهها کردند و آن موج باســتانگرایی افراطی در
ایران پیدا شد .حتی در یک مورد یکی از اینها پیشینۀ
رضاخان را به بهرام چوبینه رساند.
وجه بعدی در نشر آن دوره ،تبلیغات گسترده در
مورد عملکرد پهلوی بود ولی ارتباط آن را با منافع ملی و
فرهنگ ایرانیاسالمی روشن نمیکردند؛ چون آنها ایران
را از قبل ،یک ویرانه نشان داده بودند .مث ً
ال بعد از اینکه
در آن دوره شناسنامه دادند وانمود کردند که قبل از آن
ایرانیان هیچ سند هویتی نداشتند ،حال اینکه اینگونه
نبود و بعد از مشــروطه تالشهایی در این زمینه شده
بود و بخشی از جامعه این اسناد هویتی را داشتند ولی
هنوز عمومیت نیافته بود؛ یا آموزش عالی در کشور وجود
داشت ولی با تبلیغات گسترده ،تأسیس دانشگاه تهران و
جمعکردن مؤسسات قبلی در این مرکز ،بهعنوان یک
اقدام بسیار بزرگ تلقی شد و نمایش داده شد .راهآهنی
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هر چند بعضی از
این آثار ،کارهای خوب
و قابل دفاعی هستند
اما سیاست کلی این بود
که تفکر باستانگرایی
با چاپ این کتابها
جنبۀ علمی به خودش
بگیرد و در مراکز علمی
هم این منابع در اختیار
دانشپژوهان قرار
بگیرد .در اصل یک
جریانسازی بود که در
کشور آغاز شد

که از شــمال به جنوب کشیده شد و از کنار هیچ یک
از شــهرهای بزرگ و مهم ایران رد نشد و در اصل یک
راهآهن استراتژیک نظامی بود ستایش شد .اص ً
ال مطرح
نشد که به چه درد ایران خورد و کدام گره را از مشکالت
مردم ایران باز کرد .بحث دیگر ترویج غربگرایی در ایران
بود که در نشر آن دوره به چشم میآید.
منظورتان از نشر ،دقیق ًا چه آثاری است؟

بیشتر جنبههای مطبوعاتی مدنظر است و حرفهایی
که در مطبوعات آن دوره میزدند و البته کتابهایی هم
منتشر میکردند .بعضی از ناشران خصوصی که در آن
دوره فعالیت میکردند ،این کتابها را منتشر میکردند.
بخشــی از آنها در چاپخانۀ اطالعات چاپ میشد و
حمایت دولتی میشــدند .دولت خودش دنبال چاپ و
توزیع اینها بود .این نگاه هم در مطبوعات آن دوره بود و
هم در منشورات آن .اسامی بعضی از ناشرینی که این آثار
را منتشر میکردند با یک تحقیق ساده قابل احصاء است.
نهادهایی هم که تأســیس شدند؛ مثل سازمان پرورش
افکار و فرهنگستان؛ کار نشر را هم انجام میدادند.
بحث بعدی ترویج تفکر غربی و سبک زندگی غربی
در ایــران بود .مخصوصــاً از طریق ترجمه که هم افکار
اندیشمندان غربی و هم سبک زندگی غربی به ایرانیان
منتقل شــود .این امر از دورۀ پهلوی اول آغاز شد و در
دوران پهلوی دوم به اوج رســید« .بنگاه نشر و ترجمه»
یکی از همین مراکز بود که هم کار نشر را انجام میداد
و هــم کار ترجمه را .گرانیگاه اقدامات آنها ترجمۀ آثار
مستشرقین و باستانشناسان بود .هر چند بعضی از این
آثار ،کارهای خوب و قابل دفاعی هستند اما سیاست کلی

این بود که تفکر باستانگرایی با چاپ این کتابها جنبۀ
علمی به خودش بگیرد و در مراکز علمی هم این منابع در
اختیار دانشپژوهان قرار بگیرد .در اصل یک جریانسازی
بود که در کشــور آغاز شد .بخش دیگر منابع غربی در
حوزههای فکری و اقتصاد و روانشناســی و نظایر اینها
است که این بنگاه آنها را ترجمه و توزیع میکرد.
نظیر این بنگاه «مؤسســۀ فرانکلین» را داریم که
ماجرای آن کمی پیچیدهتر اســت .در فرانکلین آقای
صنعتــیزاده در رأس هیئت امنایی بــود که برخی از
مسئولین کشور عضو آن بودند .وی بابی ازلی بود و کام ً
ال
در خدمت سازمان سیا و آمریکائیها درآمده بود .جالل
آل احمــد در یک چاه و دوچاله رویکرد وی را به خوبی
توضیح داده است.
در نهایت هم هدف نهایی ،ترویج تفکر آمریکایی
و غربــی در ایران بــود که بــا بهخدمتگرفتن برخی
روشنفکران آن دوران که به این هدف دل بسته بودند،
گسترش پیداکرد .فرانکلین بعدها با استفاده از یک رانت
بزرگ دولتی به حوزۀ چاپ کتابهای درســی هم وارد
شد .نشر آثار روشــنفکران آن دوران به نحوی کمکی
بود برای غربیکردن سبک زندگی مردم و این مؤسسه
تعــدادی از روشــنفکران را در یکجا جمع کرده بود و
برخی از قلمها را نیز خریده بود.

فرانکلین بعدها با
استفاده از یک رانت
بزرگ دولتی به حوزۀ
چاپ کتابهای درسی
هم وارد شد .نشر
آثار روشنفکران آن
دوران به نحوی کمکی
بود برای غربیکردن
سبک زندگی مردم و
این مؤسسه تعدادی
از روشنفکران را در
یک جا جمع کرده بود
و برخی از قلمها را نیز
خریده بود

«بنگاه نشــر و ترجمه» با ریاست فرح پهلوی چه اهدافی را
دنبال میکرد و چه فعالیتهایی داشت؟

این بنگاه مؤسسهای ســلطنتی بود که در سال 1333
باهمکاری احسان یارشاطر و اسداهلل علم تأسیس شد.
تقیزاده ،علم ،بهبهانیان ،یارشاطر اعضای هیئت مدیرۀ
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عمدۀ تکاپویی
که فرح داشت یکی
جمعکردن نویسندهها
و هنرمندان و
هنرپیشههای
ساختارشکن بود که
در نهایت از ظرفیت
آنها برای ستیز با
سبک زندگی دینی
و اندیشۀ دینی و
هویت ایرانی استفاده
کند .در کنار این،
چند کار نمایشی مثل
چاپ قرآن و برگزاری
تعزیه درجشن هنر
هم انجام میداد ولی
همگان میدانستند
که اینها جنبۀ
تشریفاتی دارند و
میخواهند اذهان را
منحرف کنند
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آن بودند و ادوارد ژوزف ،از اعضای شاخص لژ فراماسونی
روشــنایی درتهران ،بازرس آن بود .ازسال  1336بهرام
فرهوشــی بهجای یارشــاطر قائممقام بنگاه شد .جالب
اینجاست که ایندو ،وابسته به فرقۀ بهائیت و بابیه بودند.
یارشاطر در خانوادهای بهائی متولد شده بود و فرهوشی در
خانوادهای بابی بهدنیا آمد و پدرش علیمحمد فرهوشی
ملقب به مترجم همایون در زمرۀ نخستین کسانی بود
که آثار مستشرقین را در ایران ترجمه کرد .وی با ابراهیم
پورداود همکاری داشت و فرزندش بهرام فرهوشی با همین
زمینه به پورداود میپیوندد و در پروژۀ اسالمستیزانۀ وی
مشارکت پیدا میکند .پروژههای این بنگاه بهقدری برای
رژیم اهمیت داشت که امکانات مالی ازسوی بنیاد پهلوی،
شرکت نفت و سازمان برنامه هم به کمک آن آمد .البته
زمام امور در دست بنیاد پهلوی بود بهویژه دردهۀ چهل
و پــس از آن ،این بنگاه عم ً
ال زیرمجموعۀ بنیاد پهلوی
شد .با جایگزینی جعفر شریفامامی بهجای علم ،تعداد
سناتورها که برخی از آنها فراماسون بودند ،در هیئت
مدیره افزایش یافت .دکترزرینکوب ،جعفر شعار و ایرج
افشار نیز بعدها به مؤسسه پیوستند .چاپ ترجمۀ آثار
ادبی خارجی با ترجمههای جمالزاده ،خانلری ،صناعی
و کاظمزاده ،ایرانشهر ،و همچنین مجموعۀ ایرانشناسی
که ترجمۀ آثار مستشرقین بود در این بنگاه چاپ میشد.
این بنگاه در زمینۀ علوم ،تاریخ ،فلسفه و ادبیات کودکان
هم آثاری منتشــر کرد .از سال  ،1341ریاست بنگاه به
فرح پهلوی واگذار شد و از سال  ،1343سرپرستی مالی
آن به بنیاد پهلوی سپرده شد.
فــرح پهلوی صاحب فکر نبود .وی در نوجوانی در
مدرســه ژاندارک درس خوانده بود و تعلیمات دینی و

ایرانی نداشت .بعدها هم که به فرانسه رفت با یک جمع
ساختارشکن از نظر فرهنگی و فکری و اخالقی همراه
شد و با آنها همزیستی داشــت و زندگی کرد .زمانی
هم با جمعی که گرایشهای چپ داشــتند همراه شد
ولی خودش صاحب فکر نبــود .رویکرد غربگرایانه و
ولنگارانهاش باعث شــد که یک فرصتی را برای جذب
برخی از افرادی که نگاه دینی نداشتند وحتی برخی که
نگاه دینستیزانه هم داشتند فراهم کند .وی قصد داشت
یک محفل روشنفکری و ادبی دور خودش جمع کند .در
دفتر فرح نفوذ گستردۀ بهاییها را هم میبینیم .اگر در
فرانکلین یک عقبۀ بابی ازلی را میبینیم ،در دفتر فرح
بیشتر با حضور جدی بهاییها مواجه هستیم که تقریباً
در همۀ حوزهها و سطوح حضورشان را میبینیم .نتیجه
اینکه فرح را نمیتوان یک چهرۀ فرهنگی تلقی کرد اما
با همان زمینههای تربیتی و فکری ،بهویژه میخواست از
آن شرایطی که دربار برای او تعیین کرده بود که فرضاً
برای شاه فرزند بیاورد ،خارج شود .حضورهای تشریفاتی
در مؤسســات خیریه ،دیگر او را ارضــاء نمیکرد و به
سمت حوزۀ فرهنگی ورود پیدا کرد .عمدۀ تکاپویی که
فرح داشت یکی جمعکردن نویسندهها و هنرمندان و
هنرپیشههای ساختارشکن بود که در نهایت از ظرفیت
آنها برای ستیز با سبک زندگی دینی و اندیشۀ دینی
و هویت ایرانی اســتفاده کند .در کنــار این ،چند کار
نمایشی مثل چاپ قرآن و برگزاری تعزیه درجشن هنر
هم انجام میداد ولی همگان میدانستند که اینها جنبۀ
تشــریفاتی دارند و میخواهند اذهان را منحرف کنند.
حتی در جشن هنر شیراز هم نمایشهای تعزیه انجام
میشــد اما هیچوقت آن اثر و پیامی را که تعزیهها در

ترویج تفکر آمریکایی و غربی؛ سیاست نشر دوران پهلوی

کوچهپسکوچههایجنوبشهرتهرانمنتقلمیکردند،
آن تعزیههای نمایشی جشن هنر نمیتوانستند منتقل
کننــد .دلیل ایندســت اقدامات این بــود که بگویند
ما به فرهنگ ایرانی و اســامی هم توجه داریم .عمدۀ
رویکردی که اینها در همۀ وجوه در جشن هنر شیراز
دنبال میکردند ،ترویج فرهنگ غربی و ساختارشکنی در
یک جامعۀ دینی و سنتی بود .نمایشنامۀ «خوک ،بچه،
آتش» که در شیراز به نمایش گذاشته شد ،همان زمان
ظرفیت نمایشش در انگلستان و آمریکا وجود نداشت.
ظرفیت بنگاه نشر و ترجمه ،با ریاست فرح هم در همین
چارچوب قابل تعریف بود.
یکی از مؤسسات مطرح نشر و ترجمه در زمان پهلوی مؤسسۀ
فرانکلین بود .وقتی اسامی کسانی را که با مؤسسۀ فرانکلین
همکاری میکردند مرور میکنیــم ،درمییابیم که آنها یا در
همان زمان مطرح بودند و یا بعدها تبدیل به چهرههای مطرح
فرهنگی و ادبی و هنری شدند.کسانی مثل جمالزاده و حتی در
برههای کسی مثل سیدجعفر شهیدی و  . ...این همکاریها را
چگونهارزیابیمیکنید؟

مؤسسۀ انتشــاراتی فرانکلین در سال  1331در آمریکا
تأسیس شد .هدف اصلی آن ترجمۀ کتابهای آمریکایی
به زبانهای کشــورهایی بود که آمریکا در آن کشورها
حضور و نفوذ داشت .ریاست آن بادیتوس سی.اسمیت
رئیس انتشارات دانشگاه پرینستون بود .رفتهرفته شعبات
این مؤسسه در کشورهای دیگر از جمله ایران در اواخر
سال  1332تاسیس شد .مؤسس آن همایون صنعتیزاده
بود که تا سال  1344ریاست آن را برعهده داشت و بعد
از او علیاصغر مهاجر تا انحالل یعنی سال  1355ریاست
آن را برعهده گرفت .بعدها فعالیت مؤسسه گسترش پیدا
کرد و ناشرین دیگر را تحت اداره خود درآورد .برنامۀ این
مؤسسه ترویج فرهنگ آمریکایی در ایران بود ،اما در کنار
آن برخی آثار دیگر هم منتشــر میشد که عمدتاً برای
پنهان کردن آن مأموریت اصلی بود .بنابراین نمیتوان
دربارۀ همۀ افرادی که با این مؤسسه کار میکردند حکم
واحدی بدهیم و بگوییم اینها در چهارچوب سیاستهای
فرهنگی رژیم ،با حکومــت همکاری میکردند و تمام
رویکردهــای فرهنگی آن رژیم را قبول داشــتند .مث ً
ال
آقای شهیدی میبیند مؤسسهای آمده و امکاناتی را در
اختیار نویسندگان و مورخین قرار میدهد و ایشان هم
از این ظرفیت استفاده میکند .با دیدن آثار دکترجعفر
شهیدی و جمالزاده و حتی دکتر زرینکوب و مقایسه
با آثار کسانی مثل تقیزاده میشود متوجه این تفاوتها
و دریکراستانبودن آنها شد .استفاده ازامکانات و پول و
در یک جاهایی نیز ،همسویی ،از دالیل این همکاریها
است .مث ً
ال دو قرن ســکوتِ زرینکوب با سیاستهای
باستانگرایی رژیم همسویی دارد یا آن ساختارشکنیای

که جمــالزاده در بعضی از آثــارش در حوزۀ ادبیات و
داســتان انجام میدهد ،با سیاستهای فرهنگی رژیم
همسویی دارد .این همسویی هم از جهت ستیز با اندیشه
و فرهنگ دینی مردم ،با ادعای مبارزه با خرافات است و
هم از جهت مبارزه با روحانیت.
کجاها با هم همسویی دارند؟

از جهت برجســتهکردن دوران باستان با یک حرکت
گزینشی که نهایتاً تاریخ شاهنشاهی از آن بیرون آمد و
از نزدیک هفت هزار سال تاریخ و سابقه ،به  2500سال
آن بســندهکردند و در همین  2500سال هم ثقل آن
را دورۀ شاهنشــاهی قرار دادند و دورۀ اسالمی را نادیده
گرفته و از آن بهعنوان دو قرن سکوت یاد کردند .بعضی
از کارهایی که صورت میگرفت و مطرح میشد ،یا جنبۀ
ضددینی داشــتند یا یک تصویر کام ً
ال ناسیونالیستی و
شعوبی از تشــیع ارائه میکردند .کسی مثل جمالزاده
کــه پدرش بابی ازلی بود با ادبیــات گزندهاش با اینها
همکاری میکرد .به نظر میرسد که باید آثار را دید و در
مورد تکتک آنها مداقه کرد .برخی از افراد مانند دکتر
زرینکوب ،در مقاطعی از زندگی با این پروژه همکاری
داشتند؛ نظیردورۀ تالیف دو قرن سکوت ،البته نقل است
که دربارۀ دو قرن ســکوت تجدیدنظر کرده بود و پی به
اشتباهاتش برده بود .اما این پشیمانی ،مکتوب نشد.
همکاری و تعامل کســانی مانند سعید نفیسی و جاللالدین
همایی چگونه بود؟

برخی از این افراد مثل مرحــوم همایی اینقدر بزرگ
هســتند که نمیتوانند او را نادیده بگیرند .نگاه اوکام ً
ال
دینی ،ملی و ایرانی است و اتفاقاً در بعضی از آثارش به
اتفاقاتی که در دورۀ پهلوی بر سر فرهنگ آمد ،نقد جدی
دارد و این نقدها منتشر هم شد .مث ً
ال نقدی که به دانشگاه
و قطع ارتباط دانشگاه با سنت آموزشی قدیمی و حوزوی
و سنتهای علمی ایران دارد ،یک نقد جدی است .ایشان
به خروجی دانشگاه و سطح دانش و منابع درسی در آن
دوران نقد جدی دارد .البته آقای نفیسی یک همسویی
حداقل در نقد اندیشۀ دینی و سبک زندگی دینی دارد،
هرچند با آن جریان حاکم فراماسونی همسویی ندارد.
مثــ ً
ا در همان کتاب نیمۀ راه بهشــت یک نقد جدی
دارد ولــی از این طرف هم یک ویرانگریهایی در حوزۀ
فرهنگی ایران دارد و رژیم این ظرفیتها را میسنجید و
از آن استفاده میکرد .اگر اسامی این افراد روی بعضی از
تألیفات مینشست برای آنها اعتبار میآورد و از برخی
از وجوه مشترک هم استفاده میکردند و آنها را ترویج
میکردند.
بهصورت مشخص چه کتابها و چه محتواهایی مورد پسند
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برنامۀ مؤسسۀ
انتشاراتیفرانکلین،
ترویج فرهنگ آمریکایی
در ایران بود اما در کنار
آن برخی آثار دیگر هم
منتشر میشد که عمدت ًا
برای پنهان کردن آن
مأموریت اصلی بود

استفاده ازامکانات
و پول و در یک جاهایی
نیز ،همسویی ،از
دالیل این همکاریها
است .مث ً
ال «دو قرن
سکوت» زرینکوب
با سیاستهای
باستانگراییرژیم
همسویی دارد یا آن
ساختار شکنیای که
جمالزاده در بعضی از
آثارش در حوزۀ ادبیات
و داستان انجام میدهد
با سیاستهای فرهنگی
رژیم همسویی دارد.
این همسویی هم از
جهت ستیز با اندیشه و
فرهنگ دینی مردم با
ادعای مبارزه با خرافات
است و هم از جهت
مبارزه با روحانیت
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برخی از
نویسندگانرند
خارجی؛مخصوص ًا
روزنامه نگارانی که به
عرصۀ تألیف کتاب
آمده بودند رگ
خواب دربار پهلوی را
بدست آورده بودند و
کتابهایی دربارۀ این
خاندانمینوشتند
که شاید خودشان هم
به محتوای آنها باور
نداشتند و از امکانات
مربوطهاستفاده
میکردند

زمینۀ دیگری که
آنها از آن استقبال
میکردند ترویج نوعی
تفکر وهابی مسلک
در ایران بود . .اینها از
سوی ناشران معروف
مثل فرانکلین و «بنگاه
نشر و ترجمه» انجام
نمیشد و آنها را به
دست ناشران گمنام
و بهظاهر غیردولتی
میدادند .چون خیلی
تمایلی نداشتند که
این ضدیت با اسالم
رسم ًا به نام آنها باشد
ولی پشت صحنه از
انتشار آنها حمایت
میکردند
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دستگاه بودند و میخواستند به آنها ضریب دهند؟

در دورۀ پهلــوی اول کتابهایی که به اقدامات پهلوی
اول بپردازد و آنها را برجسته کند خیلی اهمیت داشت.
کتابهایی که به نحوی به تاریخ باستان ایران بپردازند
ایران پیرنیا و از پرویز تا
نیز اهمیت داشتند؛ نظیر تاریخ ِ
چنگی ِز تقی زاده .اینها کتابهایی هستند که بهنحوی
رویکرد باســتانگرایی دارند .کتاب تاریخ
باستان پیرنیا
ِ
برای دورۀ خاصی تدوین شــده اســت و این رویکرد در
آن بهصورت مشــخص دیده میشود .همچنین برخی
از کتبــی که باعنوان خدمات رضاشــاه به بزرگنمایی
درخصــوص اقدامات او میپرداختنــد ،که اینها کام ً
ال
سفارشی بودند .در دورۀ پهلوی دوم هم بخشی از آثار به
بزرگنمایی دربارۀ اقدامات رضاشاه میپرداخت و بعضی
نیز به عمکرد محمدرضا؛ نظیر مردان خودساختۀ
دیگر 
خواجهنوری که رضاشاه را از زبان محمدرضا پهلوی فردی
خودســاخته معرفی میکرد ،که در سال  1335توسط
انتشارات اقبال و امیرکبیر منتشرشد .در این زمینه حتی
به برخی از نویسندگان خارجی هم سفارش میدادند .در
یادداشــتهای « َعلم» هم این موارد آمده است که فرضاً
فالن نویسندۀ خارجی ،این کتاب را دربارۀ خدمات پهلوی
نوشته است و خوب است که این تعداد از آن خریده شود
یا به نشر و ترجمۀ آن کمک شود .برخی از نویسندگان
رند خارجی؛ مخصوصاً روزنامهنگارانی که به عرصۀ تألیف
کتاب آمده بودند ،رگ خواب دربار پهلوی را بهدست آورده
بودند ،از امکانات مربوطه استفاده میکردند و کتابهایی
دربارۀ این خاندان مینوشــتند که شاید خودشان هم
محتوای آنها را باور نداشــتند .زمینۀ دیگری که آنها
از آن استقبال میکردند ،ترویج نوعی تفکر وهابیمسلک
در ایران بود که مث ً
ال در آثار ناصرالدین صاحبزمانی(مثل

کتاب خط ســوم) میبینید .موضوع کتاب شرح روابط
شمس ومولوی است ،ولی به مسائل دیگر از جمله موعود
در ادیــان نیز میپردازد؛ که در اینجا هجمهای به تفکر
شــیعی با تکیه بر آرا شریعت سنگلجی میشود .یا در
بازنشر آثار کسروی ،که کتاب شیعهگری وی ،ستیز آشکار
با مذهب رسمی کشور بود .اینها از سوی ناشران معروف
مثل فرانکلین و «بنگاه نشر و ترجمه» انجام نمیشد .آنها
را به دست ناشران گمنام و بهظاهر غیردولتی میدادند؛
چون خیلی تمایلی نداشتند که این ضدیت با اسالم رسماً
به نام آنها باشد ولی پشت صحنه از انتشار آنها حمایت
میکردند .بعدها انتشاراتی مثل علم و امیرکبیر آمدند و
بعضی از آثارشان روحانیت و مرجعیت شیعی را هدف قرار
میدادند؛ مثل بعضی از آثار خانملک ساسانی که عبارات،
تحلیلها و تهمتهای ناروایی دربارۀ جریانات دینی دارد.
این دورهای اســت که در ایران جناح آمریکایی دارد رو
میآید و میخواهند به نوعی با انگلیسیها تسویهحساب
کنند و به آنها لگدی بزنند .نمونۀ بارز آن فراموشخانه و
ایران اسماعیل رائین است و از آن طرف
فراماسونری در ِ
در جواب ،کتاب میراثخوار استعمار ِمهدی بهار است که
نفوذ آمریکا را نقد میکند .ســتیز دو جناح فرهنگی در
قالب نشر ،آثار خودش را نشان میداد .کتاب شاهنشاهی
و دینداری اثر محمدباقر نجفی که در ادامۀ جشــنهای
2500ســاله منتشر شد ،قصد داشــت بین ایدئولوژی
شاهنشاهی و اسالم آشتی ایجاد کند که حرکتی عبث
بود و شاید مایۀ تأسف خود نویسنده هم شد.
دربار چه تعاملی در حوزههای فرهنگی با آخوندهای درباری
داشت؟

آخوندهای درباری به تعبیر شما در بین مردم و روحانیت
جایگاهی نداشــتند .پهلویها در مســیری که رفتند،
حتی به معدود آخوندهای درباری هم اعتنای چندانی
نمیکردند ،چون روحانیت شــیعی عموماً با دســتگاه
شاهنشــاهی یا در مبارزه بودند یــا از حکومت کناره
میگرفتند و معــدود آخوندهای درباری برای بعضی از
مراسمها(مثل مراسم سالم) به کار میآمدند .مث ً
ال شاه
کــه به حرم امام رضا gمیرفــت ،اگر دو نفر هم از
این روحانیون در کنارش بودند و صحنۀ زیارتش از حرم
نشان داده میشد ،برای حکومت خوب بود .چون باالخره
جامعه ،جامعهای شیعی بود .اینها در این اواخر یعنی
سال  56و 57میخواســتند کمی تظاهرات دینیشان
بیشتر شود .ولی درمجموع خیلی دنبال این نیستند که
به شخصیتهای دینی ،ولو آنهاییکه با اینها روابطی
هم داشــتند میدان دهند .در رابطه با مراجع و علمای
بزرگ هم رویکردها کامــ ً
ا مبتنی بر اهانت ،توهین و
بیاعتنایی بود .در یادداشتهای علم به موارد زیادی از
این بیاعتناییها برمیخوریم.

مروری بر فعالیت نشرهای مذهبی و انقالبی در دوران پهلوی؛
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سعیدناصری

قاسم تبریزی ،مورخ ،رجالشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر و روحانیت است .آنچه در ادامه می خوانید بخش اول گفتوگوی ما با تبریزی در
مورد ناشران قبل از انقالب است.
دربارۀ اوضاع کلی نشر در زمان پهلویها صحبت بفرمایید.

در دورۀ پهلوی ســه دسته ناشــر داشتیم .اولین دسته
ناشــران مذهبی بودند .دومین دســته ناشــرینی که
کتابفروش و پخشکنندۀ کتاب و در حقیقت کاسب
بودند و دستۀ سوم هم ناشرین وابسته به رژیم پهلوی که
یا بهصورت مستقیم با رژیم همکاری داشتند و یا در خفا و
بهصورت غیرمستقیم این رابطه وجود داشت .فعالیت این
دستۀ آخر در بعد از کودتای انگلیسی آمریکایی 28مرداد
نمود بیشتری داشت و عمدتاً هم وابسته به بنیاد فرانکلین
بودند که در ادامه دربارۀ آن صحبت خواهم کرد.
برگردیم به ناشرین اسالمی و مذهبی .فعالیت این گروه به چه
شکلبود؟

فعالیت ناشرین اسالمی ،همه شبیه هم نبود .در ناشرین
اســامی هم سه دسته وجود داشت .دستۀ اول ناشرین
سنتی که کتابهای اسالمی سنتی مثل مفاتیح ،قرآن،
ادعیه ،رساله و نظایر اینها را چاپ میکردند .اینها عمدتاً
اشــخاص متدین و مؤمنی بودند که بیشتر کتب متون
اصلی اســامی را چاپ میکردند .دســتۀ دوم ناشرین
اسالمی  ،هم سنتیکار بودند و هم تا حدودی جدید .یعنی
عالوه بر اینکه کتب سنتی اسالمی را چاپ میکردند ،به

کتب جدید هم بیعالقه نبودند و نمونههایی از آنها را چاپ
میکردند .دستۀ سوم هم صرفاً کتابهای اسالمی انقالبی
و سیاسی منطبق بر معارف قرآن را چاپ میکردند .در
حقیقت هر سه دسته در یک جهت ،ولی با تفاوتهایی
که عرض کردم فعالیت میکردند.
از هر دسته تعدادی از این ناشرین را برای خوانندگان ما معرفی
میکنید؟

تعداد این ناشرین زیاد هستند ولی سعی میکنم
تا حــد امکان مهمترینها را لیســتوار و با توضیحات
مختصری برای هر کدام بیان کنم .امیدوارم کسی از قلم
نیفت .د
 .1اولی انتشارات «محمدی» است که پدر و پسر از
دهۀ  20تا دهۀ هشتاد فعال بودند و کتب اسالمی جدید
و قدیــم را چاپ میکردند .پدر و پســر آدمهای پاک و
متشرعیبودند.
 .2کتابفروشی «اسالمیۀ آخوندی» که مرحوم شیخ
محمد آخوندی آن را تأســیس کرد و کتابهایی مثل
وسائل الشیعه ،اصول کافی و بحاراالنوار را چاپ میکرد .در
حد توانش هم کتابهایی در نقد و رد جریان استعماری
سیدمحمدحسینطباطبایی
بهائیتوگاهیهمآثارعالمه ّ
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و عالمه جعفری و عالمه شیخ عبدالحسین امینی تبریزی
را چاپ میکرد.
 .3کتابفروشــی «اســامیۀ کتابچی» که بعد از
مشروطه چهار نسل کتابفروش بودند و به همین دلیل
هم فامیلی این خاندان کتابچی شد .این انتشارات بیشتر
کتابهای سنتی را چاپ میکرد اما از آثار جدید هم غافل
نمیشد .مث ً
ال کتاب اولین دانشگاه ،آخرین پیامبر شهید
دکتر پاکنژاد که 37جلد بود .البته قصد این شهید ،تألیف
صد جلد بود که با شهادتش  63جلد آن به چاپ نرسید.
همچنین کتاب دانشمندان اسالمی شیخمحمود رازی
ریشهری که کتابی دهجلدی بود و اتفاقاً چند جلد آن
از طرف ساواک ممنوع شد .این شیخمحمود رازی ،عالم
تاریخشناس و رجالشناسی بود که برای متوجهنشدن
ساواک شگردهای متنوعی استفاده میکرد .مث ً
ال بهجای
نام حضرت امــام wاز عنوان «مرجع مجاهد ابوحمد»
استفاده میکرد ،یا اگر میخواست ماجرای زندانیبودن
حجتی کرمانی را بیان کند مینوشــت« :او در گرفتاری
اســت» .البته ساواک بعدها اینها را فهمید و کتابهای
ایشان را ممنوع کرد.
 .4کتابفروشی «اسالم» که آقای سیاح آن را اداره
میکرد و خیلی درگیر مسائل سیاسی نبود.
« .5شرکت سهامی انتشار» که در سال  1337و با
سهامداری حدودا ً پانصد نفر تأسیس شد .افراد شاخصی
مثل مرحوم طالقانی ،شــهید بهشــتی ،خسروشاهی،
مهندس بازرگان ،ســحابی ،ســیدمهدی جعفری جزو
سهامداران شاخص این انتشارات بودند .دلیل استفاده از
این تعداد افراد این بود که ســاواک نتواند با آنها برخورد
کند .این مؤسســه از سال  37تا  ،52کارنامۀ درخشانی
دارد .کتب جدید و قدیم را تؤامان چاپ میکرد .اتفاقاً آثار
مهمی هم چاپ میکرد .از جمله مجموعۀ پرتوی از قرآن
آیتاهلل طالقانی و کتاب هشتجلدی امام علی عبدالفتاح
عبدالمقصود مصری که تحت عنوان تاریخ نیم قرن اسالم

چاپ شد .این کتاب هم قلم زیبایی داشت و هم محتوای
خوبی .دو جلد اول را مرحوم طالقانی و شش جلد بعد را
سیدمهدی رضوی ترجمه کردند .کتاب مهم دیگر این
انتشارات مجموعۀ شرح مثنوی معنوی عالمه جعفری
بود که چهارده جلد هفتصدصفحهای را شامل میشد .به
دلیل چاپ چنین آثاری ،شرکت سهامی انتشار بهعنوان
یک ناشــر قدرتمند اسالمی و سیاسی معروف بود و در
نتیجه حساسیت ساواک را برانگیخت و در سال 1354
توسط ساواک تعطیل و اعالم انحالل شد.
 .6انتشارات «اسالمی» که توسط حاجقاسم نظیفی و
حاجابوالفضلنظیفیتأسیسشدوکتابهاینویسندگانی
نظیر شهید مطهری و عالمه جعفری را چاپ میکرد .خود
حاج قاسم نظیفی مدتی هم زندان رفت.
« .7کانون انتشار» که توسط حاجحسن ّنیر تهرانی،
از مبارزین برجستۀ آن دوران اداره میشد .ایشان از سال
 1331در مبــارزه بود و چندین دفعۀ متوالی هم زندان
رفت .این انتشارات عمدتاً کتابهای خوب معاصر را چاپ
میکرد .به جز این ،کتابهای ممنوعۀ تحریرالوســیله
حضرت امام wو همچنین کتاب والیت فقیه ایشان را
چاپ میکرد و بهخاطر چاپ آنها به زندان هم رفت.
 .8یکی دیگر از انتشارات این دوره دفتر نشر فرهنگ
سیدرضا
اسالمیبودکهتوسطشهیدبهشتی،شهیدباهنرّ ،
برقعی و علی غفوری تأسیس شد .اندکی بعد از تعطیلی
شرکت سهامی انتشار بود که این مؤسسه تأسیس شد.
این مؤسسه به دلیل اینکه افراد خیری مثل حاج ترخانی
و سایرین بودجۀ آن را تأمین میکردند ،قبل از انقالب به
خوبی درخشید .آثار شهید بهشتی ،باهنر و شهید مطهری
و بسیاری دیگر از شخصیتهای اثرگذار را منتشر میکرد
و همچنان هم این دفتر فعال است .آثار استاد محمدرضا
حکیمی را هم عمدتاً این دفتر چاپ میکرد که بعضی
از نمونههای آن(مثل کتاب سرود جهشها) هم ممنوع
شدند.

فعالیتهای اسالمی در حوزۀ نشر ،زیرزمینی و مخفیانه بود

 .9انتشــارات «حکمت» که اوایل دهۀ  50توسط دکتر
حسین غفاری تأسیس شد .این انتشارات در کنار چاپ
و توزیع کتابهای شهید مطهری یکسری از کتابهای
فلسفی و متون اندیشه و ایدئولوژی اسالمی را نیز چاپ
میکرد.
 .10انتشــارات «دارالعلم» که در قم و در دهۀ چهل
توسط شــیخ احمد آذری قمی فعالیت میکرد .وی از
مدرســین و فعالین روحانی آن دوره بود و ده جلد اول
تفسیر المیزان را هم این انتشارات چاپ کرد.
 .11انتشــارات «دارالفکــر» حجتاالســام
سیدعبدالحمید موالنا که کتاب کشف االسرار حضرت
امام wرا تجدید چاپ کــرد .عالوه بر آن چاپ بعضی
دیگر از کتب فقهی ایشان را نیز برعهده داشت که بهخاطر
آن در دهۀ پنجاه دستگیر و به فومن تبعید شد.کتابهای
دکتر محمد صادقی و بعضی از مدرسین را چاپ میکرد
که مجموعه کارهایش را باید جزو کارهای برجستۀ دینی
در حوزۀ نشر آن دوران دانست.
 .12انتشــارات «جعفری» مشــهد که اوایل دهۀ
پنجاه ،توسط روحانیای به همین نام فعالیت میکرد و
کتابهایش در تهران و قم هم پخش میشد.
 .13انتشارات «فراهانی» که توسط شمس فراهانی
اداره میشد و کتابهای کشف الحیل عبدالحسین آیتی
و فلسفۀ نیکو میرزا حســن نیکو و همچنین خاطرات
مهتدی را در رد بهائیت چاپ میکرد .کتاب نقشــههای
استعمار در مبارزه با اسالم ،نوشتۀ محمدمحمود صواف،
با ترجمۀ سیدجواد هشترودی و کتاب امیرکبیر ،قهرمان
ضد استعمار مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی هم دو
اثر برجستۀ دیگر این انتشارات بودند .درمجموع آثاری
که انتشارات فراهانی چاپ کرد ،آثار خوبی بودند .حتی

یکدوره تفسیر قرآن را هم چاپ کرد که مدیریت آن را
آیتاهلل شهید محمد مفتح بر عهده داشت.
 .14انشارات «برهان» با مدیریت حاج حسن کتابچی
که هم کتابهای جدیدی مثل آثار جاللالدین فارسی را
چاپ میکرد و هم کتابهای آموزشی مثل اسپانیا برای
کودکان.
« .15کانون نشر و پژوهشهای اسالمی» که در دهۀ
پنجاه توسط مرحوم حجتاالسالم علی حجتی کرمانی،
شــهید علیاکبر وهاج ،سید محمدحسن پورمستوفی،
مصطفی جاســبی و آقای تبریزی(مصاحبه شــونده)
تأسیس شد ،کتابهای جدید را منتشر میکرد و در ایام
انقالب هم یکی از مراکز اصلی توزیع و پخش کتابهای
ممنوعه و همچنین اعالمیههای موسوم به «فجر اسالم»
بود.
 .16انتشــارات «دارالتبلیغ قم» که توســط آقای
انصاریان و آقــای بافی و چند نفر دیگر اداره میشــد
که آدمهای انقالبی و متدینی بودند .بخش انتشــارات
دارالتبلیــغ ،جدا از سیاســتهای حاکم بر مؤسســۀ
دارالتبلیغ ،کتابهای خوبی را منتشر میکرد.
 .17انتشــارات «طباطبایی» در قم که البته بیشتر
پخشکنندهبود.
 .18انتشارات «اسماعیلیان» که بیشتر کتابهای
عربی را چــاپ میکرد .در کنار آن کتابهای درســی
حوزوی را هم چاپ میکرد .یک شــعبه در تهران و یک
شــعبه در قم داشت .این انتشارات حتی از مصر و لبنان
هم کتاب وارد میکرد و متقاب ً
ال به آنجا صادر هم میکرد.
فعالیت این انتشارات در سطح بینالمللی ،کاری سنگین
و قابل دفاع بود.
 .19انتشارات «صدر» که مرحوم صدر دزفولیان آن
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انتشارات آذر
مثل ستارهای روبروی
دانشگاه میدرخشید.
این انتشارات دو ویژگی
مهم داشت .اول اینکه
روبروی دانشگاه در آن
زمان کتابهای اسالم
توزیع نمیشدند و
دوم اینکه خود ایشان،
شخصیتی انقالبی
بودند و در منزلش هم
جلسات سری انقالبیون
را تشکیل میداد .عالوه
بر اینها ،کتابهای
ممنوعه را هم معموالً
پخش میکرد .این
انتشارات برای بچه
مذهبیها تبدیل به
پاتوق شده بود .مدیر
آن ،حتی کتابها را به
صورت امانی یا حتی
رایگان به دانشجویان
نیازمند میداد .
سال  1355ایشان را
دستگیر و به سختی
شکنجه میکنند .در
بین ناشرین انقالبی،
از جهت انقالبیبودن
و تحمل شدائد ،مثل
ایشان را به ندرت داریم
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مؤسسۀ انتشارات
«بعثت» که توسط
فخرالدینحجازی
در سال  1347و
با کمک آیتاهلل
سیدمحمدهادی
میالنی و برخی دیگر
از شخصیتهای
خ ّیر تأسیس شد.
مکانش را مرحوم حاج
ابوالقاسمفواکهی
بهصورت مجانی در
اختیارشان قرار داد و
حتی هزینههای آب
و برق و تلفنش را هم
خودش تقبل میکرد.
بعضی از بازاریان
و حتی تعدادی از
خانمها ماهانه مبالغی
را برای ادامۀ فعالیت
این مؤسسه پرداخت
میکردند .عالوه بر آن
پاتوق خوبی هم برای
جوانان و دانشجویان
مبارز آن دوران بود
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پروندۀ ویژه  /گفتوگو

را اداره میکرد .وی روحانی بسیار فعال و متدینی بود و
انتشارات او یک محفل و پاتوقی بود که افرادی مثل عالمه
توآمد داشتند.
جعفری و بعضی دیگر از آقایان به آنجا رف 
سیدهاشم رسولی محالتی و
همچنین کتابهای آیتاهلل ّ
شهیدسیدمحمدجواد شرافت را چاپ میکرد و در پخش
ّ
کتاب هم فعال بود.
 .20انتشارات «صدوق» که به «مکتبالصدوق» هم
مشهور بود .مرحوم علیاکبر غفاری آن را اداره میکرد.
وی از شــاگردان آیتاهلل میرزا محمدعلی شاهآبادی بود
که در علم رجال و همچنین کتابشناسی ،کمنظیر بود.
کتابهای اصول کافی و فروع کافی و ثواب االعمال را چاپ
میکرد .مرحوم غفاری در اواخر دهۀ سی ،جلساتی را با
عنوان «جلسات ماه» برگزار میکرد و افرادی مثل شهید
مطهری ،مرحوم طالقانی ،مرحوم راشد و دیگران در آن
جلسات شرکت میکردند .مبانی دینی در آن جلسات
مطرح میشد و خود مرحوم غفاری مشروح آن جلسات
را بهصورت کتاب منتشر میکرد.
 .21انتشارات «غدیر» که در دهۀ پنجاه توسط شیخ
حمید اسالمی تأسیس شد .این انتشارات ،پخشکننده
هم بود.
 .22کتابفروشی «اسالمی» با مدیریت شیخعلی
اسالمی که با انتشارات اسالمی آقای نظیفی تفاوت داشت
و در کنار آن انتشارات روزبه را هم اداره میکرد و بسیار
فعال بود.
 .23انتشارات «پیام آزادی» که توسط حاج مصطفی
جاسبی و حاج محمد جاســبی ،اندکی قبل از انقالب
تأسیس شد و در طی چهل سال گذشته یکی از بهترین
انتشــاراتیهایی اســت که در زمینۀ کودک و نوجوان
فعالیت میکند .البته بعضی ازکتابهای حضرت امامw
را هم چاپ میکردند.

 .24انتشــارات «آذر» در روبهروی دانشگاه تهران،
که بزرگترین انتشارات و مرکز پخش کتب اسالمی آن
دوران بود و در دهۀ چهل توسط حاج مرتضی عظیمی
تأسیس شد .وی از فعاالن سیاسی ،انقالبی و دینی بود.
انتشارات آذر مثل ستارهای روبروی دانشگاه میدرخشید.
این انتشــارات دو ویژگی مهم داشت .اول اینکه روبروی
دانشگاه در آن زمان کتابهای اسالم توزیع نمیشدند
و دوم اینکه خود ایشــان ،شخصیتی انقالبی بودند و در
منزلش هم جلسات سری انقالبیون را تشکیل میداد.
عالوه بر اینها ،کتابهای ممنوعه را هم معموالً پخش
میکرد .این انتشارات برای بچهمذهبیها تبدیل به پاتوق
شــده بود .مدیر آن ،کتابها را به صورت امانی یا حتی
رایگان به دانشجویان نیازمند میداد  .سال  1355ایشان
را دستگیر و به سختی شکنجه میکنند .در بین ناشرین
انقالبی ،از جهت انقالبیبودن و تحمل شدائد ،مثل ایشان
را بهندرت داریم.
 .25انتشارات «موال» که در همان ایام انقالب توسط
برادران مفید تأســیس شد و بیشتر به چاپ کتابهای
عرفانی و فلسفی عالقهمند بودند اگر چه کتابهای دینی
هم چاپ میکردند.
 .26انتشارات «جعفری» در تهران که حجتاالسالم
موســوی دامغانی آن را اداره میکرد .وی خودش کتاب
هم مینوشت و کتابهای دربارۀ زنان قهرمان دکتر احمد
سیدغالمرضا سعیدی را
بهشتی و همچنین کتابهای ّ
نیز منتشر میکرد.
 .27انتشارات «هجرت» در اواسط دهۀ پنجاه تشکیل
شد و در پخش کتابهای مذهبی مؤثر بود.
 .28انتشارات «تشیع» در قم که معموالً کتابهای
ممنوعه را بدون ذکر آدرس منتشر میکرد و همان زمان،
مدیرش دستگیر و زندانی شد.

فعالیتهای اسالمی در حوزۀ نشر ،زیرزمینی و مخفیانه بود

« .29مؤسسۀ ملی» در خیابان باب همایون با مدیریت
حاج علی خلیلنیا که پدر ایشان چایفروشی داشت و در
کنار چایفروشی بخش انتشارات را درست کرده بود .اتفاقاً
کتابهای خوبی مثلالجزایر در آتش و خون ،ایدئولوژی
اسالمی ،صلح امام علی gو والیت فقیه حضرت امامw
را این انتشارات چاپ کرد .در پشت همین انتشارات هم
دستگاهاستنسیلیبرایتکثیراعالمیههاداشتند،کهبابت
آن دستگیر و شکنجه هم شدند.
 .30انتشــاراتی متعلق به حاجحسن مستوفی از
شاگردان خاص عالمه طباطبایی در خیابان بوذرجمهری
آن زمان قرار داشــت .مستوفی خودش نویسنده بود و
ترجمه مصباح الشریعه امام صادق gاز جمله کتابهای
چاپشده توسط این انتشارات بود.
 .31انتشارات «قائم» در اصفهان که از انتشارات فعال
و نوین اسالمی بود .کتابهای ناشران دیگر از تهران ،قم
و مشــهد را نیز توزیع میکرد و خــودش هم آدم فعال
سیاســیای بود که زندان رفت و متحمل شکنجه هم
شد .با کمک حجتاالسالم اژهای ،ده شماره از مجموعۀ
فرصت در غروب را منتشر کرد .این مجموعه دربارۀ زنان
بود و ساواک از ادامۀ انتشار آن جلوگیری کرد .بعد از آن،
انتشار مجموعۀ پگاه را شروع کرد که بعد از پنج شماره،
دوباره ساواک مانع ادامۀ انتشار آن شد .همچنین درادامه،
جزوات شهید بهشتی را تحت عنوان منشورات مسجد امام
علی ، gبهعنوان جزوه منتشر میکرد.
 .32انتشارات «ثقفی» در اصفهان که شخصیتهای
متدین و مذهبیای بودند که بیشتر آثار بانوی اصفهانی را
منتشر میکردند .این بانوی اصفهانی ،از زنان عارف ،مفسر
و محدث بزرگی بودند که حتی علمای برجستهای نظیر
آیتاهلل مرعشی نجفی و سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی
از ایشــان اجازۀ نقل حدیث داشتند .عالمه جعفری هم
گاهی میرفتند و با ایشــان مباحثۀ عرفانی و فلسفی
داشتند .ایشان تفسیری داشــتند تحت عنوان مخزن
العرفان در چهارده جلد و همچنین کتاب مخزن الئالی
که در مورد انســان کامل یا حضرت علی gنوشتند.
همچنین کتاب ابن مسکویه را ترجمه کردند .یکی از آثار
مورد عالقۀ این بانو ،اســفار اربعۀ مالصدرا بود .به لحاظ
محتوی دینی بین قدیم و جدید ،کتابهای این انتشارات
قابل توجه بودند.
 .33انتشــارات «طه» قزوین که بیشتر کار پخش
کتابهای دینی را بر عهده داشت.
 .34مؤسســۀ انتشــارات «بعثــت» که توســط
فخرالدین حجازی در ســال  1347و با کمک آیتاهلل
سیدمحمدهادی میالنی و برخی دیگر از شخصیتهای
خیر تأســیس شــد .مکانش را مرحوم حاج ابوالقاسم
ّ
فواکهی بهصورت مجانی در اختیارشان قرار داد و حتی
هزینههــای آب و برق و تلفنــش را هم خودش تقبل
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میکــرد .بعضی از بازاریان و حتی تعــدادی از خانمها،
ماهانه مبالغی را برای ادامۀ فعالیت این مؤسسه پرداخت
میکردند .عالوهبرآن ،پاتــوق خوبی هم برای جوانان و
دانشجویان مبارز آن دوران بود .فخرالدین حجازی ،هم
ادیب بود و هم خطیب ،و هم در مسائل فرهنگی بسیار
فعال بود .کتابهایی مثل نقش پیامبران در تمدن اسالم،
سه سخن ،پنج مقاله و اقبال ،از آثار خودش بود .عالوه بر
سیدغالمرضا سعیدی ،چند اثر
آثار خودش ،آثار مرحوم ّ
از آیتاهلل مکارم شیرازی مثل اسرار عقبماندگی شرق،
کتاب قرآن و کتب آسمانی از آیتاهلل سبحانی ،مجلس
شیعیان لبنان از امام موســی صدر ،و همچنین آثاری
از عبدالکریم بیآزار شــیرازی ،مهدی بازرگان ،مرحوم
طالقانی ،شهید بهشتی و شخصیتهای برجستۀ دیگر را
چاپ میکرد .نقش این انتشــارات ،بین سالهای  47تا
 ،57بهلحاظ چاپ ،پخش و همچنین بهلحاظ پاتوق افراد
مبارز بودن ،بسیار برجسته بود.
مراکز پخش و فروش کتابهای اسالمی در آن دوران ،کجاها
بودند؟

در ناصر خســرو و در کوچۀ حاج نایب ،پاساژی بود که
مرکز پخش کتابهای مذهبی در سراسر ایران بود .در این
پاساژ ،از متون قدیمی اسماعیلیان گرفته ،تا اعالمیههای
حضرت امام wپیدا میشد .از سال پنجاه تا ،57این پاساژ
کارنامۀ درخشانی دارد .اگر بگوییم کوچۀ حاج نایب یکی
از پایگاههای انقالب از نظر فرهنگی بود ،اغراق نکردهایم.
روزانه حجم زیادی از کتابهای ممنوعه و غیرممنوعه از
این پاساژ بیرون میرفت .بواسطۀ همین رونق ،بعضی
از صحافیها و چاپخانههای اطراف ناصرخسرو هم در
این عرصه فعال شدند .تا سال  ،65و قبل از بورسشدن
خیابان انقالب و روبروی دانشــگاه تهــران ،آنجا هنوز
بورس کتابفروشیهای اسالمی بود .یکی دیگر از مراکز
پخش کتاب ،مسجد امینالسلطان در خیابان فردوسی
ســیدنورالدین طالقانی ،خواهرزادۀ
بود .حجتاالسالم ّ
سیدمحمود طالقانی ،امام جماعت این مسجد بود و در
ّ
خود مســجد یک کتابفروشی راهاندازی کرد .اینجا ،به
مرکز پخش کتابهای ممنوعه تبدیل شده بود .معروف
بود که دوستانش میگفتند ایشان دو لحاف تشک دارد.
یکی در منزل و یکی در زندان .مرتب دســتگیر میشد،
ولی هربار به کارش ادامه میداد .یکی دیگر از اشخاص،
مرحوم حاجی فتوت بــود که در خیابان خیام خیاطی
داشــت .وی بهصورت علنی قفسهای در خیاطی داشت
وکتاب میفروخت .در کنار آن ،زیرزمینی هم داشت برای
جلسات خاص با سیاسیون یا پخش کتابهای ممنوعه.
جالب است بدانید یکی از پاتوقهای رهبر انقالب در آن
دوران؛ وقتهایی که از مشهد به تهران تشریف میآوردند؛
همین خیاطی و کتابفروشی بود.

کوچۀ حاج نایب
یکی از پایگاههای
انقالب از نظر فرهنگی
بود اغراق نکردهایم.
روزانه حجم زیادی از
کتابهای ممنوعه و
غیرممنوعه از این پاساژ
بیرون میرفت .بواسطۀ
همین رونق ،بعضی از
صحافیها و چاپخانههای
اطراف ناصرخسرو هم در
این عرصه فعال شدند .تا
سال  ،65و قبل از بورس
شدن خیابان انقالب
و روبروی دانشگاه
تهران ،آنجا هنوز بورس
کتابفروشیهای
اسالمی بود
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پروندۀ ویژه
یادداشت

در این سالها،
جریان معارض،
سلطنتطلب و
پهلویپرست
از غفلتها و
کمکاریهای امثال ما
بهره برده و از طریق
شبکههای ماهوارهای
کانالهای تلگرامی
و از همه ماندگارتر
از طریق تولید
کتابهایی بسیار ،به
نفع رژیم خونخوار و
خوک صفت پهلوی و
برای تقدیس و تطهیر
آن موجودات پلید
تمام ظرفیتشان را
فعال کردهاند

چه اشکالی دارد
که کتابهای اسناد
النۀ جاسوسی آمریکا
که در حقیقت سند
تام و تمام وابستگی
و دیاثت سیاسی و
فرهنگی سران پهلوی
است ،تبدیل به دهها
رمان قوی پلیسی و
رمانهای متفاوت و
همچنین داستانهای
کوتاه و بلند جذاب
برای نسل امروز
شود؟
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ّ
ماهیت طاغوت؛
بازشناسی
نیازمند یک نهضت فرهنگی

میثم نیلی

نسل دانشجو و دانشآموز امروز کشورمان ،یک نسل بسیار
مهم و راهبردی و ویژه است .این نسل نه امام خمینی را و نه
دفاع مقدس را و نه حتی هیاهوهای ضد انقالب و فتنهگران
را در دو دهۀ گذشته ،درک عمیق نکرده ولی بهجای آن
در معرض هجوم رسانهای و ماهوارهای و شبکههای مجازی
قرار دارد که با میلیاردها دالر سرمایهگذاری ،دشمنانش را
بــرای او بزک میکنند و در دل او جا میکنند و از میزان
نفرت و اجتنابش از طواغیت میکاهند.
اگر دشــمن ملّت موفق شود این نسل را از ارزشها
و داشــتههای ارزشمند خود منقطع نماید و یا از هویت
تاریخی و رسالت الهیاش منصرف سازد ،بزرگترین ضربه
را در این مبارزۀ نرم به اسالم و انقالب وارد آورده و مقدمۀ
جنگ اصلی را در آینده تدارک نموده است.
آنروزی که دشمن ملّت ،در چشم جوانان و نیروهای
آماده به رزم ،برق ارادۀ مبارزه و عمق هوشــیاری در نگاه
ن روز ،روز صدور فرمان حمله
خیره به خودش را نبیند ،آ 
است .غارت یک کشور وقتی آغاز میشود که مسئوالنش
بــه توهم و خوشخیالــی و جوانانش به بزمنشــینی و
عافیتطلبی مبتال شده و ارادۀ مبارزه با دشمن غارتگر را در
درون از دست داده باشند.
در این ســالها ،جریان معارض ،ســلطنتطلب و
پهلویپرست از غفلتها و کمکاریهای امثال ما بهره برده
و از طریق شــبکههای ماهوارهای کانالهای تلگرامی و از
همهماندگارترازطریقتولیدکتابهاییبسیار،بهنفعرژیم
خونخوار و خوکصفت پهلوی و برای تقدیس و تطهیر آن
موجودات پلید ،تمام ظرفیتشان را فعال کردهاند.
صدها کانال ماهوارهای ،هزاران شــبکۀ تلگرامی و
مجازی مشــغول تولید متن ،تصویر ،کتاب ،مقاله ،فیلم،
مستند و امثال آن برای مخاطب نوجوان و جوان ما هستند.
نوجوانانی که بهخاطر کمهنری و کمکاری ،ســفاکت و
حس و لمس نکردهاند و تاریخ وارونۀ
سفاهت طاغوت را ّ
برساختۀ دشمنان ملّت را بهعنوان قرائت قابل قبول تلقی
میکنند .اینگونه است که یک نسل مغلوب جنگ نرم
میشود .اکنون هنگام شماتت نیست .وقت کار است .حتی
وقت حرفزدن هم نیست؛ وقت تولید و عمل است.
مراکــز اســنادی ،میلیونها ســند و کتابهای

سندپردازی دارند که تاریخنویســان ما از آن نامطلع یا
بیبهرهاند! مراکز تاریخنویسی و مستندنگاری ما هزاران
کتاب تاریخی خوب دارند که روایتگران و داستاننویسان و
اهالی ادبیات ما از آنها بیخبر و بیبهرهاند! داستاننویسان
خوشذوق انقالبی ،در این ســالها دهها کتاب با ادبیات
دراماتیک و مســتند تولید کردهاند که مستندسازان و
فیلمنامهنویسان و فیلمســازان ما از آنها و ارزشهای
درونی آنها تاکنون استفاده نکردهاند!
و از همه مهمتر بســیار عکس ،تصویر ،متن و سند
البهالی این همه کتاب و ســند آرشــیوی وجود دارد
که فعاالن جنگ ســایبری و نیروهای انقالبی فعال در
شبکههای مجازی و رسانهای با حداقل زحمت میتوانند
آنها را بازســازی و قابل استفاده و اثرگذار برای عموم و
بهخصوص نوجوانها نمایند .ا ّما معاالسف کمتر اینگونه
است!
ما نیاز به یک نهضت فرهنگی بازشناســی طاغوت
ماهیت طاغوت در ابعاد جهانی و ابعاد
داریم .بازشناســی ّ
داخلی و مصادیق آن.
این نسل باید کســانی را که پدرانش را کشتند و
شکنجه کردند ،بشناسد .باید کسانی را که ثروت و ع ّزت
و هویت تاریخیاش را به بیگانگان مفتفروشــی کردند
شناسایی کند و این جز از طریق کار فرهنگی ،رسانهای،
ادبیات ،کتاب و نشر ،امکانپذیر نیست .مراکز پژوهشی
و ســرداران تاریخنویســی معاصرمان زحمــات زیادی
کشیدهاند ،آثار مستند فراوانی تولید کردهاند ،لیکن اینها
باید در جامعۀ ما مورد اقبالتر و اثرگذارتر شود؛ و این هنر
ما اهالی نشر است.
چه اشکالی دارد که کتابهای اسناد النۀ جاسوسی
آمریکا که در حقیقت سند تام و تمام وابستگی و دیاثت
سیاسی و فرهنگی سران پهلوی است ،تبدیل به دهها رمان
قوی پلیسی و رمانهای متفاوت و همچنین داستانهای
کوتاه و بلند جذاب برای نسل امروز شود؟ آیا دانشآموزی یا
دانشجویی هست که به فرض دسترسی به آن اسناد ،حال
و حوصلۀ خواندن و تحلیل آن کتابهای اسنادی را داشته
باشد؟؛ حاشا و ّ
کل .اینجا یک نمونه را متذکر شدم تا معلوم
شود بارها و کارهای رویزمینماندۀ ما تا چه اندازه است.

گفتوگو با دکتر محمدمهدی اسماعیلی دربارۀ نقش دانشگاه در مقابله با تطهیر پهلوی

دانشجو تاریخ انقالب را از زاویهدید و عینک
دشمنان ما خوانده است
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محمدعلیمرادیان

دکتر محمدمهدی اسماعیلی ،مؤلف ،پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است .دربارۀ نقش و جایگاه دانشگاه
در مقابله با جریان تطهیر پهلویها و اهمیت موضوع پایاننامههای دانشگاهها ،گفتوگویی با ایشان انجام دادهایم .آنچه میخوانید ،ماحصل
این گفتوگو است:
جایگاه دانشگاه و متون مورداستفاده دربارۀ پهلویها را چگونه
ارزیابی میکنید؟

اگر مثلث دانشگاه را ،دانشجو ،استاد و متون درسی بدانیم،
میشــود دربارۀ هر سه بخش صحبت کرد .در این بین،
دانشجو که از سیستم تبعیت میکند و میماند اساتید و
متون .متأسفانه اختالفنظرهای سیاسی به حوزه دانشگاه
هم سرایت کرده اســت و بعضی از اساتید با بُغضی که
از جمهوری اسالمی در دل دارند دورۀ پهلوی را بررسی
میکننــد .اگر هم به تعریف و تمجید آن دوره نپردازند
در بهترین وضعیت نسبت به آن دوره سکوت میکنند.
در مورد متون هم این گرایش وجود دارد .مث ً
ال در رشتۀ
علوم سیاسی ،و در متونی که خود این دوستان استفاده
میکنند یک نگاه خنثی نسبت به دورۀ پهلوی وجود دارد
و عالوه بر آن نقاط خاصی از آن دوران را نیز برجســته
میکنند و به نقاط ضعف جــدی آنها خیلی توجهی
ندارند .همان وضعیتی که در اســاتید داریم در متون؛
بخصوص در متونی که خود این اساتید استفاده میکنند؛
هم دیده میشود .به همین نسبت ،بازتولیدی که دربارۀ
آثار انقالب اسالمی ،در طول این چند دهه در دانشگاهها
صورت گرفته است باعث شده است که فضای عمومی
دانشــگاهها و فارغالتحصیالن ،بهخصوص در رشتههای
علوم سیاسی و نظایر اینها ،با عمق داستان دورۀ پهلوی
و آن اتفاقاتی که در واقع انقالب اســامی ،محصول این
اعتراضات بود؛ نتوانند آشنا شوند .توجه به این مسائل گام

اول و مشکلی اســت که وجود دارد .در کنار آن تالش
نهادهایی است که باید برای این کار برنامهریزی کنند .در
تمام دانشگاهها گروه معارف داریم و درس انقالب اسالمی
هم تدریس می شود .بنده از نزدیک با این دوستان آشنا
هستم و فعالیتهایشان را میبینم ولی به دلیل فقر تولید
در حوزۀ تاریخ اسالمی متناسب با فضای دانشگاهی ،آن
کارآمدی الزم بهوجود نیامده است .در واقع ،با درسهای
معارف و انقالب اسالمی که جزو دروس عمومی محسوب
میشوند بیشتر با نگاه پاسشدن برخورد میشود .واقعیت
این است که ما نتوانستیم یک تصویر روشنی را از دوره
پهلوی به جمع دانشجویان منتقل کنیم.
چه محتوایی در این رابطه مدنظر شماست و تولیدات باید چه
ویژگیهاییداشتهباشند؟

تولیدات دانشگاهی باید بتوانند با توجه به متد آموزشی در
دانشگاه و متناسب با آن تولید شوند .عمدۀ متون ما در این
رابطه یک مجموعه تاریخ شفاهی ،به همراه مجموعهای از
خاطرهها و یک ســری از کتابهایی که عمدتاً در حوزه
خاصی تدوین شدهاند هستند .یک سیستم بررسی دقیق
در این حوزه نداریم .مث ً
ال درباره دالیل ناکارآمدی رژیم به
اندازۀ کافی کار نشده است .از مهمترین سواالتی که برای
دانشــجویان ایجاد میشود همین پرسش دربارۀ دالیل
ناکارآمدی رژیم سابق و استقرار نظام اسالمی است .دالیل
ناکارآمدی رژیم ســابق در جای خودش بیان نشدهاند.

بازتولیدی که دربارۀ
آثار انقالب اسالمی،
در طول این چند دهه
در دانشگاهها صورت
گرفته است باعث
شده است که فضای
عمومیدانشگاهها
وفارغالتحصیالن،
بهخصوص در رشتههای
علوم سیاسی و نظایر
اینها ،با عمق داستان
دوره پهلوی و آن
اتفاقاتی که در واقع
انقالب اسالمی ،محصول
این اعتراضات بود؛
نتوانند آشنا شوند
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آن تفاوتهای
رویکردی که اساس ًا
انقالب اسالمی روی
آنها بنا شده است
جای تحلیلشان
کامال خالی است.
یعنی تحلیل از منظر
نظام توحیدی ،از
حیث مبانی معرفت
شناختی و هستی
شناسی ،جایگاه
انسان در نظام
توحیدی ،و این
نگاههایی که اساس ًا
جنس انقالب اسالمی
را از نوع متداول
بررسیها متفاوت
میکند

ما االن با
دانشجویان دهه
هشتاد مواجه هستیم.
یعنی دانشجویانی
که سه دهه بعد
از انقالب به دنیا
آمدهاند .طبیعت ًا برای
نشاندادن تفاوتها
باید با متدی عمل
کرد که برای این
دانشجویی که اص ً
ال
سابقه ذهنی از
این وقایع ندارد ،و
بعض ًا پدرانشان هم
این دوران را درک
نکردهاند؛ قابلیت فهم
داشته باشد
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از یک منظر باالتر ،آن تفاوتهای رویکردی که اساســاً
انقالب اسالمی روی آنها بنا شده است جای تحلیلشان
کامال خالی است .یعنی تحلیل از منظر نظام توحیدی،
از حیث مبانی معرفتشناختی و هستیشناسی ،جایگاه
انسان در نظام توحیدی ،و این نگاههایی که اساساً جنس
انقالب اسالمی را از نوع متداول بررسیها متفاوت میکند.
درعمل ،اتفاقی که افتاده است ،برجستهکردن بعضی از
نقاط ضعف مشــهور دورۀ پهلوی ،در آثار عمومی است،
مثل بیبندوباریهــای مالی و اخالقی ،ضعف بعضی از
حوزههای تصمیمگیری ،استبداد و خشونتهایی که در
هیأت حاکمه وجود داشــت .یعنی بیشتر آن مصادیقی
عینی است برای نسلی که آن دوره را درک نکرده است.
این برای کسانی مناسب است که به نوعی در آن دوران
تنفس کردهاند .ما االن با دانشجویان دهۀ هشتاد مواجه
هستیم .یعنی دانشجویانی که سه دهه بعد از انقالب به
دنیا آمدهاند .طبیعتاً برای نشاندادن تفاوتها باید با متدی
عمل کرد که برای این دانشجویی که اص ً
ال سابقۀ ذهنی از
این وقایع ندارد ،و بعضاً پدرانشان هم این دوران را درک
نکردهاند؛ قابل فهم باشد .این شکاف مهمی است که در
بســیاری از آثار وجود دارد .بعضی از دوستانی که وقایع
آن دوران را مینویسند به گونهای کار میکنند که انگار
مشغول صحبت با جمعیتی هستند که همراه خودشان
در آن دوران زندگــی کردهاند .در واقع یک چیزهایی را
مفروض میگیرند که در ذهن دانشجوی امروزی مفروض
نیست .این مباحث باید از مبانی رویکردی شروع شوند
تا در انتها به دالیل برسند .اینها یک مجموعه است .ما
باید برگردیم و در بازنگری کارهای انجام شده ،باید دالیل

را از بحثهای رویکردی جدا کنیم و جاهای نقص آنها
را کامل کنیم تا مجموعۀ همگنی شــوند که اگر فردی
صد ســال آینده هم بخواهــد در این زمینه کار کند به
نظرش مسأله ،موجه جلوه کند .چون کارها در قالب یک
سیستم روشن جلو نرفتهاند ،در یک جاهایی متورم است،
در جاهایی هم اص ً
ال کار نشده است .در جاهایی که کار
نشده است احتماالً آنها مفروض تلقی شدهاند یعنی فکر
کردهایم که مخاطب ســهچهار دهۀ بعد ،بهاندازۀ همان
مبارز انقالبی آن دوران این مســائل را متوجه میشود و
میفهمد .وظیفه ما امروز این است که در این چهارچوب
نقاط خالء را پر کنیم و خود اساتید و افراد فعال در این
حوزه ،خودشان یک توضیحات و ابتکاراتی داشته باشند
که با نسل امروز با چه دالیل و چه مجموعه استدالالتی
مدرســان ما خودشان افراد خوبی
روبرو شــویم .عمدتاً ّ
هســتند و تجارب حضور در جبهه و جنگ و انقالب را
داشتند ،منتها با تصورات و مفروضات خودشان با مخاطب
صحبت میکردند و همینها این شکاف را تقویت میکند.
در آستانۀ چهلســالگی انقالب ،در راستای افشای پهلوی،
دانشگاهچهکمکیمیتواندبکند؟

اســاتید و تشــکلهای ما باید فعالتر شوند .مجموعۀ
ُمعظمــی از موضوعــات و محورهایــی داریم که هنوز
کارهای پژوهشی دربارۀ آنها انجام نشده است .ظرفیت
کالسهای درســی ما و ظرفیت پایاننامههای ما در آن
طیفی که نیروهای انقالبــی وجود دارند باید در اختیار
این ظرفیت قرار بگیرد .در یک بررسی تطبیقی ،ساالنه
هزاران پایاننامه در این موضوعات نوشته میشوند .من

دانشجو تاریخ انقالب را از زاویهدید و عینک دشمنان ما خوانده است

یک بررسی با کمک دانشجویان این کار انجام دادم .عدد
پاســخگویی این پایاننامهها به مسائل انقالب و مسائل
حوزه عملیاتی انقالب ،کمتر از ده درصد است .به همین
نسبت و بلکه بیشتر ،کارهایی در کانون توجه دانشگاههای
ما قرار گرفته است که اساساً هیچ مسئلهای را از مسائل
سیستم ادارۀ کشــور حل نمیکنند .من فکر میکنم
مسئولیت اصلی دانشگاهیان ،بازخوانی ماموریتهایشان
در بحث تولید ادبیات و آثار علمی متناســب با نیازهای
شناخت انقالب در نسل جدید است .اخیرا ً بخشهایی
در کشــور فعال شدهاند که این جهتدهیها را ببینند.
با اختیارات و مشــوقهایی را که در سیستم حاکمیتی
خود داریم بعضاً از یک مجموعه ضعیف در اقلیت ،بروز
رفتارهایمان کمتر است .این همه دستگاهها و این همه
امکانات ،میتوانند پای کار بیایند و دانشگاه را حمایت و
پشتیبانی کنند .نیازها منتقل شود و از دانشگاه تولیدات
خوب بخواهند .بیشتر از صنعت؛ که در آن ارتباطمان با
دانشگاه قطع است؛ در حوزۀ علومانسانی و علو م سیاسی،
این ضعف ارتباط به مراتب بیشتر است .بخش عمدهای
از ظرفیتهایمان در اختیار همافزایی و افزایش تولید قرار
نگرفت هاند.
اســاتید چه کارهایی می توانند انجام دهند که سهم این ده
درصد بیشتر شود؟

اولین کار انتقال این دغدغه اســت .این دغدغه باید به
جماعت دانشگاهی منتقل شود .بعضی از دوستان ،آنقدر
غرق کارهای مختلف هستند که به نوعی دچار روزمرگی
در کارها شدهاند .این وظیفۀ نهادهای دیگری هم هست
که این بازخوانی و این مطالبات را به عرصۀ فعالیتهای
دانشگاهی بکشانند .ما این ارتباطات را االن کمتر داریم.

اگر اساتید دانشگاهی با این دغدغهها بیشتر آشنا شوند،
قطعاً فلش تصمیمگیریهایشان به سمت این موضوع
حرکت خواهد کرد .ما اوالً یک ضعف انتقال دغدغه داریم
به این حوزه و ثانیاً اینکه ما غالباً از تنوعهای روشــی در
این موضوعات غافل هســتیم .انبوهی از ذخایر سندی،
تاریخی در موضوعات انقالب اسالمی داریم که به واسطۀ
عدم استفاده مناسب از روشهای متناسب در مطالعات،
هنوز به خروجی نرسیدهاند .فرضاً ما هنوز از تکنیک تولید
محتوا در بررسی آثار انقالب اسالمی استفاده نکردهایم.
در حالی که اگر اینهــا را وارد کنیم تولیدات متنوع و
جدیدی را در اختیار ما قرار خواهند داد.از روش تحلیل
مضمون استفاده نکردهایم .این هم ضعف دیگری است
که دلیل آن شــاید ناآشنایی اساتید علوم انسانی با این
روشهای نوین است .فکر میکنیم انتقال تاریخ انقالب
و بحثهای مرتبط با انقالب با یک روش روایی کفایت
میکند .اگر اینها با روشهای مختلفی بازتولید شــوند
مورد استقبال محافل علمی قرار خواهند گرفت .مجالت
مختلفی در موضوع انقالب اسالمی مطلب مینویسند.
مطلب کم نیست اما اینکه چرا نتوانستیم ارتباط برقرار
کنیــم اوالً در آن چهارچوب کلی و دقیق که بتواند یک
قرائت نظاممند از دالیل ایجاد و ابقای انقالب اســامی
در اختیار مخاطب قــرار دهد کار نکردهایم و ثانیاً از آن
طرف چقدر کار تولیدی قوی داریم که اصل تبدیل رژیم
گذشــته را در دستور کارشان قرار دادهاند .مخاطبی که
فکر میکردیم مسائل و دغدغههای ما بهشان منتقل شده
است این دغدغههای ما را نخوانده است؛ تاریخ انقالب را
با زاویه دید و عینک دشمنان ما خوانده است .ما نیاز به
بازخوانی روشها و آسیبشناسی از این چهار دهه فعالیت
دانشگاهی در زمینۀ معرفی انقالب اسالمی داریم.
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مسئولیت اصلی
دانشگاهیان ،بازخوانی
ماموریتهایشان در
بحث تولید ادبیات و
آثار علمی متناسب
با نیازهای شناخت
انقالب در نسل جدید
است

مطلب کم
نیست اما اینکه چرا
نتوانستیم ارتباط
برقرار کنیم اوالً در
آن چهارچوب کلی و
دقیق که بتواند یک
قرائت نظاممند از
دالیل ایجاد و ابقای
انقالب اسالمی در
اختیار مخاطب قرار
دهد کار نکردهایم و
ثانی ًا از آن طرف چقدر
کار تولیدی قوی داریم
که اصل تبدیل رژیم
گذشته را در دستور
کارشان قرار دادهاند
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گفتوگو با مرتضی احمد آخوندی
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پروندۀ ویژه
گفتوگو

دیکتاتوریپهلوی
نشر را بهسمت خودسانسوری سوق داده بود
سعیدناصری

نشر در زمان
پهلوی به دو دلیل،
خیلی رونقی نداشت و
محدود بود .اول اینکه
تعداد افراد باسواد،
خیلی کم بودند و
دیگر اینکه ،ترس از
مواجهه با دیکتاتوری
پهلوی ،یک نوع
خودسانسوری را در
بین این قشر به وجود
آورده بود

خیلی از علماء
از ترس اذیت و آزار
رژیم ،کتابهایشان را
در البالی دیوارها دفن
میکردند و اکثرا ً هم
دچار صدمات جدی
ناشی از موریانه و دیگر
صدمات میشدند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396

انتشرات «دارالکتب االسالمیه» جزو قدیمیترین موسسات انتشاراتی کشور است که از سال  1317در نجف آغاز به کار کرد و در در سال
 1320در ایران با همین عنوان ،تاکنون این فعالیت را ادامه میدهند .عمدۀ فعالیت این انتشارات ،چاپ کتب مذهبی و اسالمی است .بعضی
از کتابها را این انتشارات به صورت انحصاری چاپ میکند .همچنین آغاز انتشار بعضی از معروفترین کتابهای مذهبی هم توسط این
انتشارات صورت گرفته است .گفتگویی با آقای مرتضی احمد آخوندی صاحب این انتشارات دربارۀ اوضاع و احوال نشر در زمان پهلوی انجام
دادیم که پیش روی شماست:
اوضاع احوال نشر در زمان پهلوی به طور کلی به چه گونهای بود؟

من متولد ســال  1321هســتم و مطالبی که خواهم
گفت دربارۀ اوضاع نشر در زمان پهلوی اول و همچنین
اوایل پهلوی دوم ،بیشتر از شنیدهها است .اوضاعواحوال
نشر در زمان پهلوی به دو دلیل ،خیلی رونقی نداشت و
محدود بود .اول اینکه تعداد افراد باسواد ،خیلی کم بودند
و دیگر اینکه ترس از مواجهه با دیکتاتوری پهلوی ،یک
نوع خودسانسوری را در بین این قشر به وجود آورده بود.
تا حدی که اولینبار که مفاتیح در این دوره چاپ شــده
اســت در صفحۀ اول آن ،ناشر جملۀ «نشریافته در عهد
پهلوی ،خَ لَد اهلل  »...دیده میشــود که به نوعی با تعریف
پونشر در
از این خاندان ،دچار مشکالت بعدی نشوند .چا 
زمان پهلوی اول متولی خاصی نداشت و وزارت فرهنگ
و هنر در دورۀ پهلوی دوم تشکیل شد و متولیگری امور
نشر را برعهده گرفت .به دلیل اختناق دورۀ پهلوی اول،
نویسندهها اکثرا ًغربزدهها بودند و با جرئت میتوان گفت
که تعداد کتابهای مذهبی چاپشده در زمان قاجاریه
و ناصرالدینشــاه ،بیشتر از دورۀ پهلوی اول بود .البته در
همان زمان ،کتابها و رمانها و بعضی از دیوانهایی که
اشعار آنچنانی داشتند و از نظر اخالقی دچار اشکال بودند
زیاد بود .پدرم نقل میکردند که خیلی از علماء از ترس
اذیت و آزار رژیم ،کتابهایشان را در البالی دیوارها دفن
میکردند و اکثرا ً هم دچار صدمات جدی ناشی از موریانه
و دیگر صدمات میشدند .نشر هم بر عهدۀ کتابفروشها

بود و نیازی به مجوز نبود .هرکسیکه دلش میخواست
میتوانست کتاب چاپ کند .بعد از سقوط پهلوی اول ،و در
مقطعی که هنوز پهلوی دوم اقتدار خودش را تثبیت نکرده
بود و احزاب هم فعال بودند ،نشر رونقی گرفت و بلبشویی
شد .کتابهای تودهایها و کتابهایی که به اسالم هجمه
داشتند خیلی چاپ میشد .طبعاً درتقابل با آنها ،تعدادی
کتاب اســامی و مذهبی هم چاپ شد .اولین کتاب در
این زمینه و برای پاسخ به اینگونه هجمهها ،کتاب اصول
فلسفه و روش رئالیسم مرحوم عالمه طباطبایی بود که
انتشارات ما آن را چاپ کرد .مهندس بازرگان هم جزوه
کوچکی در رد مارکسیسم داشت که در دانشگاه چاپ شده
بود .کمکم از دهۀ سی ،کتابهای مذهبی چاپ شدند .آن
موقع یک بحثهایی دربارۀ التقاط مذهبی و تطبیق قرآن
با مسائل و علوم روز و تطابق مسائل اجتماعی در مکاتب
الهی و مادی پیش آمده بود .بچهمسلمانهایی هم بودند
با حفظ مسلمانی ،به آن سمت گرایش پیدا کرده بودند و
گروهی هم از آن طرف به اسالم گرایش پیدا کرده بودند.
دو طرف میخواستند دالیلی برای این تغییر ایدئولوژیها
پیدا کنند .در آن بحبوحه ،اولینبار کتاب االمام علی صوت
العدالة االنسانیة ُجرداق چاپ شد .این کتاب دربارۀ مسائل
اجتماعی و عدالت اجتماعی بحث کرده بود و حکومت آن
را مخالفت با رژیم تلقی کرده بودند و به دنبال آن کتاب
ممنوع شد .در صورتیکه اص ً
ال کتاب دربارۀ ایران نبود .این
کتاب وقتی آمد ،حتی نسخههای عربی آن را هم جمع

دیکتاتوری پهلوی ،نشر را بهسمت خودسانسوری سوق داده بود

کردند .یک « ُمحرمخان» نامی بود که از طرف شــهربانی
وظیفۀ نظارت بر کتابها را داشت و آدم زیرک و مسلطی
بود .با نگاه به گارسههای حروف؛که برعکس هم هستند؛
به سرعت نوشتهها را میخواند و متوجه موضوع کتاب
میشد .اگر اشکالی می دیدند یا کتاب را توقیف میکردند
یا ناشر و چاپخانه را مجبور به تغییر نوشتهها میکردند.
تیراژکتابهای مذهبی هم بسیار محدود بود .هفتهشت
سال طول میکشید که کل نسخههای کتابی با 1000
یا  2000تیراژ به فروش برسد .در دهۀ چهل موضوعات
اجتماعی و سیاسی در کتابها نوشته شدند و متفکرینی
مثل شهید مطهری ،بهشتی و امثال اینها دستبهکار
شدند .از سال 37یا 38هم مجلۀ مکتب اسالم شروع بهکار
کرده بود و تیپ مذهبی هم عالقهمند به مطالعه شده بود
و کتابهای ردیه بر مکاتب مختلف و همچنین کتابهای
متون اصلی اسالمی کمکم چاپ شدند .با وجودیکه این
کار درآمدی نداشت ،اما استقبال دانشمندان و دانشجویان،
بهترین مشوقی بود که ناشرین این کار را ادامه دهند .بعد
از جریان سوءقصد به شاه ،جلوی کتابهای کمونیستی را
گرفتند.کتابهایاسالمیبهنسبتآنهاکمیآزادتربودند
تا ســال  1342و ماجرای  15خرداد و اینها که بعد از آن
واقعه و احساس خطر رژیم به آنها هم سختگیری شد.
از سال  47دســتور دادند که کتابها آزادانه چاپ
شــوند ولی حق خروج از چاپخانهها را نداشــتند .باید
نمونههایی از کتاب را به کتابخانه ملی میفرستادند و آنها
هم بعد از بررسی یک رسید میدادند و این رسید مجوز
انتشار و توزیع آن بود .اگر هم کتاب اشکاالتی داشت یا
ک ً
ال ممنوع میشد یا ناشر را مجبور به اصالح بخشهایی
از آن میکردند.
جبههناشرانطرفدارپهلویهاچهکسانیبودند؟

حمایت از بعضی از ناشران و نویسندگان ،در زمان پهلوی
دوم ،مقدمهای برای تغییر تاریخ و اتصال خاندان پهلوی
به سلسلههای پادشاهی باستانی ایرانی بود که اصل آن
از پهلوی اول شــروع شــده بود .بحثهایی شبیه اینکه
ایران تمدن باســتانی دارد و همچنین شروع بحثهای
زرتشتیگری و اینها هم ریشه در همین عقیده و تصمیم
دارد .از معروفترین این نویسندگان شجاع الدین شفاء بود.
ناشران خاصی هم بودند که تمایل به چاپ کتابهای این
نویسندگان داشتند که ما مراودهای با آنها نداشتیم.
اولین کتابهای حضرت امام(ره) چه کتابهایی بودند و به چه
شیوههایی چاپ و توزیع میشدند؟

اولین کتاب حضــرت امامwکتابی انتقادی بود که در
مورد نظرات امثال «احمدکسروی» و «شریعت سنگلجی»
نوشته شده بود و کتابفروشیهایی مثل «علمیه اسالمیه»
در ناصرخسرو آن را می فروختند .رساله حضرت امامw
هم تا سال  42که دستگیر شدند چاپ نشده بود .بعد از
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بعد از جریان
سوءقصد به شاه،
جلوی کتابهای
کمونیستی را گرفتند.
کتابهای اسالمی
به نسبت آنها کمی
آزادتر بودند تا سال
 1342و ماجرای 15
خرداد و اینها که بعد
از آن واقعه و احساس
خطر رژیم به آنها هم
سختگیری شد

آن و برای اولین بار توسط مرحوم «مصدقی» که پدربزرگ
مادری آقای حداد عادل بودند چاپ شد .کتاب والیت فقیه
را در نجف چاپ کردند و حوالی ســال  1350وارد ایران
شــد .کتاب بر اساس حروفچینی عراقی بود و در ایران
به صورت مخفیانه تکثیر شد .رسالهها پشت جلد نداشتند
که مشخص نشود مربوط به کدام مرجع است .گاهی هم
اســامی را عوض میکردند و به نامهایی شــبیه آیتاهلل
موسوی و نظایر اینها چاپ میشد .محمدرضا کتابچی،
مسوول انتشارات علمیه اسالمیه از جمله اولین کسانی بود
که به دلیل چاپ رساله حضرت امام wدستگیر و زندانی
شدند .بخشی هم اعالمیههای حضرت امام wبودند که
به صورت مخفیانه در بعضی از چاپخانهها چاپ میشدند.
اعالمیه چون یک برگ واحد بود ســریع چاپ میشــد
و اســم چاپخانه هم روی آن نبود .اکثرا ً هم شبانه چاپ
میشدند .یکسری از اعالمیهها هم با دستگاه «پُلیکپی»
کــه تازه آمده بود چاپ میشــدند.کارمندان و کارگران
بعضی شــرکتهای بزرگ ،مثل شرکتهای دارویی که
این دســتگاهها را داشتند ،مخفیانه این اعالمیهها را در
ساعتهایتعطیلیشرکتچاپمیکردند.
کتابهای ممنوعــه دوران پهلوی چه کتابهایی بودند و چه
محتواهاییداشتند؟

ما البته بیشــتر  ،وقتی جلو پخش کتابی را میگرفتند
متوجه ممنوعه بودن آن می شــدیم .کتاب سرگذشت
فلسطین آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که ترجمه کتابی

حمایت از بعضی از
ناشران و نویسندگان،
در زمان پهلوی دوم،
مقدمهای برای تغییر
تاریخ و اتصال خاندان
پهلوی به سلسلههای
پادشاهی باستانی
ایرانی بود که اصل آن
از پهلوی اول شروع
شده بود

رساله حضرت
امام(ره) هم تا سال
 42که دستگیر شدند
چاپ نشده بود .بعد
از آن و برای اولین
بار توسط مرحوم
«مصدقی» که پدربزرگ
مادری آقای حداد
عادل بودند چاپ شد.
کتاب والیت فقیه را
در نجف چاپ کردند و
حوالی سال  1350وارد
ایران شد
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
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انتشار آن نبود

پروندۀ ویژه  /گفتوگو

از «اکرم زعیتر» بود و بعد از یکی دو چاپ ،توقیف شــد.
بعضی از کتابهای جــال آلاحمد ،مثل غربزدگی و
بعضی از کتابهای مهندس بازرگان هم ممنوع بودند.
کتاب والیت فقیه حضرت امام تا سال  57به صورت کام ً
ال
مخفیانه توزیع میشد و رژیم خیلی در جریان توزیع و
انتشــار آن نبود .از اسامی جعلی هم برای چاپ و توزیع
کتابها خیلی استفاده میشد .مث ً
ال از اسم سبزواری برای
کتابهای دکتر شریعتی خیلی استفاده میشد.
نقش ناشران در پیروزی انقالب را چگونه ارزیابی میکنید؟

ما معتقدیم که
انقالب اسالمی ،قبل
از هر چیزی ،یک
انقالب فرهنگی بود
و بنابراین نمیتوان
از نقش کتاب و نشر
در این انقالب چشم
پوشید .آگاهی دادن
به مردم حداقل این
نقش در مبارزه بود

در همان دوره
پهلوی اول که
منبرها ممنوع بودند
افرادی مثل شریعت
سنگلجی کام ً
ال آزاد
بودند و حتی آزادانه
در منبر و دانشگاه،
وهابیت را تبلیغ
میکردند و کام ً
ال
مورد حمایت دستگاه
بودند .منتقدین تشیع
به راحتی میتواستند
صحبت کنند و
کتابهایشان چاپ
میشد اما به طرف
مقابل خیلی اجازه
پاسخگویی نمیدادند
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396

در یک زمانی نزدیک انقالب ،به دالیلی بحث باز سیاسی
پیش آمد .حواس ســاواک به سمت افراد و اجتماعات
رفت و یک حالت عدم قدرت ایجاد شد .اکثر کتابهای
ممنوعه توسط افراد مختلف در این مقطع چاپ و توزیع
شدند .تیراژ کتابها هم باال رفت و مردم هم میخواندند.
ما معتقدیم که انقالب اسالمی ،قبل از هر چیزی ،یک
انقالب فرهنگی بود و بنابراین نمیتوان از نقش کتاب و
نشــر در این انقالب چشم پوشید .آگاهی دادن به مردم
حداقل این نقش در مبارزه بود.
از فعالیت اختصاصی انتشارات خودتان در آن دوران بگویید

انتشارات ما جزو اولین نشرهایی بود که به چاپ و توزیع
کتب مذهبی روی آورد .کتاب شــبهای پیشاور توسط
انتشــارات ما چاپ شد .کتاب نوید امن و امان با موضوع
امام عصر fکه توسط آیتاهلل صافی گلپایگانی نوشته
شده بود توسط نشر ما چاپ شد که البته رژیم ما را ملزم
بــه تغییرات بخشهایی از آن کــرد .دوره  110جلدی

بحاراالنوار مرحوم مجلسی که سبک جدید آن است ،از

سال  1333توسط نشر ما چاپ میشود .همچنین تفسیر
نمونه از سال  ،1352تفسیر عربی المیزان از سال 1332
و دوره کتاب الغدیر عالمه امینی به عربی از سال 1330
و مرآتالعقول عالمه مجلسی از سال  1352نمونههای

دیگری از کتابهای مذهبی چاپشده توسط انتشارات ما
هستند . .اولین کتاب عالمه جعفری با عنوان ارتباط انسان
و جهان نیز توسط انتشارات ما چاپ شد.
محتوای مورد تأیید پهلویها چه موضوعاتی بودند؟

در همان زمان ،ناشرانی بودند که دنبال این کارها بودند
و با انگیزههای مختلف ،میخواستند باب طبع حکومت
بنویسند و انتشار دهند .حکومت هم طالب این مباحث
بود و میخواست مردم به خودشان مشغول باشند و کاری
به حکومت نداشته باشند .در همان دوره پهلوی اول که
منبرها ممنوع بودند افرادی مثل شریعت سنگلجی کام ً
ال
آزاد بودند و حتی آزادانه در منبر و دانشــگاه ،وهابیت را
تبلیغ میکردند و کام ً
ال مورد حمایت دســتگاه بودند.
منتقدین تشــیع به راحتی میتواستند صحبت کنند
و کتابهایشــان چاپ میشد اما به طرف مقابل خیلی
اجازه پاســخگویی نمیدادند .از کســانی که با مقابله با
این جریانات پرداختند مرحوم بروجردی بودند .مرحوم
بروجردی به انحاء مختلف توانستند با این جریانات مقابله
کنند .از جمله حمایت ایشان از سخنران معروف ،مرحوم
فلســفی بود .مرحوم فلسفی ،در سطح باالیی از سواد و
سخنوری بودند و مسائل را به خوبی برای مردم تبیین
میکردند.

لزوم تبیین ابعاد مختلف رژیم پهلوی
برای مقابله با جریان تطهیر پهلویها

محمدعلی مرادیان

امام خمینی:w
«این سلطنت پهلوی از اول که پایهگذاری شد برخالف
قوانین بود .آنهایی که در ســن من هستند میدانند و
دیدهاند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد ،با سرنیزه
تأســیس شــد .ملت هیچ دخالت نداشــت در مجلس
مؤسسان .مجلس مؤسســان را با زور سرنیزه تأسیس
کردند ،و با زور وکالی آن را وادار کردند به اینکه به رضا
شاه رأی سلطنت بدهند .پس این سلطنت از اول یک امر
باطلی بود ».صحیفه امام ،ج  ،6ص .11 - 10
همزمان با پیروزی انقالب اســامی ،جریان نرم
«تطهیر پهلوی» توسط مخالفان و معاندن نظام ،برخی
روشنفکران و همچنین دلبستگان رژیم پهلوی آغاز شد.
این جریان در ابتدا سعی در قیاسپذیرکردن اقدامات
«حکومت حق» با «حکومت طاغوت» و ساخت تصویری
واحد از اقدامات این دو حکومت در ذهنها کرد ،اما با
گذشت زمان و فقدان مقابلهای منسجم با این جریان
از ســوی نخبگان فرهنگی ،نویسندگان ،ناشران و ...و
همچنین عملکردهای اشــتباه برخی از دولتمردان
و چهرههای سیاســی در برهههایــی از زمان ،موجب
قوتگرفتن این جریان معارض شد .این جریان از طرق

گوناگون سعی در سالمتر و پاکدستتر نشان دادن دورۀ
پهلویها نسبت به دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی
دارد و با در خدمت گرفتن ناشران ،روشنفکران ،برخی
سیاسیون و رسانهایها ،با اشاعۀ اکاذیب کار را تا جایی
رساندهاند که ادعا میکنند «رضاشاه و محمدرضاشاه»
فقط در صدد خدمت به ملت بودند و در زمانشان ایران
عزتی بینظیر داشته اســت؛ در این تصویر خبری از
جنایات «رضاشاه» در «مسجد گوهرشاد» ،قانون «کشف
حجاب» ،بخشیدن کوههای اســتراتژیک «آرارات» به
«ترکیه» ،قرارداد ننگین «دارسی» ،ترویج خودکمبینی
ملی ،بیخبرنگاهداشــتن مردم از مســائل کشــور،
نابودکردن صنایع ملی ،نادیده گرفتن مردم ،وابستگی
به قدرتهای خارجی ،دیکتاتوری و خفقان ،کشــتار
عمال
وحشیانۀ مردم ،تحقیر ملت ایران ،جنایات رژیم و ّ
آن ،جنایات و شکنجهگریهای ساواک ،خفت و خواری
ملت ایران در برابر دولتهای غربی« ،کاپیتوالسیون»،
فسادهای اخالقی ،جنســی و مالی سران و مسئولین
رژیم ،بخشــشهای مالی بیحدوحصر به دولتهای
فاســد غربی و عربــی منطقه و ...نیســت .لذا به نظر
میرســد تبیین و مرور جنایات و فسادهای اخالقی و
مالی عظیم پهلویها به عنوان اقدامی مقابلهجویانه با
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جریان نرم «تطهیر
پهلوی» توسط مخالفان
و معاندن نظام ،برخی
روشنفکران و همچنین
دلبستگان رژیم پهلوی
آغاز شد .این جریان
در ابتدا سعی در قیاس
پذیرکردن اقدامات
«حکومت حق» با
«حکومت طاغوت» و
ساخت تصویری واحد از
اقدامات این دو حکومت
در ذهنها کرد ،اما با
گذشت زمان و فقدان
مقابلهای منسجم با این
جریان از سوی نخبگان
فرهنگی،نویسندگان،
ناشران و ...و همچنین
عملکردهایاشتباه
برخی از دولتمردان
و چهرههای سیاسی
در برهههایی از زمان،
موجب قوت گرفتن این
جریان معارض شد
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396
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افشا و تبیین
ابعاد مختلف فساد،
جنایات ،تفکرات و...
دوران پهلویها از آن
دسته از موضوعاتی
است که مورد تأکید
حضرت امام(رحمهاهلل)
و مقام معظم رهبری
بوده است

با توجه به
فعالیتهایجریان
معارض در قلب کردن
حقیقت و ساخت
چهرهای غیرحقیقی و
باشکوه از پهلویها و
خنثی کردن جنایات
و فسادهای آن رژیم با
دروغسازیها ،صرف
هزینههایهنگفت
و تهیۀ محصوالت
رسانهای و همچنین با
توجه به تأکید مکرر
حضرت امام(رحمهاهلل)
و مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی)
بر لزوم تقابل با این
جریان ،بایسته و
الزم است که جبهۀ
فرهنگیانقالب
اسالمی با تمام
ظرفیتهایفرهنگی،
هنری،تخصصی،
رسانهای ،تولیدی
وغیرهای که داراست
به مقابلۀ با این جریان
و تبیین ابعاد مختلف
رژیم پهلوی بپردازد
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396

جریان نرم «تطهیر پهلوی» ،تکلیفی بر دوش نیروهای
فرهنگی مؤمن و انقالبی باشد.
افشــا و تبیین ابعــاد مختلف فســاد ،جنایات،
تفکرات و ...دوران پهلویها از آن دسته از موضوعاتی
اســت که مورد تأکید حضرت امام wو مقام معظم
رهبری بوده اســت .نقل است که حضرت امام wبه
سیدحمید روحانی فرموده بودند
جناب حجتاالسالم ّ
که «برویــد از این پدر و پسر(رضاشــاه و محمدرضا)
بنویسید که سی ســال بعد از اینها انوشیروان عادل
نســازند» ،همچنین مقام معظم رهبــری در متعدد
ســخنرانیهای خود تعریضاتی در مورد ابعاد مختلف
ی بیان داشــتهاند.
شــخصیت پهلویها و رژیم پهلو 
برای مثال ایشان در بیانات خود در تاریخ ،94/07/20
رضاخان را با تعابیری چون «ســفاک ،قلدر ،بیرحم،
خشن و مالدوســت» و محمدرضا را با تعابیری چون
«وابسته ،فاسد ،نجس اخالقی ،ضعیفالنفس و زورگو»
معرفی میکند .همچنین ایشان تأکید دارند که جریان
معارض و تطهیرکنندۀ پهلویها درپی معرفی پهلویها
به عنوان انســانهایی خدوم ،قابل قبول و ...هستند و
برای این کار فکــر میکنند ،هزینه میکنند و کتاب
چاپ میکنند.
لــذا با توجه به فعالیتهــای جریان معارض در
قلبکردن حقیقت و ســاخت چهرهای غیرحقیقی و
باشکوه از پهلویها و خنثیکردن جنایات و فسادهای
آن رژیم با دروغسازیها ،صرف هزینههای هنگفت و
تهیۀ محصوالت رسانهای و همچنین با توجه به تأکید
مکرر حضــرت امام wو مقام معظم رهبری بر لزوم
تقابل با این جریان ،بایســته و الزم اســت که جبهۀ
فرهنگی انقالب اسالمی با تمام ظرفیتهای فرهنگی،
هنری ،تخصصی ،رســانهای ،تولیــدی وغیرهای که

داراست به مقابلۀ با این جریان و تبیین ابعاد مختلف
رژیم پهلوی بپردازد .قطعاً این کار میتواند در آستانۀ
چهلمین ســال انقالب اســامی بهانهای برای ادای
تکلیفــی که بر دوش تمامــی ظرفیتهای فرهنگی
کشور میباشد ،گردد.
برای ادای چنین تکلیف خطیری میبایست:
اوالً ،با کمک اســاتید مؤمن و انقالبی در حوزۀ
تاریخ معاصر ،به تولید و اولویتبندی ســوژهها ،نقاط
ی و ارزیابی
حساس و مهم تاریخ دوران پهلویها ،بررس 
کتابهای تبیینکنندۀ دوران پهلویها ،تهیۀ سیرهای
مطالعاتی ،تهیۀ بستههای پیشنهادی مطالعاتی برای
مطالعۀ دوران پهلوی ،پیشنهاد و مشاوره برای تولید
کتابها در قالبهای متفاوت و ...پرداخته شود.
ثانیاً ،ناشران ،نویسندگان و اهالی قلم با استفاده
و بهرهگیری از خروجیهای اساتید تاریخ معاصر ،به
تولید و نگارش کتابهایی با موضوعات تاریخ معاصر
پرداخته و محصوالت جدیدی در قالبهای گوناگون
کتاب مانند ،رمان ،داستان کوتاه و ...بپردازند.
ثالثاً ،با برگزاری جلساتی همافزا با حضور اهالی
فرهنــگ و مجموعههــای دارای دغدغــه و ظرفیت
فرهنگی مانند ،صداوســیما ،مجموعههای فرهنگی،
شــهرداریها ،ســازمانهای فرهنگی ،حوزۀ هنری،
ظرفیتهای رسانهای و ...اقدام به ساخت محصوالت
فرهنگی اعم از فیلم ،سریال ،تیزر ،نماهنگ ،رسانههای
تخصصی ،کتابخانههای تخصصی و ...گردد.
نتیجۀ انجام این موارد سهگانه ،تولید محصوالت
فرهنگــی متعدد،گوناگون و ماندگاری اســت که در
بازهای دوســاله روانۀ بازار میگردد و خود ،ســدی
محکم در برابر جریان تطهیرکنندۀ پهلویها خواهد
شد ،انشاءاهلل.

در سلسله نشستهای بررسی انقالب اسالمی مطرح شد؛ دکترمنوچهر محمدی:

وزرا قبل از انقالب در ازای وزارت
ماهانه به شاه پول میدادند
منوچهر محمدی ،در اولین جلسه از سلسلهنشستهای
بررسی انقالب اسالمی که با حضور دانشجویان دانشکدۀ
رسانۀ خبرگزاری فارس و اعضاء باشگاه خبری توانا برگزار
شد ،به ارائۀ تعریف انقالب پرداخت و گفت :انقالب به
معنای تغییر و دگرگونی است و انقالب اسالمی سال 57
ایران نیز انقالبی سیاسی و اجتماعی بود.
وی با بیان اینکه هر نوع دگرگونی سیاسی-
اجتماعی انقالب محسوب نمیشود ،افزود :برخی از
دگرگونیها ممکن است شورش ،رفرم یا اصالح باشند،
در حالیکه به همۀ اینها انقالب گفته نمیشود.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت :بهعنوان مثال
قیام گاندی در هند نهضت استقاللطلبانه بود؛ نه انقالب
و این نهضت حرکت مردمی علیه حاکمیت بیگانه است
که تحول فرهنگی هم به همراه نداشت.
استاد دانشگاه تهران در ادامه به رفرم یا اصالح اشاره
کرد و اظهار داشت :رفرم یک حرکت تدریجی و قانونی
به منظور اصالح شیوۀ حکومت تحت فشار است و لذا
آنچه انقالب مشروطه خوانده میشود نیز رفرم به شمار
میرود.
محمدی دربارۀ مفهوم شورش نیز گفت :شورش
حرکت مردمی در جهت سقوط نظام حاکم است و
شورشکنندگان برنامهای برای جایگزینی ندارند؛
بهعنوان مثال در شورش مردم در مصر علیه حاکمیت
مردم شعار مرگ بر حسنی مبارک را سردادند؛ اما زنده
باد برکسی را نداشتند.
وی افزود :شورش حرکتی ناقص و خیزش علیه
نظام حاکم بدون برنامه و رهبری است و معموالً به کودتا،
رفرم یا انقالب تبدیل میشود به طوری که در فیلیپین
شورش علیه مارکوس به رفرم و در سودان به کودتا و در
ایران به انقالب تبدیل شد.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان داشت :کودتا

حرکتی غیرقانونی و توطئهآمیز علیه حاکمیت از درون
حاکمیت است و مردم هیچ نقشی در کودتا ندارند و
معموالً نظامیها اقدام به کودتا میکنند.
محمدی با اشاره به کودتا علیه قذاقی در لیبی
تصریح کرد :گاهی این گونه کودتاها بهعنوان انقالب
مطرح میشوند ،در حالی که اینها انقالب نیست و
انقالب تقدس دارد.
وی در ادامه اظهار داشت :انقالب کاملترین و
نادرترین نوع دگرگونی سیاسی ،اجتماعی است و حرکت
بنیادی و مردمی در جهت تغییر ساختارها ،روشها و
رهبری توأم با خشونت داخلی است.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه انقالبهای موفق
در تاریح مدون بشریت از  6تا تجاوز نمیکند ،گفت:
انقالب  1789فرانسه ،انقالب  1917روسیه ،انقالب
انقالب اسالمی ایران

 1949چین ،انقالب  1959کوبا و
و نیکاراگوئه در سال  1979از جمله موفقترین انقالبها
در تاریخ بشریت بودهاند.
وی با تأکید بر اینکه انقالب همانند انسان از سه
عنصر جسم ،روح و مغز تشکیل شده است ،بیان داشت:
انقالب در سطح ملی و جهانی اثر میگذارد ،مثل انقالب
فرانسه و چین که اولی کل جهان غرب و روسیه و دومی
کل جهان شرق را متحول کرد.

انقالب اسالمی کل جهان اسالم را متحول
کرد

محمدی در ادامه با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران کل
جهان اسالم را متحول کرد ،تصریح کرد :الزمۀ توفیق هر
انقالبی داشتن سه مؤلفۀ مشارکت مردمی ،مکتب انقالب
(ایدئولوژی) و رهبری است.
وی با بیان اینکه انقالب از تضاد دو قدرت سیاسی
و اجتماعی به وجود میآید ،گفت :قدرت سیاسی ابزار
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مادی قدرت و قدرت اجتماعی ابزار معنوی قدرت را در
اختیار دارد.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود :ابزار مادی قدرت
نیروهای مسلح ،نظامی ،اقتصادی ،ساختاری حقوقی و
سیاسی و حمایت خارجی است و ابزار اجتماعی قدرت
از پیوند رهبری و مشارکت مردمی و برخورداری از
یک مکتب انقالب تشکیل شده است و مثل سه عنصر
وجودی انسان (جسم ،روح و مغز) به هم پیوستهاند.
محمدی اظهار داشت :تعارض میان دو قدرت
سیاسی و اجتماعی در دو صورت موجب پیروزی انقالب
میشود در حالت اول این طور است که قدرت سیاسی
ضعیف شود به طوریکه بهراحتی قدرت اجتماعی بر موج
سوار شود و پیروز شود که انقالب فرانسه و روسیه و چین
از این نوع بودند.

پیروزی انقالب اسالمی بر اثر غلبۀ قدرت
اجتماعی بر سیاسی بود

وی افزود :نوع دوم انقالب مانند انقالب اسالمی ایران
به این صورت است که قدرت اجتماعی آنقدر قوی شود
که بهراحتی بر قدرت سیاسی غلبه کند.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان داشت :قبل از
انقالب قدرت سیاسی ایران همۀ ویژگیها ،حمایتها
و عوامل قدرت را به طور کامل در اختیار داشت ،به
طوریکه خزانه با افزایش قیمت نفت پر از پول بود و ایران
نهتنها به جایی بدهکار نبود ،بلکه با وام دادن به کشورهای
دیگر از جمله کشورهای اروپایی از آنها طلبکار هم بود.
محمدی تصریح کرد :ایران قبل از انقالب قدرت
سیاسی قدرتمندی داشت و از لحاظ مالی هیچگونه
مشکلی نداشت؛ ولی در فرانسه ،روسیه و چین خزانه
مملکت قبل از انقالب خالی بود و با وضعیت ایران قبل از

انقالب برابری نمیکرد.
کارشناس مسائل سیاسی به بیان وضعیت نظامی
ایران قبل از انقالب پرداخت و تصریح کرد :ارتش ایران
قبل از انقالب با پنجاههزار نیرو یک ارتش کام ً
ال قوی و
مجهز به آخرین سالحهای ساخته شده در جهان بود
که حتی خود آمریکا هم فاقد آن سالحها بود و از آنجا
که قرار بود ایران ژاندارم منطقه باشد ،به همین دلیل
بسیار به شاه وفادار بود ،حتی با وجود تضادهایی که بین
شوروی و آمریکا وجود داشت ،ایران از حمایت هر دو
بلوک بهره میبرد.
استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه برای شناسایی
انقالب اسالمی باید قدرت سیاسی را شناخت ،گفت:
قدرت سیاسی ایران بر پایۀ دیکتاتوری از چهارهزار سال
پیش شکل گرفته بود و اگر در طی این سالها سلسلهای
شکل گرفته بود بر اثر جنگ و خونریزی بوده و مردم هیچ
نقشی در تشکیل آن سلسلهها نداشتهاند.
محمدی افزود :در دوران قاجار تا حدودی استقالل
نسبی وجود داشت؛ ولی در دوران پهلوی هیچگونه
استقاللی نبود و قدرتهای خارجی در ابتدا رضاخان
میرپنج بیسواد را در کودتای  1299و پس از آن در
سال  1320هم محمدرضا شاه را بر سر کار آوردند و در
کودتای  1332هجری شمسی به آن قدرت بخشیدند.
وی تصریح کرد :محمدرضا شاه هر روز با سفرای
انگلیس و آمریکا دیدار داشت و آنها برای وی
دستورالعمل صادر میکردند به طوریکه نام نمایندگان
مجلس از سفارت انگلیس و آمریکا دیکته میشد و
دیکتاتوری مطلقه بود.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت :رضا
شاه هر کاری انجام میداد در جهت منافع قدرتهای
سلطهگر بود و فساد و فحشا در آن دوران در اوج بود.

وزرا قبل از انقالب در ازای وزارت ،ماهانه به شاه پول میدادند

وزرا قبل از انقالب بهازای پستشان ،ماهانه
مبلغی به شاه پرداخت میکردند

محمدی با بیان اینکه مشاغل در آن زمان دارای قیمت
بود ،گفت :وزرا به ازای تصدی پستشان در دولت باید
به صورت ماهانه به شاه مبلغی پرداخت میکردند و این
مبالغ از راههای نامشروع توسط زیردستان تهیه میشد.
وی افزود :به علت قدرت سیاسی و حمایتهای
بینالمللی و وجود هشتادهزار مشاور خارجی در
دستگاههای دولتی رژیم پهلوی و وجود ساواک بسیار
مخوف که هر صدایی علیه حکومت را بهسرعت خفه
میکرد ،به هیچ عنوان رژیم شاه و آمریکا پیشبینی
انقالب اسالمی را در ایران نمیکردند.
استاد دانشگاه تهران بیان داشت :شش ماه قبل از
پیروزی انقالب اسالمی ،سازمانهای ( C.I.Aسیا) و D.I.A
(سازمان اطالعاتی ارتش) مشترکا گزارشی به آمریکا
مبنی بر اینکه تا ده سال آینده رژیم پهلوی تضمین است،
ارائه و در آن اعالم کردند که نهتنها هیچ اتفاقی نمیافتد
بلکه ایران شرایط پیش از انقالب را هم ندارد.
وی با بیان اینکه عامل سقوط رژیم پهلوی قدرت
اجتماعی بود ،اظهار داشت :برای ما هم در آن دوران
برخورداری از چنین قدرت اجتماعی که با دست خالی و
بدون اسلحه به سمت پیروزی پیش رود باورکردنی نبود.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه امام
خمینی wاز پانزده سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی
برنامهریزی خود برای پیروزی انقالب را آغاز کرده بود،
تصریح کرد :زندگی سیاسی امام به چهار مرحله قابل
تقسیم است که یکی دورۀ ظهور ایشان بهعنوان رهبر
انقالب بود؛ زیرا بعد از فوت آیتاهلل بروجردی و آیتاهلل
کاشانی شاه تصور میکرد که دیگر فرد قدرتمندی در
عالم مذهب وجود ندارد.
محمدی افزود :قبل از انقالب مراجع به طور
مستقیم به شاه انتقاد نمیکردند و معموالً نخست وزیر

و دولت را خطاب قرار میدادند؛ اما ویژگی حضرت امام
خمینی wمورد انتقاد قرار دادن شاه و حملۀ مستقیم
به شخص شاه بود.
وی به انتقاد امام خمینی wبه آمریکا و اسرائیل
بهعنوان دومین مرحله از زندگی سیاسی امام اشاره کرد و
اظهار داشت :از آنجا که آمریکاییها در ملی شدن صنعت
نفت در ابتدا دخیل بودند و بعد منجر به شکلگیری
کودتای 28مرداد شدند به همین دلیل رهبران سیاسی
جهان سوم معتقد بودند که بدون پیوستگی به یک قدرت
بیرونی نمیشود کاری را پیش برد.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان داشت :مرحلۀ
سوم از زندگی سیاسی امام خمینی wمرجعیت سیاسی
و مذهبی ایشان بود ،زیرا در دورانهای قبل معموالً مراجع
مذهبی وارد سیاست نمیشدند و حتی حوزۀ علمیه قم
دخالتی در امور سیاسی نداشت و حضرت امام خمینیw
نهتنها مرجعیت سیاسی و مذهبی را به هم پیوند داد ،بلکه
قم را هم سیاسی کرد.
وی با اشاره به دوران تبعید سیزدهسالۀ امام در ترکیه
و نجف اشرف گفت :چهارمین دورۀ سیاسی زندگی امام
ظهور ایشان به عنوان ایدئولوگ و تئوریسین انقالب بود
و با کتب تحریرالوسیله و حکومت اسالمی یک نوآوری
عجیبی ایجاد کرد ،زیرا قبل از انقالب این ذهنیت در
میان مردم ایران وجود داشت که نجات از دست ظالمین
فقط با ظهور امام زمان عملی میشود.
محمدی در پایان اظهار داشت :قبل از انقالب مردم
معتقد بودند که امام زمان fتنها در صورتی ظهور
خواهند کرد که ظلم افزایش یابد ،بنابراین مکتبی در قبل
از انقالب با پیروان زیادی بهعنوان حجتیه وجود داشت
که به ترویج ظلم با این بهانه که باید به ظهور امام زمان
کمک کرد ،میپرداخت و از پیروان زیادی هم برخوردار
بود .ضمن اینکه مورد انتقاد رژیم شاه هم نبودند.
منبع :خبرگزاری فارس
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هر چه که از سالهای نخست پیروزی انقالب
میگذرد و دههها را پشــت سر میگذاریم،
عدهای بال و پر گرفته و به دنبال آن میافتند
که چهرههای منفوری را که مردم برای از سر
راه برداشتن آنها شــهدا دادند و خونهای
پاک بــر زمین ریخته شــده ،تطهیر کرده و
بزک کنند!
بیشک بزک چهرۀ منفور پهلوی با بودجههای
کالنی که از سوی استعمارگران تدارک دیده
شده است در دســتور کار قرار دارد و از این
رو اســت که محققین و پژوهشگران بایستی
در تاریــخ انقالب مداقه کرده و آن چه را که
ضروری است در اختیار مردم قرار دهند .
رهبر معظم انقــاب 17دی  1393در جمع
مردم قم به نکته بســیار مهمی در این راستا
اشاره کردند که مسیر محققین و پژوهشگران
را روشن میسازد؛ ایشان فرمودند «[دشمنان]
میخواهنــد حقایق انقالب تحریف بشــود،
به دست فراموشى ســپرده بشود؛ پول خرج
میکنند ،کار دارند میکنند .کســى که آشنا
باشــد ،آگاه باشد با دنیاى کتاب و مطبوعات
و مقالــه میبیند که دشــمنان چهکار دارند
میکنند؛ امروز اینها سعى میکنند چهرهۀ
خانــدان خبیث و منحوس پهلــوى را ،رژیم
فاســد و وابســته و خبیث و ظالم که کشور
ما را ســالهاى متمادى به عقب انداختند و
ملّت ایران را آنجور دچار مشــکالت عظیم
کردند ،بَزک کنند ،آرایش کنند امروز ســعى
[توســط] همان جبهۀ مقابل نظام
مىشــود ّ
اسالمى .پشــتیبانها همان کسانى هستند
که با اصل انقالب مخالــف بودند ،با مردمى
که انقالب کردند مخالــف بودند ،با وفادارى
شدت مخالفند .تاکنون
این مردم به انقالب به ّ
مو ّفق نشدند».
آنچه در ادامه میخوانید سلسله نوشتارهای
ســیدروحاهلل امینآبادی
چاپشــده به قلم
ّ
در روزنامــۀ کیهان بــا عنــوان «این چهره
تطهیرشــدنی نیست» اســت .نویسندۀ این
مطالب تالش کرده اســت در مقابله با تالش
ســازمانیافتۀ دشــمنان برای تطهیر چهرۀ
پهلوی و به اســتناد منابــع درجۀ اول یعنی
خاطرات شــخصیتهای تأثیرگذار در طول
رژیــم طاغوت نشــان دهد که ایــن چهره
تطهیرناشدنی است.

این چهره تطهیرشدنی نیست؛ بخش اول

نمایندگان چگونه از صندوق دربار بیرون
میآمدند؟!
رژیمی که انتخابات سالم نمیتوانست برگزار
کند!

ملت مســلمان ایران پس از پیروزی انقالب شکوهمند
اســامی و از همان روزهای نخســت و با حضور پای
صندوقهای رأی بر حق خود برای تعیین سرنوشــت
کشور مهر تائید زدند اما این حق طبیعی و خدادادی در
رژیم پهلوی از مردم سلب شده بود.
هر چند مردم هــر از گاهی پای صندوقهای رای
میرفتند تا نمایندگانی را به مجلس بفرستند ولی همگان
میدانستند که نمایندگان نه از طریق رای آزاد مردم که
در دربار انتخاب میشوند و به مجلس راه مییابند.
مروری به خاطرات رجال عصر پهلوی و اســناد و
مدارک موجود صحت این مدعا را به وضوح اثبات میکند.
اسداهلل علم که در برههای نخستوزیر رژیم پهلوی
و در برهۀ دیگر وزیر دربار بوده و از نزدیک در جریان امور
کشور بوده اســت ،در خاطرات خود ،به عیان ،تقلب در
انتخابات دورۀ پهلوی و صوری بودن آن را مورد تصریح
قرار میدهد .علم در خاطــرات روز 19آذر  1348خود
مینویسد[ :شاه] فرمودند نمیدانم این مردم کی تربیت
خواهند شد و چه طور میتوان آنها را تربیت کرد .من
جســارت کردم و عرض کردم متأســفانه در راه آن هم
نیســتیم ،زیرا اولین قدم در راه تربیت اجتماعی احترام
گذاشتن به حقوق دیگر مردم است و ما در جهت این که
این اولین قدم را برداریم نیستیم .فرمودند چه طور؟ عرض
کردم هیئت حاکمــه در درجۀ اول باید متوجه این امر
باشد تا کمکم مردم عادت بکنند .هیئت حاکمه که در زیر
سایه قدرت اعلیحضرت مصون از هرگونه انتقادی است.
تکلیف احزاب و مجلسین هم که معلوم است .عدهای از
مردم به این حزب و عدهای دیگر به آن حزب رفتهاند و
کشور را هم بین خودشان تقسیم کردهاند .وکالی آنها
هم میدانند به جای فکر آراء مردم باید مسئولین حزب
را [ ]...مالــی کند .دیگر مردم چه معنی دارند؟ فرماندار
و اســتاندار هم که حزبی هستند ،دستور حزب را اجرا
میکنند .چه کار دارند به آراء مردم؟ این است که وکیل
هم کار ندارد به آرای مردم .مردم هم به او کار ندارند و در
نتیجه بین مردم یک نوع بیاعتنایی به وجود آمده است و

روز به روز بیشتر میشود .من کار ندارم که برای پیشرفت
مردم کشــور واقعاً این رویه الزم بود؛ ولی حاال که کارها
روی غلطک خودش است چرا اجازه نمیفرمائید انتخابات
واقعی متکی بر آرای مردم باشــد ،گور پدر این حزب یا
آن حزب .انتخابات شــهرداریها آزاد باشــد .انتخابات
انجمنهای ایالتی و والیتی آزاد انجام بشود ...شاه با دقت
به عرایض من گوش دادند و فرمودند اگر مراقبت نشود،
1
همه چیز به هم میریزد.

دانشــجویان در هیچ چیز کشور احساس
مشارکتنمیکنند

علم در خاطــرات 17شــهریور  1352نیز به صراحت
بر این نکته تأکید میکند که هیــچ یک از مردم ایران
از جمله دانشــجویان در تعیین سرنوشت کشور و خود
نقشی نداشتهاند ،وی مینویسد :گزارش باهری سه هزار
صفحه است ...از نکات مهمی که به عرض [شاه] رساند
وضعیت دانشجویی بود که دل به کشور ندارند ،برای چه؟
واقعاً سؤال مهمی است .به عقیدۀ من چون در هیچ چیز
کشور ،چه در محیط دانشگاه و چه در محیط خانواده و
کشور احساس مشارکت نمیکنند .دولت طرز رفتاری که
با مردم دارد مثل دولت غالب به مردم کشور مغلوب است،
بیاعتنا و گاهی هم خشونتآمیز ،انتخابات را که مداخله
میکند و انگشت میبرد ...انگشت که چه عرض کنم؟ به
مردم حقنه میکند ،حتی انتخابات ده و شــهر را ،برای
مردم و عالقۀ مردم چیزی باقی نمیماند ،همه بیتفاوت
شوند...اخیر تراوشاتی میشنوم که انتخابات آینده آزاد
می
ً
خواهد بود؛ ولی هنوز نمیتوان حکمی کرد ،چون معلوم
نیست دولت چه بکند ،مگر آن که حکومت موقتی بیاورند
2
وگرنه با این دولت نمیشود.
علم در خاطــرات روز 15فروردیــن  1354نیز با
صراحت بیشتری به تقلب در انتخابات دورۀ پهلوی اذعان
میکند ،وی مینویسد :مطلبی نخستوزیر در کیش به
من میگفت که خیلی جالب بود و فهمیدم عنوان رشوه را
دارد .آن این بود که گفت هر کسی را از هر جا تو بخواهی
من وکیل خواهم کرد .هر کس باشد ،هیچ فکر نکن ،به
من بگو تمام میکنم .خیلی هم محرمانه و درگوشــی
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هر چند مردم هر از
گاهی پای صندوقهای
رای میرفتند تا
نمایندگانی را به
مجلس بفرستند ولی
همگان میدانستند که
نمایندگان نه از طریق
رای آزاد مردم که در
دربار انتخاب میشوند و
به مجلس راه مییابند.

علم[ :شاه] فرمودند
نمیدانم این مردم کی
تربیت خواهند شد و
چه طور میتوان آنها را
تربیت کرد .من جسارت
کردم و عرض کردم
متأسفانه در راه آن هم
نیستیم ،زیرا اولین قدم
در راه تربیت اجتماعی
احترام گذاشتن به
حقوق دیگر مردم است
و ما در جهت این که این
اولین قدم را برداریم
نیستیم.
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علم :دولت طرز
رفتاری که با مردم
دارد مثل دولت غالب
به مردم کشور مغلوب
است ،بیاعتنا و گاهی
هم خشونتآمیز،
انتخابات را که مداخله
میکند و انگشت
میبرد ...انگشت که
چه عرض کنم؟ به
مردم حقنه میکند،
حتی انتخابات ده و
شهر را ،برای مردم
و عالقۀ مردم چیزی
باقی نمیماند ،همه
بیتفاوت میشوند

فردوست :یک
کمیسیون سهنفره
برای انتخابات مجلس
در منزل اسداهلل
علم تشکیل میشد.
منصور اسامی نامزدها
را میآورد و با نظر
علم مهر نمایندگی
آنها تأیید میشد.
پس از بررسی
صالحیت امنیتی و
مطالعاتی این افراد،
ترتیب انتخاب این
اسامی داده میشد و
به صورتی ظاهری ،نام
آنها از صندوق آرا
بیرون میآمد

میگفت .خیلی تعجب کردم که این چه رشوهای است
که به من میدهی؟ فکر کردم و گفتم باید دید سیاست
انتخاباتی شاهنشاه و تشکیالت جدید چه خواهد بود .چه
تأثیری دارد که من شــخصاً یک نفر یا ده نفر وکیل در
مجلس داشته باشم ،به عالوه اگر چند نفری از سیستان
یا بلوچستان یا خراسان رأساً سر بار من هستند از عهده
آنها بر میآیم که جا به جا کنم ،اما باید دید سیاست کلی
3
چه خواهد بود.
عالوه بر اسداهلل علم ،نخستوزیر و وزیر دربار شاه،
هندرسن ،سفیر آمریکا در ایران نیز در گزارشی به وزارت
امور خارجۀ این کشور پیرامون انتخابات مجلس هجدهم،
به تعیین نمایندگان مجلس از باال اشاره میکند ،وی در
این گزارش مینویسد :عالء وزیر دربار اظهار داشت چند
هفتۀ پیش ،اســداهلل علم ،رئیسامالک سلطنتی ،به او
گفته است به دستور شاه صورت اسامی عدهای را برای

نامزدی نمایندگی مجلس تهیه کرده ،شاه لیست مزبور
را با اسامی نامزدهای نمایندگی از سوی زاهدی تطبیق
داده و پس از یکدست کردن اسامی نامزدها ،چند تن از
4
نامزدها را جابهجا کرده است.
حسین فردوست از نزدیکترین دوستان شاه نیز در
کتاب خاطرات خود بر این نکته اذعان دارد .وی میگوید
«یک کمیسیون سهنفره برای انتخابات مجلس در منزل
اسداهلل علم تشکیل میشــد .منصور اسامی نامزدها را
میآورد و با نظر علم مهر نمایندگی آنها تأیید میشد.
پس از بررســی صالحیت امنیتی و مطالعاتی این افراد،
ترتیب انتخاب این اســامی داده میشــد و به صورتی
5
ظاهری ،نام آنها از صندوق آرا بیرون میآمد.
جالب اســت بدانیــم که با همۀ ایــن اوصاف که
در خفا و عیان در انتخابات تقلب میشــد ،شاه همواره
مدعی بود درصدد اســت انتخابات سالمی برگزار کند.
روزنامۀ دیلی تلگراف لندن پس از قیام 15خرداد 1342
با شاه مصاحبهای ترتیب داده و پهلوی در این مصاحبه
به خبرنگار دیلی تلگراف گفت :من دلیلی نمیبینم كه
انتخابات را به تعویق بیاندازیم ،انتخابات در اواخر تابستان
انجام خواهد شد .زنان برای اولین بار در تاریخ ما در آن
شركت خواهند كرد .من اطمینان دارم با قوانین جدیدی
كه برای انتخابات تهیه شده است ،پارلمان دموكراتیكی
6
جانشین مجالس نامناسب قبلی میشود.
ســرانجام پس از پنجاه ســال تقلب گسترده و
برگزاری انتخابات غیر آزاد 15مرداد  1357روزنامهها به
نقل از شاه تیتر زدند« :به طور قطع میگویم که انتخابات
باید صد در صد آزاد باشد و رأی همه خوانده شود».
شاه در این روز گفت« :در انتخابات آزاد همه خواهند
دید تعداد طرفداران تمدن بزرگ چقدر است و دیگران
چقدر».
شاه همچنین وعده داد« :به اندازۀ ممالک دمکراتیک
اروپا ،آزادی خواهیم داد و ماننــد آنها حدود آزادیها
تعیین خواهد شد».
با وجود وعدههای فــراوان «چوپان دروغگو» مردم
فریب نخوردند و به انقالب اسالمی خود شدت بخشیدند.
شــاه که وعــده داده بود به مردم به اندازۀ کشــورهای
اروپایی آزادی خواهد داد ،یک ماه پس از این سخنان در
17شهریور فاجعهای بزرگ خلق کرد و صدها نفر را در
خیابانها به گلوله بسته و به شهادت رساند.

پینوشتها:
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این چهره تطهیرشدنی نیست؛ بخش دوم

کلبۀ وحشتی به نام کمیتۀ مشترک
باید همین امشب کلکش را بکنیم !

نگاهی به کتاب خاطرات شخصیتهای مبارزی که پیش
از پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی به زندان افتادند،
نشان میدهد که رژیم پهلوی از هیچ شکنجه و جنایتی
در حق آنان فروگذار نکرد.
عزتشاهی یکی از این مبارزین است که خاطرات
او بههمت سورۀ مهر منتشر و در اختیار عالقمندان قرار
گرفتهاست.
برای فهم واقعیات و آن چه در آن برهه اتفاق افتاده
است ،ضروری است برشهایی از این کتاب را مرور کنیم.
حسینی شکنجهگر جالدی اســت که در ساواک
همتا نداشت و اسمش لرزه بر اندام زندانیان میانداخت؛
بس که قصیالقلب و بیرحم بود .روایت عزتاهلل مطهری
معروف به عزتشــاهی از شکنجه شــدنش به دست
محمدعلی شعبانی ،معروف به حسینی ،چنین میگوید:
«من تا آن وقت حســینی ،شکنجهگر معروف ،را ندیده
بودم؛ ولی آوازهاش را شنیده بودم ...نگهبان فرنج را به سرم
کشید و به طبقۀ پایین (طبقه دوم) پشت در اتاق حسینی
آورد .در آنجا دیدم عدهای در صف جلوتر از من ایستادهاند.
جالب اینکه بعضیها قبل از اینکه نوبتشان برسد ،در همان
پشــت در خودشان را خراب میکردند .برخی هم گریه
میکردند .محمدی از طبقۀ باال داد زد :آقای حســینی
رفیقت را فرستادم تحویلش بگیر! خارج از نوبت بفرست
اســتراحت کند .در اینجا بود که دیگر فهمیدم خارج از
نوبت ،برنامهای برایم در نظر گرفتهاند .حسینی فرنج را از
سرم برداشت .نگاهی کرد ،من هم نگاه کردم :دراکوال بود!»

عزتشــاهی ادامه میدهد« :برای برخــی که آمادگی
نداشــتند ،دیدن قیافۀ حسینی خود یک شکنجه بود؛
ریختش ،هیکلش ،دندانهایش ،چشمهایش وحشتناک
بود .یک آدم وحشی! با دیدن حسینی جا خوردم ،فهمیدم
که اوضاع پس است ...دست مرا گرفت و خیلی مؤدبانه به
داخــل اتاقش برد .مرا به روی تخت خواباند .پاهایم را به
طرفین و دستهایم را از باال بست .بعد گفت :هیچ حرف
نمیزنی ،صدایت هم در نیاید ،فقط هر وقت خواســتی
حرف بزنی ،انگشت شست دستت را تکان بده .بعد خیلی
خونســرد شروع کرد به زدن شالق که تا مغز استخوانم
تکان میخورد .هر ضربه چون شوکی بود و نفس را بند
میآورد».
عزتشاهی ادامۀ شکنجه را چنین توصیف میکند:
«معموالً بعد از شالق ،دور محیط دایره میدواندند تا پاها
باد نکنند .این کار برای من خیلــی دردآور بود ،درد به
مغز استخوانم رســیده بود و ناچار از درجازدن بودم .در
همیــن حال و وضع بودم که محمدی از باال ،پایین آمد
و به حسینی گفت :چرا این را بیرون آوردهای؟ به داخل
برگردانش ،باید جنازهاش بیرون بیاید .حسینی غالباً در
اتاقش تنها کار میکرد؛ ولی گاهی بازجوها هم پیش او
میآمدند .این بار بازجو (محمدی) هم به داخل آمد .وقتی
مرا به زمین انداختند ،او با پاشــنۀ کفش به روی گونهام
رفت و چرخ زد که ناگهان دو دندانم شکست .این شرایط
واقعاً غیر انسانی ،وحشیانه و ناراحتکننده بود ...حسینی و
محمدی ،دو نفری آن قدر مرا با شالق زدند که ناخنهای
پایم از جا پریدند و افتادند .ناخنهای دســتم نیز کنده
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عزتشاهی :اینکه
بعضیها قبل از اینکه
نوبتشان برسد ،در همان
پشت در خودشان را
خراب میکردند .برخی
هم گریه میکردند.
محمدی از طبقۀ باال داد
زد :آقای حسینی رفیقت
را فرستادم تحویلش
بگیر! خارج از نوبت
بفرست استراحت کند.
در اینجا بود که دیگر
فهمیدم خارج از نوبت،
برنامهای برایم در نظر
گرفتهاند
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عزتشاهی:شب،
بازجوهای شکنجهگر
دوباره بازگشتند و
گفتند :نمیتوان به
همین صورت وضع را
ادامه داد ،باید همین
امشب کلکش را
کند .امشب باید شب
شهادتش باشد! مرا
بردند و بعد از کتکی
مفصل از مچ ،پاهایم
را بستند و وارونه
آویزان کردند

دو ،سه روزی
بیشتر از آغاز زندگی
جدیدم نمیگذشت...
نام کمیتۀ مشترک
برایم نامی آشنا
بود ،ولی برای اولین
مرتبه بود که مرا به
آنجا میبردند ،وقتی
به آنجا رسیدیم مرا
به اتاقی برده و با
مشت و لگد به جانم
افتادند ...جالدان
کمیته شب اول
بهشدت و بهسختی
مرا کتک زدند
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شدند».
اما این همه شکنجههایی نبود که عزتشاهی در
آن روزها تجربه کرد« ،شب ،بازجوهای شکنجهگر دوباره
بازگشــتند و گفتند :نمیتوان به همین صورت وضع را
ادامه داد ،باید همین امشب کلکش را کند .امشب باید
شب شهادتش باشد! مرا بردند و بعد از کتکی مفصل از
مچ ،پاهایم را بستند و وارونه آویزان کردند .بعد از دقایقی
آمدند و مرا به روی زمین انداختند .بعد مجبورم کردند
که روی چهار پایهای بایستم .دستهایم را از طرفین به
میخ طویلهای بر دیوار ،بســتند و بعد چهارپایه را از زیر
پایم کشیدند و مصلوبم کردند .تمام وزنم را کتف و مچ
دستهایم تحمل میکرد .دستبند لحظه به لحظه بیشتر
در مچ دســتم فرو میرفت .خون به دستم نمیرسید.
پنجههایم بیحس شده بودند .به همین اکتفا نکردند و
شروع کردند به شالق زدن به کف پا و روی پایم ...ساعتی
به این نحو اذیت و شکنجه شدم و بعد دوباره مرا به اتاق
حسینیبردند».

از زندان در «ماه عســل» تا شکنجه قهرمان
پرتاب نیزه تا حد مرگ!

البته این تنها عزتشــاهی نیســت کــه خاطراتی از
شکنجههای وحشیانۀ دوران مبارزات را نقل کرده است،
«احمد احمد» ،از مبارزین مشــهور پیــش از انقالب در
خاطرات خود از روزهای ســخت زندان آن هم چند روز
پس از ازدواج چنین میگوید« :دو ،سه روزی بیشتر از آغاز
زندگی جدیدم نمیگذشت ...نام کمیتۀ مشترک برایم
نامی آشنا بود ،ولی برای اولین مرتبه بود که مرا به آنجا
میبردند ،وقتی به آنجا رسیدیم مرا به اتاقی برده و با مشت
و لگد به جانم افتادند ...جالدان کمیته شب اول بهشدت
و بهســختی مرا کتک زدند ،هر چه سؤال کردند جواب

سر باال دادم ،این بازجویی و شکنجه با هدایت مستقیم
منوچهری معروف بــه دکتر صورت میگرفت .او فردی
بیرحم ،قوی ،چــاق و بدهیکل بود که جای بریدگی و
جراحت روی گونۀ راست و پایین خط ریشش به طول
چهار سانتیمتر وجود داشت ،یک جالد به تمام معنا بود،
شکنجهگران با ناشیگری از دستگاه شکنجهای معروف به
آپولو استفاده میکردند .
روز سوم ،در سلول باز شد و در پی آن جوان رشید،
هیکلی و خوش قد و باالیی را به داخل سلول هل دادند.
قیافۀ او خیلی مضطرب بود ،گویا برای اولین بار بود که
قدم به چنین مکانی گذاشته بود .بعد از دقایقی ،او شروع
به صحبت کرد و گفت که قهرمان پرتاب نیزه اســت و
میگفت علت دســتگیریش را نمیدانــد .از بد حادثه،
بازجوی او کسی به نام دانش بود که فردی حقیر ،زبون و
عقدهای بود و زندانیهایش را خیلی اذیت میکرد».
وی در ادامۀ خاطرات خود مینویســد« :صبح روز
بعد ،قهرمــان ورزش را برای بازجویی بردند .دانش برای
شکنجۀ او از آپولو استفاده کرد و او را به طرز وحشیانهای
شکنجه داد .بعدازظهر که من در کف سلول دراز کشیده
و اســتراحت میکردم ،ناگهان از پادری دو پای بزرگ و
خونآلود دیدم .از جا برخاستم .در باز شد و قهرمان را به
داخل هل دادند .او نتوانست روی پایش بایستد و با سر و
سینه محکم به زمین خورد».
در این زمینه ،گفتنیهای فراوانی است؛ ولی جالب
اســت بدانیم پرویز ثابتی ،نفر دوم ساواک که همۀ این
جنایات زیر نظر وی صورت میگرفت ،در کتاب خاطرات
خود هر گونه شکنجهای را منکر شده است ،بشکنجههایی
که حتی شــاه آنها را در روزهای پایانی حضور در ایران
و پیش از فرار تأئید کــرد و گفت مأمورین هر از گاهی
عصبانی میشوند و صندلی را بر سر متهم میشکنند !

این چهره تطهیرشدنی نیست؛ بخش سوم

دالرهای بیحساب نفتی چگونه جیب
مستشاران آمریکایی را پر میکرد؟!
در ســالهای پایانی دهۀ چهــل و آغازین دهۀ پنجاه
شمســی ،درآمدهای نفتی رژیم پهلوی به مدد شوک
عظیم نفتی که به افزایش چهار برابری قیمت نفت در
بازارهای جهانی منتهی شد ،افزایش چشمگیری داشت.
درآمدهای نفتی ایران در ســال  1353سه برابر شد و
رژيم به مدد این درآمدها يک سياست اقتصادي مبتني
بر رشد سريع را در پيش گرفت و به اين منظور ،بودجۀ
ساالنه را به دو برابر افزايش داد ،وامهاي سررسيد نشدۀ
خارجي را پرداخت و اعالم کرد آمادهاست مبالغي را از
طريق مؤسسات مالي بينالمللي در اختيار کشورهايي
قرار دهد که با مشــکل کســري موازنــه پرداختها
روبرو هســتند .با اتکاي به اعتبار مالي قوي در سطح
بينالمللي ،ايران گاه حتي بــه عنوان تضمينکنندۀ
اعتبارات بــراي نهادهاي خارجي نيــز عمل کرد .در
فاصلۀ يک ســال ،واردات ششميليارد دالري ايران با
 ۸۶درصد افزايش به بيش از یازدهميليارد دالر رسيد
و سه سال بعد ،حجم واردات يک بار ديگر دو برابر شد

و در سال پيش از انقالب به 25ميليارد دالر رسيد که
بيشترين حجم واردات در سالهاي پيش از انقالب بود.
در این برهه زندگی مردم در همۀ حوزهها به واردات از
خارج وابسته شد و چنان کشور در وابستگی غوطهور
شد که کارخانۀ ارج با هشتهزار کارگر در سال 1356
به علت نداشتن پيچ متوقف ميشود .همچنین در سال
 1354برآورد شده است که بيش از يک ميليارد دالر
جريمه به کشتيهايي پرداخت شد که در خليج فارس
به علت عــدم وجود امکانات و تجهيزات تخليۀ بار در
انتظار باراندازي مانده بودند!
در این سالها به دلیل اعمال تعرفههای گمرکی
پایین از سوی دولت نسبت به کاالهای وارداتی و ارزان
بودن این کاالها نســبت به تولیــدات اندک داخلی،
تولیدکنندگان تمایلی به فعالیت تولیدی نداشتند ،به
عبارت دیگر در نتیجۀ اعمال تعرفههای گمرکی پایین،
کاالهای خارجی بهوفور و با قیمت بسیار نازل در بازار
یافت میشد .این سیاست اقتصادی نامناسب ،در جهت
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واردات در سال
پيش از انقالب به
25ميليارد دالر رسيد
که بيشترين حجم
واردات در سالهاي
پيش از انقالب بود .در
این برهه زندگی مردم
در همۀ حوزهها به
واردات از خارج وابسته
شد و چنان کشور
در وابستگی غوطهور
شد که کارخانۀ ارج با
هشتهزار کارگر در
سال  1356به علت
نداشتن پيچ متوقف
ميشود
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درآمد نفتی ایران
از سه میلیارد دالر
در سال  1332به
53میلیارد دالر در
سال  1356رسیده
بود و درآمد سرانه
نیز در این مدت به
 11514دالر افزایش
پیدا کرد ،با این
وجود در بخشهای
فقیر جامعه ،فقر هر
روز بیشتر و شکاف
طبقاتی عمیقتر
میشد .بر اساس
آمار بانک جهانی46 ،
درصد مردم ایران در
سال  1356زیر خط
فقر بودند و ضریب
جینی در ایران قبل
از انقالب بیش از 45
بوده است
آن روزها چيزي
در حدود شش،
هفتهزار تومان به
افسرهاي مستشاري
ميدادند .هفت
هزارتومان آن روز
خيلي خوب بود .اينها
باغ داشتند ،مستخدم
داشتند ،راننده
داشتند ،ورزشهاي
اشرافي ميکردند؛
گلف و تنيس و اسکي
و اينها .اشکال بزرگي
که به وجود آمد،
اين بود که وقتي اين
امتيازات به آنها داده
شد ،اينها خودشان
را يک نژاد برتر
دانستند
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تضعیف تولیدات داخلی ،افزایش وابســتگی اقتصادی
کشــور به قدرتهای صنعتی و تأمین بازار برای آنان
بوده اســت زیرا در چنین شرایطی تولیدکنندۀ نوپا و
کمتجربۀ داخلی امکان رقابت با تولیدکنندۀ توانمند و
مجرب خارجی را نمییابد و به سهولت از صحنۀ رقابت
خارج میشــود و حضور در عرصۀ تولید را مقرون به
صرفه نمییابد.
درآمد نفتی ایران از ســه میلیارد دالر در ســال
 1332به 53میلیارد دالر در سال  1356رسیده بود و
درآمد سرانه نیز در این مدت به  11514دالر افزایش
پیدا کرد ،با این وجود در بخشهای فقیر جامعه ،فقر
هر روز بیشتر و شــکاف طبقاتی عمیقتر میشد .بر
اساس آمار بانک جهانی 46 ،درصد مردم ایران در سال
 1356زیر خط فقر بودند و ضریب جینی در ایران قبل
از انقالب بیش از  45بوده است.
البتــه دربارۀ ارزانــی در دورۀ پهلوی نیز باید به
قدرت خرید مردم و حقوق کارمندان نیز اشارهای گذرا
داشــت ،در این برهه قیمتها پایین بوده ولی قدرت
خرید مردم بســیار پایینتر از آن بوده اســت .به طور
مثال درآمد کارمند عادی ماهانه  500تا  1200تومان
بود (البته حقوق  1000تومانی در ســالهای حدود
 1348به افراد بســیار محدودی اختصاص داشت) و
قیمت پیکان در همین برهه 28هزار تومان بود یعنی
28برابر حقوق حداکثری یک کارمند!
بهتر اســت به حقــوق مستشــاران خارجی و

آمریکایی رژیم شــاه در این برهه نیز توجهی داشته
باشــیم تا بدانیم در حالی که متخصصین و کارمندان
ایرانــی نهایتــاً در ســال  1348هــزار تومان حقوق
میگرفتند ،در این برهه این مستشاران از بودجۀ دولت
ایران چقدر به خود اختصــاص داده بودند؛ در کتاب
«فرماندهــی و نافرمانی» که شــامل خاطرات عبداهلل
آذربرزین ،جانشــین فرماندهي نيــروي هوايي ايران
در دورۀ پهلوي اســت ،آمده است« :به تدريج که جلو
رفتيم ،شايد از ســال  ۱۳۴۲بود که ايران شروع کرد
به خريد وســايل با بودجۀ خودش ،يعني کمکهاي
نظامي به تدريج قطع شــد .بعضي از مستشــارهايي
کــه در اين مرحله ميآمدنــد ،از نقطه نظر[کيفيت]
و آگاهي به تخصصشــان ،زياد جلوتر از شــاگردان و
متخصصان خودمان ،که از خارج آمده بودند ،نبودند.
آن روزها چيزي در حدود شــش ،هفت هزار تومان به
افسرهاي مستشاري ميدادند .هفت هزارتومان آن روز
خيلي خوب بود .اينها باغ داشتند ،مستخدم داشتند،
راننده داشــتند ،ورزشهاي اشرافي ميکردند؛ گلف و
تنيس و اســکي و اينها .اشــکال بزرگي که به وجود
آمد ،اين بود کــه وقتي اين امتيازات بــه آنها داده
شد ،اينها خودشــان را يک نژاد برتر دانستند و بعد
هم ديگر کارهايشان يک کمي باعث ناراحتي پرسنل
شده بود .ديگر همه چيز را زير پا گذاشتند .به هرحال
اينها در آن دوران خيلي داللي ميکردند؛ ولي خب،
نميتوانستند آزاد اين کار را بکنند».
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جنیدیجعفری،
رئیسمرکزتحقیقات
امام علی :jیکی
ازفعالیتهای
تخصصی ما در مرکز
امام علی jبحث
ترویج فرهنگ علوی
است که به تحقیق و
پژوهش درباره ابعاد
گوناگون زندگی امام
علی jمیپردازیم.
با توجه به اقداماتی که
جریانهای انحرافی و
افراطی به نام اسالم
انجام میدهند ،یکی از
وظایف مهم ما مقابله
با این فرهنگ انحرافی
است
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اگر کسب اخالق نباشد ،توفیقی برای
کسب حالل حاصل نمیشود
پژوهی ،در نشست
محققان و پژوهشگران حوزۀ امامعلی
کتابخوان تخصصی «فرهنگ علوی» که با همت نهاد
کتابخانههای عمومی کشور ،همکاری پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی و مرکز تحقیقات امام علیj
برگزار شد به معرفی سه کتاب مرتبط با این موضوع
پرداختند.
نشست کتابخوان تخصصی «فرهنگ علوی»،
سهشنبه ،پنجم بهمنماه با سخنرانی دکتر محمود
جنیدیجعفری ،دکتر محمدعلی مشایخیپور ،دکتر
فاطمه احمدی از پژوهشگران حوزۀ علوم دینی و جمعی
از مشتاقان فرهنگ علوی در سالن اندیشۀ پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
محمود جنیدیجعفری ،رئیس مرکز تحقیقات امام
علی jدر این نشست به تشریح مهمترین فعالیتهای
این مرکز پرداخت و گفت :یکی از فعالیتهای تخصصی
ما در مرکز امام علی ،jبحث ترویج فرهنگ علوی است
که به تحقیق و پژوهش درباره ابعاد گوناگون زندگی امام
علی jمیپردازیم .با توجه به اقداماتی که جریانهای
انحرافی و افراطی به نام اسالم انجام میدهند ،یکی از
وظایف مهم ما مقابله با این فرهنگ انحرافی است.
جنیدی با اشاره به فعالیتهای بینالمللی مرکز
تحقیقات امام علی jگفت :این مرکز در سالی که
گذشت چهارمین همایش بینالمللی امام علیپژوهی را با
حضور اندیشمندانی از کشورهای مختلف و ادیان مختلف
از سراسر جهان برگزار کرد و در سال آینده و در پنجمین
همایش ،کار اشاعه و ترویج مفاهیم علوی را به قدرت و
قوت بیشتری پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم با ارتباط
موثر با مراکز فرهنگی در کشورهای مختلف ،گامی مهم
در شناساندن صحیح فرهنگ علوی برداریم.

پارسـایی ،آنگــاه خالفــت؛ بررسی مفهوم
پارسایی ،برگرفته از آموزههای نهجالبالغه

رئیس مرکز تحقیقات امام علی jبه معرفی کتابی از
خود با عنوان پارسایی ،آنگاه خالفت پرداخت و گفت:
در ادامۀ ارتباطی که در این سالها با مراکز فرهنگی
کشورهای دیگر برقرار شد ،مسئوالن دانشگاه دولتی
ایروان در ارمنستان ،عالقهمند بودند که بتوانند در دانشگاه
خود بر روی مبحثی در حوزۀ اسالمشناسی کار کنند.
در همین جهت کتاب پارسایی آنگاه خالفت که مجموعه
مباحثی در حوزه امامعلیپژوهی بود ،از سوی پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران در اختیار این
دانشگاه قرار گرفت.
وی افزود :مسئوالن دانشگاه دولتی ایروان پس از
ارزیابی این کتاب در شورای ارزیابی دانشگاه خود ،به مرکز
تحقیقاتی امام علی jاعالم کردند که آمادگی دارند تا
این اثر را با آرم دانشگاه دولتی ایروان و پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ایران ،برای تدریس در مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری در اختیار دانشجویان خود قرار
دهند .آنها اعالم کردند که ما در دپارتمان ایرانشناسی،
دانشجویان بسیاری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
داریم که رشتۀ زبان و ادبیات فارسی میخوانند .ما قصد
داریم ضمن اینکه دانشجویان ما با فرهنگ علوی آشنا
میشوند ،پندها و آموزههای اخالقی آن را نیز دریافت
کنند.
ی است
جنیدی ادامه داد :به طور کلی این اثر ،کتاب 
ن آن برگرفته از
در زمینه پارسایی ،که بخش آغازی 
آموزههای نهجالبالغه است .این کتاب در بخش اول خود
به موضوعات مختلفی میپردازد ،ازجمله اینکه :بهراستی
پرهیزگار کیست؟ چه کسی پارساست؟ و کدامین مؤمن

اگر کسب اخالق نباشد ،توفیقی برای کسب حالل حاصل نمیشود

متقی است؟ در ادامه سعی کردیم تا با بهرهگیری از گفتار
امام علی ،jپاسخ این پرسشها را مطرح کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات امام علی jدربارۀ بخش
دوم این کتاب نیز توضیح داد :بخش دوم این کتاب
نگاهی کوتاه ب ه خالفت دارد؛ به طوریکه با مراجعه به
متون تاریخی ،شواهدی از طبری ،ابن ابیالحدید و...
ارائه شده است .در این بخش اشاره شده که اساس
حکومت امام علی jخدامحوری بود و در گفتار ،رفتار و
کردارشان همواره به خدا فکر میکردند و حکومت را به
عنوان یک وسیله میدیدند نه بهعنوان هدف .وسیلهای
برای پیادهکردن احکام خدا و آشنایی مردم با منبع فیض.

مشایخیپور:
کاری که بنده در زمینۀ
امامعلیپژوهیانجام
دادم ،بحث اخالق کار
در نهجالبالغه است.
مهمترین دلیلی که
باعث شد به سمت
انتخاب این موضوع
بروم ،عالقۀ شخصی
به این موضوع
بود تا بتوانم برای
کاربردیکردنمفاهیم
نهجالبالغه در زندگی
خودم قدمی برداشته
باشم

مبانی اسالمی در اخالق کار از دیدگاه امام
علیj
در بخش دیگری از این نشست محمدعلی مشایخیپور،
به معرفی کتاب خود با عنوان اخالق کار از دیدگاه امام
علی jپرداخت و گفت :کاری که بنده در زمینۀ
امامعلیپژوهی انجام دادم ،بحث اخالق کار در نهجالبالغه
است .مهمترین دلیلی که باعث شد به سمت انتخاب این
موضوع بروم ،عالقۀ شخصی به این موضوع بود تا بتوانم
برای کاربردیکردن مفاهیم نهجالبالغه در زندگی خودم
قدمی برداشته باشم.
وی افزود :معتقدم که موضوع اخالق ،بحث گمشدۀ
جامعۀ بشری است و به همین دلیل زمانی که در این
شدت
حوزه مطالعاتم را روی نهجالبالغه آغاز کردم ،به ّ
احساس کردم جامعۀ امروز بشری نیازمند این آموزهها
هستن .د
این پژوهشگر علوم دینی دربارۀ عنوان کتاب اخالق
کار از دیدگاه امام علی jتوضیح داد :برخالف نظر
بسیاری از مکات ِب که انسان را محور کارهای خود قرار
دادهاند ،دین اسالم با نگاهی همهجانبه به مقولۀ کار ،توجه
به خداوند ،انسان و جهان را مدنظر قرار داده است .در
این پژوهش سعی شده با استفاده از آیات قرآن و روایات
معصومین ،bبهویژه با تکیه بر بیانات گهربار امام علی
 ،jمبانی اسالمی اخالق کار مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل قرار گیرد.
مشایخیپور ادامه داد :این کتاب برگرفته از پایاننامۀ
کارشناسی ارشد من است که با تغییراتی در قالب کتاب
به چاپ رسید .در بخشی از این کتاب ،تاریخ و مفاهیم
مورد نیاز مانند مفهوم اخالق ،علم اخالق ،اهمیت اخالق،
انواع پژوهشهای اخالقی ،ارتباط اخالق و کار و انواع کار،
بررسی شده و درادامه به مبانی و اصول اخالق کار در سه
محور«،خداشناختی»«،انسانشناختی»و«جهانشناختی»
پرداخته شده است.
وی با اشاره به برخی آیات و روایات در زمینۀ کار و
کسب حالل گفت :به عبارتی با همبینی آیات و روایات
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نتیجه گرفتیم که با نگاه به خالقیت خداوند ،پرداختن به
اخالق کار ،ضرورتی اجتنابناپذیر است .در آموزههای ما
آمده که مالکیت هرچه که در این جهان وجود دارد از
آن خدا است .حضرت علی jنیز میفرمایند ،اگر به
طاعت خدا عمل کنیم ،آنگاه مالک میشویم .پس آیا
انجام طاعت خدا در حوزه کار میتواند چیزی جز اخالق
کار باشد؟ امام علی jمیفرمایند عبادت برترین جزء
کسب حالل است.
این پژوهشگر علوم دینی تأکید کرد :ما همۀ این
تعاریف را کنار هم قرار دادیم و نتیجه گرفتیم که با نگاه به
خالقیت خداوند ،انسان جز برای کسب حالل خلق نشده
است .به عبارت دیگر اگر کسب اخالق نباشد ،توفیقی
برای کسب حالل حاصل نخواهد داشت .همچنین بخش
بعدی این کتاب نیز به «غایتشناسی اخالق کار» در سه
محور «عوامل و زمینههای رشد اخالق کار»« ،موانع اخالق
کار» و «آثار و نتایج رعایت اخالق کار» اشاره دارد.

مثلها و مثلوارهها نشاندهندۀ تأثیر کالم
امیرالمؤمنین در اشعار شاعران عرب و
فارسیزبان

مشایخیپور:
معتقدم که موضوع
اخالق ،بحث گمشدۀ
جامعۀ بشری است و به
همین دلیل زمانی که
در این حوزه مطالعاتم
را روی نهجالبالغه آغاز
کردم بهشدت احساس
کردم جامعۀ امروز
بشری نیازمند این
آموزههاهستند

در ادامۀ این نشست فاطمه احمدی ،قرآنپژوه و محقق

علوم دینی به معرفی اثری از خود با عنوان مثلها و
مثلوارهها در نهجالبالغه و مضامین مشترک عربی و
فارسی پرداخت و گفت :ضمن تعلق خاطر ویژهای که

به نهجالبالغه و صاحب آن دارم ،بیشتر دلمشغولی و
فعالیتهای علمی من معطوف به سه ضلع مبارک قرآن،
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احمدی :امام
علیj
مثلها و مثلوارهها در
نهجالبالغهومضامین
مشترک عربی و
فارسی ،شامل 110
مثل و مثلواره است
که به صورت الفبایی
از ابتدا تا انتها آورده
شدهاند؛ ترتیب تدوین
کتاب نیز بر اساس
نهجالبالغهاست،
یعنیابتداخطبهها،
بعد نامهها و در انتها
حکمتها آمدهاند .این
کتاب صرف ًا یک بررسی
اجمالی برای تأثیر کالم
امام علیj
در ادبیات فارسی
و عربی است .دکتر
جلیلتجلیلنیز
مقدمهای بر آن نوشته
است و همین اواخر هم
نقدی از آقای میسون
بزاز از ادیبان عرب،
بر این کتاب منتشر
شد که چند نکتۀ قابل
توجه و قابل تحسین را
درباره این کتاب مطرح
کردهاند
احمدی :پس از
کالم الهی که قرآن
است ،نهجالبالغه
با وجود برخی
موانعسیاسی،
بهصورتگسترده
در آثار گویندگان و
نویسندگان عرب زبان
و ایرانی جلوهگر شده
است
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صحیفۀ سجادیه و نهجالبالغه است .این اثر اولین کتاب
من است که تاکنون سه بار تجدید چاپ شده و چاپ
چهارم آن نیز با ویرایش جدید از سوی بنیاد بینالمللی
نهجالبالغه منتشر خواهد شد.
احمدی دربارۀ ساختار این کتاب توضیح داد :مثلها

و مثلوارهها در نهجالبالغه و مضامین مشترک عربی و
فارسی ،شامل  110مثل و مثلواره است که به صورت

الفبایی از ابتدا تا انتها آورده شدهاند؛ ترتیب تدوین کتاب
نیز براساس نهجالبالغه است؛ یعنی ابتدا خطبهها ،بعد
نامهها و در انتها حکمتها آمدهاند .این کتاب صرفاً یک
بررسی اجمالی برای تأثیر کالم امام علی jدر ادبیات
فارسی و عربی است .دکتر جلیل تجلیل نیز مقدمهای بر
آن نوشته است و همین اواخر هم نقدی از آقای میسون
بزاز از ادیبان عرب ،بر این کتاب منتشر شد که چند
نکتۀ قابل توجه و قابل تحسین را درباره این کتاب مطرح
کردهاند.
این محقق علوم دینی با اشاره به نقش و جایگاه
«مثل» در ادبیات دینی و تعلیمی عنوان کرد :یکی از
سادهترین شیوههای دعوتگران دینی و به ویژه اسالمی،
برای بیان حقایق و معارف عمیق ،استفاده از «مثل» است.
چنانکه در قرآن هم از این شیوه بهره گرفته شده و آمده
آن مِن ُک ّ ِل َمث ٍَل
اس فِی َه َذا الْق ُْر ِ
استَ N :ولَق َْد ضَ َرب ْ َنا ل ِل َّن ِ
ون .Mهمچنین در بیاناتی از امیرالمومنین
ل َّ َع ّلَ ُه ْم یَت ََذ َّک ُر َ
 jدر غررالحکم ،ایشان به مثل اشاره داشتند و فرمودند
«ضروب االمثال تضرب الولی النهی وااللباب»؛ یعنی
مثلها برای اهل فکر و عقل زده میشود.
وی افزود :امام علی jنیز در بیانات خود ،آنجا که
نمیتوان و نباید به روشنی و صراحت سخن بگویند ،از

این شیوه بهره گرفتهاند .در سخنان حکیمانۀ خود ،عالوه
بر امثال رایج در میان مردم ،اشعاری مثلگونه از اعشی
قیس ،عمران قیس ،حاتم طائی و دیگران اقتباس فرمودند
که من در این کتاب از این موارد به عنوان مثلوارهها یاد
کردهام .از این مثلوارهها میتوان چنین نتیجه گرفت
که امام علی jعلیرغم آنچه برخی عنوان کردهاند ،به
شعر و شاعری عنایت داشتند و اشعار بلندی در دیوان
امیرالمومنین jهم منسوب به ایشان است.
احمدی در ادامه به تأثیر نهجالبالغه بر ادیبان و
شاعران عرب و ایرانی اشاره کرد و گفت :پس از کالم الهی
که قرآن است ،نهجالبالغه با وجود برخی موانع سیاسی به
صورت گسترده در آثار گویندگان و نویسندگان عربزبان
و ایرانی جلوهگر شده است .از جمله شاعران و نویسندگان
عرب که به این سرچشمۀ بالغت راه پیدا کردهاند و
مضامین بسیاری را از نهجابالغه اخذ کردهاند ،ابوطیب
متنبی ،اخطل ،ابوالفتح بستی ،ابو نواس و عباسبناحنف
هستن .د
وی در ادامه به برخی از مثلها و مثلوارههای این
ل شماره 34
کتاب اشاره کرد و گفت :بهعنوان نمونه مث 
این کتاب از نامه  31نهجالبالغه است که میفرمایند
ب َق ْد َج َّر إِلَی َح َربٍ » .تأثیر این کالم در اشعار
«ر َّب َطلَ ٍ
ُ
شاعران عربزبان و فارسیزبان متجلی شده؛ به طوری
که ابنهرمه ،شاعر شیعۀ علم بدیع ،میگوید« :بسا جویندۀ
کاری که در آن کار میشتابد و اگر بداند ،هالک او در
آن است» .رشید وطواط از شاعران فارسیزبان میگوید:
«ایبسا مرد سودجوینده که قدم در راه مخوف میگذارد،
عاقبت چون به دستش آمد سود ،او از آن سود به زیان
افتاد».

بستۀپیشنهادیسامانۀکارشناسی
برایفروردین
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طعم کتاب
معرفی کتاب

باران و کویر
کمالالسید
معارف
خاطراتِ کشندۀ عاشورا ،سرفرازی و سرنگونی دولتها ،ضرب سکۀ رویشها ،زبانههای دگرگونی و انقالب در نقطهنقطۀ
سرزمین اسالم ،خنکای بیانات زالل و ناب نیایشگر و شکافندۀ دانشها ،حیات سبز و ِ
مرگ سرخ زید ،دینگستری یا
کشورگشایی زمامداران ،سیر مردی که انبانی از نور و محبت را بر دوش عاطفهها میکشید ،سایۀ چهارفصل زمستانی
امویان ،جوشش چشمههای شعر شاعران شیعی ،پیریزی شالودۀ اندیشۀ شیعیان در روزگاری که طوفانهای گوناگون
فکری می وزید .زوال ارزشها و  . . .خمیرمایههایی هستند تا نویسندۀ پژوهشگر ریزشها و رويشها را در قطعهای از
تاریخ ،در کتاب کوچک خود با نثری شاعرانه باز گوید.
این کتاب نگاهی نو به زندگی و زمانۀ پیشوای پنجمین و معصوم هفتمین از سلسلۀ انوار الهی است.

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396
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طعم کتاب /معرفی کتاب

الفبایاقتصادمقاومتی
مهدی فرج اللهی
نارگل
نزدیــک به هفت ســال اســت که از
تأکید رهبر معظم انقالب بر «اقتصاد
مقاومتی» در دیدار کارآفرینان کشور
میگذرد .مدلــی که به تعبیر رهبری
تنها راه نجات کشور در پیچ و خمهای
اقتصادی دنیا به حساب میآید .اما با
این حال هنوز در میان اذهان عمومی
معنای دقیقی از ایــن کلیدواژۀ مهم
شکل نگرفته است و مردم نیز به مانند
بسیاری از مســئولین نقش و وظیفۀ
خود در مسیر رســیدن به این مدل
اقتصادی را نمی دانند.
کتاب الفبای اقتصاد مقاومتی یا «چه
کار کنم که خرجــم دخلم را نیاورد»
نوشــتۀ مهدی فرج اللهی به معنای
دقیق کلمه بنا دارد الفبای پاگذاشتن
در ایــن راه را بیان کند .این کتاب که
مازیار بیژنی کاریکاتوریســت مطرح
کشور طرحهای آن را کشیده است ،با
زبان ساده میکوشد مخاطب را از انجام
عادت اشتباه باز دارد و مسیر موفقیت
را به او پیشنهاد کند.
به عنوان مثال در این کتاب آمده است:
«بــه قول معــروف ،آدم ولخرج قرض
پسانداز میکند .اشتباه بزرگی است
اگر فکر کنم که قناعــت همخانوادۀ
تنبلی است .قناعت،تالش و پشتکار،
خانوادۀ موفقیت هستند .من میخواهم
با این خانواده دوســت باشم و با آنها
توآمد خانوادگی داشته باشم».
رف 

زن بیقرار
سمانهعابدینی
شهرستان ادب
مجموعۀ شــعر زن بیقرار ،سرودۀ
ســمانه عابدینــی از جملــه آثار
ذکرشده در حیطۀ شعر زنان است.
مجموعــۀ زن بیقــرار از جملــه
کتابهایی است که مخاطب گاهی
با ایرادهای منطقی در خلق تصاویر
مواجه شــود و خصوصاً در جریان
اواسط کتاب به سطرهایی میرسید
که نبودنشان آسیبی به اثر نمیزد و
از زیبایی اثر نیز نمیکاهد ولی شاعر
آنها را با توجه به ذوق خود انتخاب
کرده است .در قسمتهایی از کتاب،
رگههایــی از تصاویر و شــعرهای
خلقشــده ،در کتابهــای بیــن
ســالهای  84تا  90دیده میشود
که میتواند ضعف بزرگی محسوب
شــود اما شاعر این شــعرها آنقدر
برای مجموعۀ زن بیقرار تالش کرده
است که بهتر اســت نادیده گرفته
شود.
در پایان گفتنی اســت این مسئله
که اگــر بخت و اقبــال ،مجموعۀ
شعر سپید زن بی قرار را یاری کند،
از جمله کتابهای کامل و توانمند
در عرصه شــعر زنان بعد از انقالب
خواهد شد .البته شاعر با این خطر
نیز مواجه است که آثار بعدی وی ،به
تکرار این فضا نرسند و او اگر نتواند
دنیای جدیدی را در مجموعۀ بعدی
خلق کند ،مخاطبانش را خیلی زود
از دست خواهد داد.

گفتارهایی در تربیت حماسی

مرکزفرهنگیتبلیغیآیندهسازان

امام عصرf
تربیت حماســی همان تربیت دینی
است که با جنبههای حماسه و فتوت
پررنگ شده است .لطافتی که در تربیت
و باغبانی انســان وجــود دارد ،اگر با
صالبت و استواری حماسه همراه شود،
تربیت دینی ناب را محقق میکند.
این کتاب مشــتمل بر شانزده مقاله و
گفتار به موضوع تربیت حماســی از
دیدگاههای مختلف میپردازد.
در کتاب گفتارهایی در تربیت حماسی
این موضوعات را میخوانیم« :درآمدی
بر تربیت حماســی»« ،نسبت تربیت
حماســی با تربیت دینــی»« ،چرایی،
چیستی ،عناصر و ابعاد تربیت حماسی»،
«گفتاری دربارۀ تعریف و شاخصههای
تربیت حماســی»« ،حماسهپروری در
سه ساخت شناخت ،گرایش و رفتار»،
«شاخصههای تربیت حماسی در آیینۀ
روایات»« ،مصادیق و موارد حماسه در
ادعیه و زیارات» و...
در بخش دیگــری از کتاب ،محققان
به دیدگاههای امــام راحل ،wمقام
معظم رهبری (مد ظله العالی) و شهید
مطهری wدر باب حماسه و جهاد و
تربیت حماسی میپردازند .همچنین
صفحاتــی از این کتاب بــه «الگوها و
روشهــای قرآنی تربیت حماســی»
پرداخته است.

بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای فروردین

جوان و بحران هویت
محمدرضا شرفی
سروش
تــوجـهـــی از
بـخــــش قـــابــل ّ
افســردگیها ،احســاس پوچــی و
درونتهیشــدنها و روزمرگیهــا،
نتیجــۀ منطقــی بیهویتــی اســت.
هویــت ،تعیینکننــــدۀ جـــایگاه و
منزلــت و مرتبــت انســان اســــت و
پیوندهـــا و رشتـههـا و ارتباطات او و
جهـــان خــــارج را در بر میگــیرد.
هویـــت ،نقشهــــا و وظــــائف و
مسـئولیتهــــای هـــر کســـی را
در قبــــال خـــود و دیگـــران معین
میکند و تو ّقـــعات و نســبت خود را
بــا گذشــته ،حــال و آینده مشــخص
میســازد.
بنابرایــن هویــت ،جلوههــای متعــدد
دارد :هویت فردی(شــخصی) ،هویت
خانوادگــی ،هویــت ملــی ،هویــت
دینــی ،هویــت اجتماعــی ،هویــت
فرهنگــی و هویــت مدنــی ،هــر یک
از ایــن مقــوالت فصلــی از کتــاب
دکتــر شــرفی اســت .محــور بحــث
هویــت نیــز جوانانانــد و مطالــب
بــا تأکیــد بــر ویژگیهــا و نیازهــا و
گرایــش هــای نســل جــوان تنظیــم
شــده اســت.

تعلیم و تربیت بصیرت گرا
عليرضا رحيمي احمد كريميان
دانشگاه امام صادق j

معرفي نظريهاي جديــد در تعليم و
تربيت ،با تأكيد بر بعد بصيرت و درك
مفهوم آن ،موضوع اصلي مطالب كتاب
حاضر اســت كه ميتواند نمايانگر
ديدگاهي در عرصۀ تربيت اســامي
باشد كه با آنچه تا به امروز در كشور
ما و بسياري از سرزمينهاي اسالمي
در جريان بوده ،تفاوتهاي اساســي
دارد و در آن بر معناي خاص از عقل
و تعقل ،ضرورت پرورش تعقل و اتخاذ
روش عقالني در تربيت تأكيد فراوان
وجود دارد.
از جملــه مباحث منــدرج در كتاب
ميتوان به انگيــزۀ انتخاب موضوع و
ضرورت تحقيق ،ناشناختي شناخت،
معرفي و نقد پژوهشهايي دربارۀ عقل
در حوزۀ فرهنگ اسالمي ،گزارههايي
پيرامون تعليم و تربيت ،فلسفۀ تعليم
و تربيت اســامي ،معنــاي عقل و
تعقل در منابع معرفتي اسالمي(قرآن
و احاديــث) ،نســبت تربيت عقالني
با تربيت اسالمي(بررســي تاريخي)،
معناي كلي تربيت و معناي آموزش،
ايجاد ،حفظ و توسعۀ بصيرت؛ چونان
هدف اساسي تربيت عقالني ،تربيت
بصيرتگــرا ،تربيت عقالني و مفهوم
بصيرت و تعاريــف موجود در نظريه
بصيرت ،اشاره نمود.
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اسطورۀ همت
محسن حساممظاهری
آرما

نویســنده در این کتاب به بررسی
شــخصیت شــهید همت از منظر
مطالعات اجتماعی فرهنگی دربارۀ
جنگ ایران و عراق پرداخته است و
از همین مجرا شخصیت معرفیشده
از شهید همت را در قالب تولیدات
صداوسیما ،روزنامهها ،آثار مستند
روایت فتح ،بیلبوردهای شهرداری،
آلبومهای عکــس خانوادگی و نیز
تصویر وی در نگاه گروههای مختلف
اجتماعی و سیاســی مورد واکاوی
قرار داده است.
وی بــا اســتفاده از تکنیک و علم
نشانهشناسی ،ســعی کرده در این
پژوهــش ،تصویری تازه از شــهید
محمدابراهیم همت ارائه کند.
حساممظاهری در بخشی از مقدمۀ
ِ
همت
خود بر این کتاب آورده است:
ِ
ِ
همت
همت مطبوعات،
صداوسیما،
ِ
همــت بیلبوردها و
«روایــت فتح»،
ِ
همت خاطرات
بنرهای شهرداری،
ِ
همــت آلبوم خانوادگی،
همرزمان،
ِ
ِ
همت اصولگرا،
همت حزباللهی،
ِ
ِ
همت ...
همت اصالحطلب،
در ایــن ســالها ،از محمدابراهیم
همت ،هرکس تصویری ســاخته و
ِ
همت واقعی
روایتی کرده است .اما
کدام اینهاســت؟ کتاب اســطورۀ
همت بهدنبال پاســخ این پرسش
است.
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آنچه یک جوان باید بداند
رضا فرهادیان
مؤسسۀ بوستان کتاب
جوان ،همواره در حال رشـد اسـت و
روانـى وى در ارتباط
رشـد روحـى و
ِ
مسـتقیم و متقابل با رشـد جسـمى
اوسـت .جریـان رشـد ،هنگامـى
حالـت طبیعـى بـه خـود مىگیـرد
کـه او از نظـر فکـرى و اعتقـادى در
طبیعى
جهـت صحیـح و در مسـیر
ِ
برنامههـاى تکامـل نظـام آفرینـش
قـرار گیـرد .از این روسـت کـه جوان
براى رشـد روانـى و سـازندگى خود،
نیازمنـد هدایـت و راهنمایـى و بیان
صالح و خیراندیش اسـت .این کتاب
در پنج فصل ،مسـائل ضرورى رشـد
و تربیت را براى پسـران و دختران(به
طور مشـترک) مـىکاود؛ که شـامل
توجو»« ،جوانـی،
فصلهـای «جسـ 
بینـش و اندیشـه»« ،روابـط دختـر و
پسـر»« ،مرزهای عشـق و دوستی» و
«آسـیب شناسـی» میشـود.
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فرزندم

مؤسسۀ امام هادیj

ایـن کتاب مجموعاً بـه  313موضوع
و روایـت در قالب بخشهای مختلف
پرداخته اسـت .در بخـش اول ،پندها
و آموزههـای چهـارده معصـومb
بـه صورتـی تفکیکشـده و زیبـا بـا
مخاطـب پنـد آمـده اسـت .در
ذکـر
ِ
دومیـن بخـش ایـن نوشـتار ،از پنج
پیامبـر الهـی نصایحـی خطـاب بـه
فرزندانشـان درج شـده اسـت .پندها
و آموزههایـی از حکیمـان و برخـی
اعلام ،عنوان بخـش سـوم و چهارم
این کتاب ارزنده اسـت .بخش پنجم
و ششـم کتـاب نیـز بـه آموزههایـی
از برخـی بـزرگان و بانـوان اختصاص
یافته اسـت.
در کـــتــاب فـــرزندم ،ابــتـــدا
نــام ناصــــــح(پنــددهــنـده) و
منصـوح(نصیـحتشــونده) آمـده و
سـپس شـمارۀ احادیث و متن عربی
و بعـد از آن ترجمـۀ فارسـی حدیث
ذکر گردیده اسـت .در پاورقی بخشی
از اسـناد هـر حدیث جهت اسـتفادۀ
پژوهشـگران ذکر شـده اسـت.

عصر ظهور
عالمه علی کورانی
چاپ و نشر بین الملل
کتــاب عصــر ظهــور بــه بررســی
و تحلیــل حــوادث دوران ظهــور و
سـرانجام ملــل و قومیتهای مختلف
در عصــر جنگهــای آخرالزمــان و
ظهــور حضــرت مهــدی fاز دیدگاه
روایــات شــیعه و ســنی میپــردازد.
نویســنده در بخــش دیگــری از کتاب
بــه دیــدگاه اهــل ســنت دربــارۀ
حضــرت مهــدی fپرداختــه اســت.
امــا از همــه مهمتــر ،ایــن کتــاب
دارای بشــارتی خوشــحالکننده
ب ـرای قــوم مســلمان(ایرانیان) اســت
کــه بــا نگاهــی بــه تاریــخ گذشــته
و ســابقۀ آنــان در اســام و گرایــش
بــه آل محمــد oو در آخــر بــا بــه
وجــود آوردن انقــاب کبیــر اســامی
نشــان داده انــد کــه بــه حق شایســتۀ
چنیــن بشــارتی میباشــند .بشــارات
بــه اینکــه رسـالت مهمــی در ایجــاد
شـرایط بـرای ظهــور و ادامــۀ آن دارند.

بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای فروردین

انحالل در نظام استکباری
سعید زیباکالم
شهیدکاظمی
ایــن کتــاب مجموعــهای از مصاحبههــا ،مقــاالت و
یادداش ـتهای ایــن اســتاد فلســفۀ علــم اســت کــه در
فاصلــۀ ۳تیــر ۱۳۹۳تــا تیــر ۱۳۹۴در موضوعات مختلف
بهویــژه سیاســت خارجــی دولــت یازدهــم انجــام گرفت
و ایــن بــار بــا محوریــت چگونگــی «انحــال انقــاب در
نظــام اســتکباری» مــدون شــده اســت.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«مــا یــک بــار و بــرای همیشــه بایــد ایــن پنبــه را از
گوشــمان درآوریــم کــه مشــکل مــا بــر ســر کــم و کیف
یــا حــدود و می ـزان فنــاوری هســتهای اســت .مشــکل
مــا از نظــر آنهــا ایــن اســت کــه مــا نبایــد انقــاب
میکردیــم! در یــک برهــه ،آگاهیهایــی در ملــت ایـران
شــکل گرفــت و چیــزی بــه نــام انقــاب اســامی بدون
اجــازۀ نظــام ســلطه بــه وجــود آمــد .فنــاوری هســتهای
نــوک ایــن کــوه یــخ اســت ،و نــه مهمتریــن بخــش
آن .مشــکل اصلــی غربیهــا بــا مــا اینجاســت کــه
مــا میخواهیــم زندگــی متفاوتــی بــا زندگــی غربیهــا
بـرای خودمــان ایجــاد کنیــم.
ببینیــد ماجـرای انقــاب اســامی ماجرایی متفاوتــی از
مشــکلی اســت کــه غربیــان بــا روسهــا بــر ســر منافع
اقتصــادی و سیاســی دارنــد .آنهــا در عرصــۀ شــیوۀ
زندگیکــردن مشــکلی بــا هــم ندارنــد .ولــی ماجرایــی
کــه ملــت ایـران بــا انقــاب اســامی ایجــاد کــرده یــک
ماجـرای بســیار بنیانــی اســت .مــا عمومـاً میخواهیــم
بــه انســان ،بــه قــدرت ،بــه سیاســت ،بــه جامعــه ،بــه
حیوةالدنیــا مبنائـاً متفــاوت و از منظــر کتــاباهلل نــگاه
کنیم».

59

برادران غریب
حامد رضایی
آرما
شــاید برای آنهایی که در شــهرهای بزرگ یا مکانهایی
زندگــی میکنند که تمام اطرافیان و همســایههای آنها
همدین و همکیش و همآیین آنها باشند ،کمتر پیش بیاید
که به موضوع برادری ،مجاورت و همسایگی با کسانی فکر
کنند که از نظر دین و مذهب با آنها تفاوت داشته باشند.
قرآن کریم مسلمانها را به زندگی مسالمتآمیز و همراه با
دوستی و مهربانی با پیروان دیگر ادیان دعوت کرده است اما
چرا گاهی کار به جایی میرسد که ما از برادران و خواهران
مسلمان اهل سنت این قدر دور افتادهایم و به قول نویسندۀ
کتاب برادران غریب ،در عین قرابت و نزدیکی از هر جهت،
از هم بسیار غریب و دورافتادهایم؟ هم را نمیشناسیم و حتی
نسبت به برادران دینیمان موضع میگیریم؟
این کتاب که به کوشش حامد رضایی گردآوری شده است،
مجموعهای از خاطرات روحانیان شیعهای است که در مناطق
سنی نشین کشور فعالیت کردهاند ،خاطراتی کوتاه و خواندنی
به قلمی جذاب و روان که میتوانید از خواندن این ماجراهای
واقعی لذت ببرید و ببینید چه تصویرهای نادرستی از برادران
و خواهران مسلمانمان در ذهن بعضی از ما نقش بسته است.
به خدا بیشــتر از شــما فاطمه داریم ،غزۀ ناصبیها یا امام
شافعیها ،سنیای که از امام رضا jشفا گرفت ،شیعه بکش
برو بهشت ،وقتی نهاد رهبری نظر رهبر را نمیپذیرفت ،اگر
میدانستم از انقالب دفاع نمیکردم ،خمینی خلیفة اهلل است،
سی دی اساتید حوزه را گوش میداد ،دیگر دلش برای شیعه
نرم نمیشود ،چرا اهل ســنت را نجس میدانید؟! ،امان از
خناسان بیتقوا ،وحدت جزو اولویتهای ما نیست و استقبال
از خدا و منتسبانش عنوان تعدادی از داستانهای این کتاب
هستند.
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پهلویه(جلد سوم)
فرهاد رستمی پویا
مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران
این کتاب تاریخی ،مجموعهای از اســناد مرتبط با محمدرضا پهلوی اســت که
خالصهای از رویدادهای مهم دوران ســلطنت وی میباشد .این اسناد شامل سه
بخش میشوند :بخش دربار ،روابط بینالملل و تحوالت داخلی .بخشی از قضایایی
که در این کتاب بررســی شدهاند عبارتاند از :وقایع شــهریور  ،۱۳۲۰از امالک
واگــذاری تا بنیاد پهلوی ،وزارت دربار ،نفت ،نامههای محمدرضا پهلوی ،شــرف
عرضیها ،تبلیغات ،جشنهای ۲۵۰۰ساله ،تغییر تقویم ،رابطه با آمریکا ،شوروی،
انگلیس ،اسرائیل ،کودتای  ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲انتخابات ،مطبوعات ،اصالحات ارضی و انقالب اسالمی.

ایران و اسرائیل در دوران سلطنت پهلوی
محمدتقیتقیپور
مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی
این کتاب به طور مستند به تشریح روابط پنهانی ایران و رژیم صهیونیستی در
عصر پهلوی پرداخته است .رژیم پهلوی با شناسایی دوفاکتوی رژیم صهیونیستی
و تبادل نماینده سیاسی به گسترش روابط با آن دولت پرداخت .پس از  ۲۸مرداد
 ۱۳۳۲و تثبیت قدرت محمدرضا پهلوی نیز ایران به طور کامل در اختیار جهان
استکبار و صهیونیسم به رهبری آمریکا قرار گرفت و در نقش مکمل سیاستهای
منطقهای آمریکا به همکاری گستردهای با رژیم صهیونیستی پرداخت.

تاراج بزرگ
محمدقلی مجد
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
در دوران پادشاهی رضاخان ،هنگامی که پای آمریکاییها و عوامل آنها به ایران باز
شد ،تاراجی بزرگ از ثروت باستانی ایرانیان توسط آنها انجام شد .این بخش از تاریخ
که مورد اهمال تاریخنگاران قرار گرفته است ،یکی از تأسفبارترین مسایل تاریخ ایران
است .کتاب ،با استناد به اسناد وزارت خارجه آمریکا ،از ماجرای تاراج بزرگ میراث
ایران به دست آمریکاییان و عوامل داخلی آنان پرده برداشته شده است .شاید بسیاری
از ایرانیان حتی اهل نظر ندانند این حجم عظیم از ثروت باستانی ایران چگونه به موزه
متروپولیتن ،بوستون ،شیکاگو و ...راه یافته است و نیز شاید ندانند سیهزار قطعۀ لوح گلی فاخر و نفیس چگونه به صورت
«امانت» و به بهانۀ رمزگشایی به شیکاگو منتقل شد و دیگر به ایران برنگشت.
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ساواک و نقش آن در تحوالت داخلی رژیم شاه
تقی نجارینژاد
مرکز اسناد انقالب اسالمی
اینگونه نهادها در نظامهای استبدادی و دیکتاتوری ،مانند رژیم شاه ،صرفاً برای
حفظ و تحکیم پایههای رژیم استبدادی و دیکتاتوری ،سازماندهی میشوند و
در حقیقت در جهت خالف منافع و مصالح مردم فعالیت میکنند .سرگذشت
ساواک گواه این مدعاست .ساواک نیز در راستای همین هدف بعد از کودتای ۲۸
مرداد ۱۳۳۲تأسیس شد .الیحه تشکیل ساواک در سال  ۱۳۳۵ابتدا در مجلس
سنا و سپس در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و سازمان امنیت از ابتدای
سال ۱۳۳۶رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

پدر ساواک
جواد عربانی
مرکز اسناد انقالب اسالمی
پدر ساواک داســتان زندگی سیاسی و اجتماعی سرلشگر تیمور بختیار است.
کتــاب در پنج فصل به این موارد میپردازد :از تولد تا فرمانداری نظامی ،تیمور
بختیار و تأســیس ساواک ،حرکت روی تیغ ،بختیار به عنوان یک اپوزیسیون و
ترور در شکارگاه .در دورۀ ریاست بختیار بر ساواک ،بیشتر کسانی مورد شکنجه
قرار میگرفتند که اطالعاتی در مورد سازمانهای مخالف داشتند .در این دوره،
بازجویی هنوز عملی نشده بود و برای اقرار گرفتن ،از شکنجه استفاده میشد.
فردوست مسئولیت اعمال شکنجه بر متهمان را متوجه تیمور بختیار و مصطفی امجدی(مدیر کل ادارۀ سوم ساواک)
میداند.

 ۵۳سال عصر پهلوی به روایت دربار
ریحانه درودی
مرکز اسناد انقالب اسالمی
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اداره و فرهنگی و غیره .این اثر گامی کوچک در جهت ترغیب ساختن خواننده به کشف حقایق مستور است

تاریخ فساد خاندان پهلوی

63

خانهزاد شاه
زهرا کرمانی
مرکز اسناد انقالب اسالمی
اســداهلل علم ،طراح الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی و مسبب اصلی فاجعۀ ۱۵
خرداد بود؛ او بود که فرمان ســرکوب وحشیانه و خونین مردم را در آن روز صادر
نمود .علم ،پسر شوکتالملک؛ خان بیرجند و یار غار انگلیسها بود .او به واسطه
جایگاه پدر به دستگاه رژیم متصل شد و خیلی زود ،پلههای ترقی را پیمود .او در
پس تمام کوششهای نوکرمآبانه ،چیزی را جز جلب رضایت محمدرضا نمیطلبید.
کتاب ،سیر اوجگیری و سقوط علم را بررسی مینماید .فصول کتاب عبارت است
از :خانزاده بیرجند ،در تکاپوی قدرت ،عرض ارادت به شاه با شلیک گلوله به مردم ،یخبندان باورها ،دوران مرگ یا مرگ
دوران.

رؤیاهای بر بادرفته
عباس سلیماننژاد
مرکز اسناد انقالب اسالمی
این کتاب روایتگر زندگی محمدرضا پهلوی از تولد تا مرگ است .شیوۀ طرح
افکار ،احساســات ،انگیزهها و عکسالعملهای شاه سابق ایران ،بهخصوص
واکنشها و موضعگیریهای اتخاذشده در مواقع بحرانهای سیاسی ،در این
کتاب بهگونهای است که آن را از قالب تشریفاتی معمول خارج کرده ،با نثری
خاطرهگونه اسلوب تازهای از نوشتار و زندگینامههای تاریخی و سیاسی ارایه
میکند.

شکنجه در رژیم شاه
سعید صمدی پور
مرکز اسناد انقالب اسالمی
کتاب ،پس از مروری بر وضعیت شکنجه در دورههای مختلف تاریخ ایران ،به بررسی
شکنجه در دوره پهلوی دوم ،بهویژه بین سالهای  ۱۳۳۲تا  ۱۳۵۷پرداخته است.
پس از کودتای  ۲۸مرداد ،شرایط داخلی و بینالمللی سبب ایجاد سیاستهایی
شد که در زمینۀ عدم رعایت حقوق مردم ،آثار بسیاری در ایران داشت .از آن جمله
تأسیس ساواک است .کتاب در پنج فصل تدوین شده :تجسس و شکنجه از منظر
اسالم و ادیان الهی ،وضعیت شکنجه در دستگاههای امنیتی معاصر ،دوران تأسیس
و تثبیت ساواک ،خشونت شدید تا سقوط ساواک و کنشها و واکنشها در قبال شکنجه.
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پاسبان جهنمی
زهرا کرمانی
مرکز اسناد انقالب اسالمی
این کتاب به زندگی و ظلم سپهبد نصیری میپردازد .نویسنده به شرح حال و
زندگی نصیری ،رسیدن او به مقامات نظامی و خوشخدمتی به شاه ،چگونگی
رسیدن به مقام ریاست ساواک و سرکوب قیامها و شکنجۀ مردم انقالبی توسط
نیروهای ســاواک میپردازد .سپس زندگی ســپهبد نصیری را پس از پیروزی
انقالب به تصویر میکشاند .نصیری در سالهای پایانی عمر رژیم پهلوی بخش
اعظمی از داراییهای خود را که از راه غیرمشروع به دست آورده بود به خارج از
کشور انتقال داد ،محمدرضاشاه که تا آن زمان برای حفظ تاج و تخت خود ،در برابر اقدامات نصیری سکوت کرده بود،
سرانجام در سال  ۱۳۵۷همزمان با اوج گرفتن اعتراضات مردم علیه حکومت ،سپهبد نصیری را به زندان انداخت؛ به
امید اینکه بتواند رضایت مردم را بهدست آورد.

سازمانهای یهودی و صهیونیستی در ایران
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
این کتاب به بررسی سازمانها ،جمعیتها و مؤسسات یهودی و صهیونیستی
ایران در عصر پهلوی میپردازد .در این کتاب سعی شده است تا با تکیه بر اسناد
ساواک ،جریانهای فوق را مورد بررسی قرار دهد .بهگواهی تاریخ معاصر ایران،
اقلیت یهود بهویژه پس از صعود رضاخان تا زمان سقوط محمدرضاشاه از جایگاه و
موقعیت بسیار ممتاز و برجستهای برخوردار بودند .سازمانها و کانونهای یهودی
در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی نفوذ کرده بودند .داللی و بورس بازی
ایــران ،آنان را به تاجران بزرگی تبدیل کرده بود .برخــی از افراد و محافل همین ثروتها را در تقویت پایههای رژیم
صهیونیستی خرج کردند.کتاب در مورد انتقال یهود به فلسطین و کمکهای مالی یهودیان ایران دورۀ پهلوی به اسرائیل،
اطالعات ارزندهای را ارائه میدهد .این کتاب در پنج فصل و به انضمام اسناد یهودیان موجود در ساواک چاپ شده است.

سقوط
جمعی از نویسندگان
مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی
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جلـد اول از ایـن کتـاب ،مجموعـه مقـاالت نخسـتین همایـش بررسـی علـل
فروپاشـی سـلطنت پهلـوی اسـت کـه در دوم اسـفند  1382بـه همت مؤسسـه
مطالعـات و پژوهشهـای سیاسـی و بـا همکاری فرهنگسـرای انقلاب برگزار
شـد .علیرغـم اینکـه متن مقـاالت ویراسـتاری شـدهاند ،امـا سـعی گردیده تا
تغییـری در ماهیـت و مفهوم مقاالت ایجاد نشـود؛ بـرای اتقان در ایـن امر ،پس
از ویراسـتاری ،مقاالت توسـط نویسـندگان مربوط بازبینی شـده اسـت .جلد دوم
«سـقوط» ،شـامل مجموعه سـخنرانیها و مقاالت دومین همایش بررسـی علل فروپاشی سـلطنت پهلوی است که به
کوشـش «مجمـع هماهنگی مراکز اسـنادی ،تاریخپژوهی و بانکهای اطالعاتـی» ،در بهمن  1385در دانشـگاه تهران
برگزار شـد.

انقالبدوازدهسالهها

رحیم مخدومی

سال 1356تازه به انتها رسیده و نوروز 1357آغاز شده بود.
من دانشآموز کالس پنجم ابتدایی بودم .آن روز بعد از چند دیدو بازدید
نوروزی ،به اتفاق خانوادۀ پرجمعیتی که من عضو وســطی آن بودم،
خسته و کوفته داشتیم از شهرری به ورامین برمیگشتیم .مرکبمان
یک مینیبوس زهواردررفتۀ خطی بود که جا برای نشستن نداشت .ما
به ناچار در راهروی بین صندلیها ایستاده بودیم و با تکانهای شدید
در جادۀ نانجیب ،به اینطرف و آنطرف موج میخوردیم.
خاطرم هست این مسیر،که امروز در عرض  30دقیقه طی میشود،
آن روزها خیلی طوالنی و خستهکننده بود .من از سر بیحوصلگی،
تابلوها و دیوارنوشتهها را میخواندم .گاهی چنان غرق در خود بودم
که ناغافل از اطرافیان ،خواندنم صدادار میشد و توجه آنها را جلب
میکرد.
آن روز دیوارنوشــتههایی را دیدم که هولهولکی و با رنگ اسپری
نوشته بودند! در یک فاصلۀ پنج کیلومتری ،چند بار آن نوشتۀ بدخط،
و ازنظر من بیمعنی ،تکرار شده بود .با این حال من از البهالی جمعیت
متراکم در راهروی کوچک مینیبوس ،ســرک کشیده بودم سمت
پنجره تا جمله را پیش از گذر مینی بوس ببینم و بخوانم.
 درود  ...بر ُ ...خمی...ری.نمیدانم نویسنده ،عبارت خمینی را ناخوانا یا اشتباه نوشته بود ،یا
من اشتباه میخواندم .اما آنچه که سهوا ً داشت اتفاق میافتاد و از نظر
برادرم بزرگم خیلی خطرناک بود ،خوانش من با صدای بلند بود!
غرق این کشف و شــهود بودم که تلنگر او جمله را در کامم ناتمام
گذاشت .وقتی سرم را بلند کردم ،چهرۀ برافروختهاش را دیدم که مرا
از خواندن نهی میکرد.
ترسی ناشــناخته وجودم را فراگرفت .طوری که حدس زدم در آن

شرایط حتی نباید بپرسم چرا؟
بااحتیاط نگاهی به اطرافم انداختم .احساس کردم مسافران مینیبوس
وانمود میکنند؛ آن جمالت روی دیوار را نمیبینند.
این برای اولین بار بود که چشــمان من بانام خمینی آشنا میشد و
گوشهایم نام او را از زبان خودم میشنید.
در مقابل این نام ،حاالتی در من شرطی میشد ،ترس ،اختفا ،سکوت،
خفقانشدید.
تازه داشتم میفهمیدم که چرا شعارنویسی هولهولکی ،با دستهای
لرزان و البد نیمهشب اتفاق افتاده است!
وقتی رسیدیم خانه ،من و برادرم میدانستیم باید بالفاصله راجع به
چه چیزی صحبت کنیم .دیگر وقت آن رســیده بود او حرفهایی را
که تابهحال از من مخفی میکرد ،صاف و پوستکنده بگوید تا به قول
خودش یکوقت دچار دردســر نشوم .آنجا بود که من با طاغوت و
خمینی و ساواک و پدیده ای به نام انقالب آشنا شدم.
از بهار تــا پاییز 57اتفاقات زیادی افتاد و چشــم و گوش و جرأت
و جســارت همه را باز کــرد .دیدن تصویر امــام ،اعالمیههای او،
راهپیماییهای یواشــکی ،بگیروببندها ،ســخنرانیهای آتشین،
هم هوهمه از دانشآموز دوازدهسالهای که تازه میخواست کالس اول
راهنمایی یا به قول امروزیها ششم ابتدایی را شروع کند ،داشت یک
دانشآموز متفاوت میساخت؛ یک انقالبی کوچک که قانع به وضع
موجود پیرامون خود نباشد .بگردد ببیند چه چیزهایی هست که نباید
باشد ،چه چیزهایی نیست که باید باشد.
این بود که بر اساس همین بینش ،اتفاق قصۀ نرگس شکل گرفت.
قصۀ اعتراف دانشآموزان دوازدهساله به کیفیت حضور یک معلم در
مدرسه.

بنده فکر میکنم خوب است که
محلهای نماز جمعه ،مرکز نمایش
کتابهای خوب و کتابهای روز و
کتابهای مطلوب باشد
مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور 1394/10/14
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شورش اشرافیت بر جمهوریت
حمیدرضااسماعیلی
مرکز اسناد انقالب اسالمی
اتفاقات بعد از انتخابات سال  88در یک نگاه ،غلبۀ روح طاغوتی و زیادهخواهی
را تداعی میکند ،زیرا جریان مربوط به برخی از کاندیداهای انتخابشــده و به
عبارتی شکستخوردۀ انتخابات را زیر سؤال برد و برخالف تمام شعارهای خود،
انتخابات را از اساس مردود خواند .در کتاب شورش اشرافیت بر جمهوریت تالش
شده تا ریشههای اتفاقات تلخ آن بره ه از تاریخ انقالب اسالمی واکاوی شود و به
پرسشهای مربوط به آن پاسخ داده شود.
در شورش اشرافیت بر جمهوریت ،با اشاره به راهبرد سیاسی جبهۀ دوم خرداد در طول دهۀ گذشته ،و ارتباط آن با تولید
خشونت سیاسی در جامعه و حکومت ،نشان داده است که این جریان چگونه برای به آشوب کشیدن و ایجاد بحران
در کشور ،نه در سال  88بلکه از سال  84برنامهریزی کرد ،و برای رسیدن به این هدف ،چگونه به گزینۀ مناسب خود
یعنی یکی از سران فتنه رسید .نویسندۀ کتاب در شورش اشرافیت بر جمهوریت بعد از تحلیل گفتمان سیاسی یکی
دیگر از کاندیداها از انتخابات نهم تا دهم ریاست جمهوری ،با بررسی اهداف اصلی مورد نظر جریان فتنه ،به استناد یازده
اغتشاش فاجعهباری زد.
دلیل نشان میدهد که جریان آشوبآفرین ،با اینکه به سالمت انتخابات آگاه بود ولی دست به
ِ
حمیدرضا اسماعیلی همچنین با بررسی «انقالب مخملی» به رفتارشناسی بازیگران خارجی در حوادث فتنۀ ،88و بررسی
ائتالف سهضلعی میان بازیگران داخلی ،در نهایت به نقش حکیمانۀ رهبری انقالب اسالمی در شکست جریان فتنه و
پیروزی ملت اشاره کرده است.

تنهای تنها
مرتضی قاضی
یا زهرا
کتاب تنهای تنها دربارۀ زندگی یکی از شهدای دانشجوی جنگ تحمیلی
اســت که وقتی به فیض شهادت نائل شد  21سال بیشتر نداشت اما راه سیر و
سلوک به ســوی معبود خود را طوری طی کرده بود که شنیدن آن ،چشمها و
دلها را خیره و حیرتزده میکند؛ شهید علی بلورچی ،شاگر ِد مورد توجه عالم
ربانی مرحوم آیتاهلل حقشناس ،و دانشجوی باهوش و باذکاوت دانشگاه صنعتی
شریف است .آنچه در کتاب تنهای تنها میخوانیم باعث میشود به مقام آن شهید
بزرگوار غبطه خوریم که شخصیت او با وجود اینکه در ابتدای مسیر جوانی قرار داشت ،به چه کماالت باالیی دست یافته
بود .مرتضی قاضی در کتاب تنهای تنها خاطرات اطرافیان شهید علی بلورچی از کودکی تا شهادت آن دانشجوی شهید را
طوری تنظیم کرده که روایتهایی متعدد و گوناگون در کنار هم به روایتی یکدست اما خواندنی و مهیج تبدیل شدهاند.
تلفیق عکس و متن نیز در هر یک از صفحات تنهای تنها با جذابیت بخشیدن به کتاب ،باعث شده تا مخاطب در کنار
خواندن هر صفحه از خاطرات شهید بلورچی ،با آلبومی داستانی از زندگی او روبرو شود و با ورق زدن کتاب ،تصویری واقعی
از آن شهید بزرگوار از کودکی تا برومندی را به نظاره بنشیند.
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اینک شوکران
روایت فتح
مجموعه کتابهای اینک شوکران ،نوشتههایی است دربارۀ مردانی که در سالهای
جنگ ،زخمی شدند ،اما زخمهایشان ماند تا سالها بعد از جنگ محملی شود برای
نماندنشان؛ روایتهایی کوتاه و جذاب از زندگی مشترک با جانبازان هشت سال
دفاع مقدس که در روایتهای رســمی جنگ کمتر بیان شده است .کتابهای
اینک شوکران از لحظۀ آشنایی همسر شهید ،با او شروع میشود و با روزهای جنگ
و گلوله ادامه مییابد ،تا به دوران سخت مشکالت بعد از جنگ و تحمل فشارهای
ناشی از زخمهای بهجامانده ،میرسد .صبر و اعتقاد و عشق زن به همسر ،و مجاهدت و پاکبازی و شرافت مرد در هر کدام از
داستانهای کتاب اینک شوکران چهرۀ دو قهرمان واقعی را به تصویر میکشد .صحنههایی که در این مجموعۀ پنججلدی
از زبان همسران شهدا روایت شده ،قطعاً خواننده را تحت تأثیر قرار خواهد داد ،صحنههایی تلخ اما آموزنده از زندگی مردان
خدا که چنان شیرین روایت شده است که خواننده با تمام وجود ،سختیها و زیباییهای زندگی آنها را لمس میکند.
سختیهایی که زندگی با یک جانباز دارد کمتر در تریبونهای رسمی بیان شده ،و عنوان شدن آنها در کتابهای اینک
شوکران سبب شده تا مخاطبان به مطالعۀ کتابهای این مجموعه اقبال بیشتری نشان دهند ،و گواه این مدعا تجدید
چاپهای متعدد از این کتابهاست .این اقبال تا جایی بود که سینما نیز نتوانست نسبت به آن بیتوجه باشد و طی
سالهای پس از انتشار این کتابها دو فیلم با محوریت دو کتاب از این مجموعۀ اثرگذار ،ساخته شد و بر روی پردۀ سینما
به نمایش درآمد.

شب ظلمانی شاهنشاهی
اصغر مددی
انقالب اسالمی
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آنهایی که تجربۀ شنیدن و خواندن دیدگاههای تاریخی مقام معظم رهبری را
داشته باشند حتماً بر این نکته دست تأیید خواهند گذاشت که تسلط ایشان بر
تاریخ ،مثالزدنی است .مقام معظم رهبری با توجه به احاطهای که بر تاریخ دارند
تحلیلهایی ارائه میکنند که از خصوصیات بارز ایشان است .کتاب شب ظلمانی
شاهنشاهی چکیدهای از تاریخ شاهنشاهی در ایران از دوهزاروپانصد سال پیش
تاکنون ،از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی است .خوانندۀ کتاب شب ظلمانی
شاهنشاهی پای سخنان شیوا و دلنشین مقام معظم رهبری مینشیند و به درس تاریخ گوش میدهد ،و فراتر از یک ن َقل
تاریخی صِ رف ،به الیههای زیرین تاریخ َس َرک میکشد ،و شاهد افشای اهداف پنهان سالطین و شاهان ایران در برخی از
ِ
اقداماتشانمیشود.
به عنوان نمونه ،در کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی مبحثی با عنوان «اسالمی نبودن همۀ نظامهای سلطنتی حتی با نام
اسالم» ارائه شده است که در آن بخش ،مقام معظم رهبری چهرۀ واقعی حکومتهای سلطنتی ،حتی آنهایی که در ظاهر
منادی اسالم بودند را بر َمال کرده و به خواننده نشان داده است که حتی آنهایی که به نام اسالم سکه ضرب کرده بودند ،در
عمل بویی از اسالم نبرده بودند ،و به نکاتی اشاره میکنند که به دقت نظر و بصیرت خاصی در تحلیل تاریخ نیازمند است.
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بستۀ بهمنماه
زندگی و مبارزات حاج اصغر گلرو مفرد
احمد فلسفی
مرکز اسناد انقالب اسالمی
مرحوم اصغر گلرو مفرد از اعضاي اوليۀ جمعيت فدائیان اسالم و یاران شهید نواب
صفوی بوده که هماهنگی جلسات فدائیان و دیدارهای خصوصي و عمومي شهید
نواب را بر عهده داشته است ،لذا روایت او از فعالیتهای این گروه مبارز از اهمیت
زیادی برخوردار است .حاج اصغر گلرو مفرد که پس از دستگيري نواب صفوي و
يارانش ،دستگير شد و تحت شکنجههاي سختي قرار گرفت ،ديدهها و شنيدههاي
ویژهای از مبارزه و مقاومت خود و همراهان شهیدش در بازداشتگاههای مخوف رژیم
پهلوی را در این کتاب به تصویر کشیده است.
کتاب زندگی و مبارزات حاج اصغر گلرو مفرد علیرغم حجم کم و مطالب بسیار کوتاه ،اطالعات بسیار خوبی از شکلگیری
جمعیت فدائیان اسالم و سیر مبارزات تاریخی آن گروه مجاهد ،و حواشی آن مانند ملی شدن صنعت نفت ارائه میدهد؛
بهگونهای که مخاطب در مدت کوتاهی میتواند با بخش مهمی از تاریخ مبارزات اسالمی در عصر حاضر آشنا شود و در
صورت عالقهمند بودن به این بخش از تاریخ معاصر ایران ،دامنۀ مطالعاتی خود را گسترش دهد.

تاریخ معاصر ایران
دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی
آرما
دربارۀ اهمیت خواندن تاریخ و ارتباط آن با مسائل اجتماعی امروز کشور ،باید توجه
داشت که شناخت عمیق و تحلیلی تحوالت پانصدسالۀ ایران ،مسألهای است که
برای شناخت صحیح هویت خود به آن نیازمندیم ،هویت و موقعیتی که در آن
هستیم و گاه از آن غافلیم .در کتاب تاریخ معاصر ایران سعی شده تا در خالل رصد
تاریخی وقایع و رویدادهای پنج قرن اخیر ایران ،از عصر صفویه تا انقالب اسالمی،
تاریخنقلیوتاریختحلیلیباافقتاریختفکردرایرانتوأمانشود.ریشهیابیتاریخی
برخی از مسائل مهم امروز منطقه و جامعۀ ایران از قبیل بیداری اسالمی ،اقتصاد مقاومتی ،فراماسونری و انجمنهای مخفی
از جمله ویژگیهای کتاب تاریخ معاصر ایران است .نکتۀ قابلتوجه این است که کتاب تاریخ معاصر ایران درواقع ساده
و خالصهشدۀ کتاب جامعتری به نام تاریخ تحوالت سیاسی ایران از همین نویسندگان است که پیشازاین منتشر شده و
مورد توجه عالقهمندان به مباحث تاریخی نیز قرار گرفته است.

راز درخت کاج
معصومه رامهرمزی
شاهد
کتابراز درخت کاج ،تصويريتأ ّملبرانگيزاززندگيیکیازشهداینوجوانانقالب
اسالمي است كه نوع شهادت او با دیگر شهداي گرانقدر تاريخ انقالب و دفاع مقدس
تفاوت دارد و آن مبارزۀ شجاعانه و شهادت مظلومانۀ دختري چهاردهساله در جبهۀ
مبارزه با منافقین كوردل است .شهیدزینب کمایی ،دختری نوجوان و انقالبی بود
که در ابتدای دهۀ شــصت و در کوران تحرکات شوم سازمان منافقین ،به دلیل
فعالیتهای سیاسی و مذهبیاش مورد خشم و کینۀ اعضای این گروه منحوس
قرار گرفت و سرانجام به طرز دلخراشی ترور شد .کتاب راز درخت کاج روايت مادري مجاهد از زندگي دختر مجاهد خود
است؛ مادري انقالبي که خود نیز پابهپای دختران و پسرانش در میدان مبارزه و جهاد در مکتب اسالم حضور داشت .شهيد
زینب کمایی در کتاب راز درخت کاج ،نوجواني اهل خودسازی و برنامهریزی برای رشد و تعالی روح و جسم خود است و
از اين جهت میتواند نمونه و الگویی مناسب و قابل درك برای سایر نوجوانان قرار بگیرد.

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396

70

طعم کتاب /معرفی کتاب

سهگانۀ کارنامۀ شیطان ،خاطرات شیطان و اسرار شیطان
صالح قاسمی
سلمان پاک
كتابهاي کارنامۀ شیطان ،خاطرات شیطان و اسرار شیطان هرکدام ،بخشی از
مداخالت و جنایتهای شــيطان بزرگ را در ايران و جهان فاش ميكند .کتاب
کارنامۀ شیطان نخستین جلد از این مجموعۀ سهجلدی است که نشاندهندۀ
جایگاه استعماری ایاالت متحده است .قاسمي در این بخش نشان داده که ایاالت
متحده از روز اولی که جایگزین استعمار انگلیس شد ،دشمنی خود را با ایران آغاز
کرده است ،که شاخصترین آن کودتای 28مرداد 1332است که حکومت قانونی
را با کودتای نظامی ساقط کرد .جلد دوم این مجموعه با عنوان کتاب خاطرات شیطان نشان ميدهد که آمریکا با وجود
ادعاي صیانت از حقوق بشر ،ناقض آن بوده و بیشترین اقدامات ضد حقوق بشری را در جهان مرتکب شده است .کتاب
اسرار شیطان نيز سومينجلد از اين مجموعه است که به بررسی ناگفتههایی از ایاالت متحدۀ آمریکا پرداخته و با مروري
بر بدعهدیهای مکرر این شیطان بزرگ اثبات ميكند که آمریکا بهترین دروغگوی دنیاست .بازخوانی نظرات امام راحل و
رهبر معظم انقالب دربارۀ رابطه و مذاکره با ایاالت متحده نيز از مهمترین مباحث این سه کتاب است.
این مجموعه ،برای جوانان ،بهویژه دانشجویان ،بسیار مفید و کارآمد است.

آیات شیطانی؛ بارزترین جلوۀ دشمنی استکبار جهانی با اسالم
قدر والیت
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صدور فتوای تاریخی امام خمینی wدر بهمنماه  1367مبنی بر ارتداد سلمان
رشدی ،مؤلف کتاب موهون آیات شیطانی و وجوب اعدام او نشان از حساسیت
موضوع توهين به مقدسات اسالمي و دشمنيهاي جهان غرب با اسالم داشت که
همچنان پس از گذشت قریب به  28سال از صدور آن فتوا ،بر قوت خود ماندگار
است .این فتوا سرآغاز فصل جدیدی از انقالب جهانی اسالم و مقابلۀ کفر و ایمان
گردید که در پی انتشار این خبر ،جهان اسالم یکپارچه شور و حرکت شد و جهان
غرب دچار سردرگمی و اضطراب؛ به طوري كه علیه این حکم مهم و تاریخی ،دست به تبلیغات گستردهاي زد.
کتاب كم حجم آیات شیطانی؛ بارزترین جلوۀ دشمنی استکبار جهانی با اسالم اطالعاتي غنی پیرامون کتاب موهون
آیات شیطانی و حواشی آن دربر دارد و خواننده را از ابتدا تا انتها با ماجرای این کتاب ،مؤلف و مخالفان و حامیان آن آشنا
میكند .مهمترین نکتهای که در مورد این کتاب وجود دارد این است که اغلب افراد ،اطالعات محدودی در ارتباط با قضیۀ
سلمان رشدی دارند ،آن هم اطالعاتی است که از طریق رسانهها بیان شده و فاقد عمق و محتوای مناسب است .از این رو
خوانندهپسازمطالعۀاينکتابمیتواندبهمبنایجنجالهایغربعلیهفتوایامامخمینی wوهمچنینمخالفتهای
کشورهای اسالمی با انتشار کتاب آیات شیطانی تا امروز پی ببرد .در این کتاب حتی مبنای فقهی حکم ارتداد سلمان
رشدی و روایات اهل سنت و شیعیان در ارتباط با این قضیه با بياني ساده ارائه شده است .همچنين اظهار نظر و تأييدات
برخی از دانشمندان و متفكران غربی در مورد حکم تاریخی امام خمینی wنيز بيان شده است.

خط اخبار

پروندۀ ویژه
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خانوادۀ نشر
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خانوادۀ نشر
گفتوگو

پس از جنگ
تحمیلی ،ادبیات
مقاومت در کشور
ایران شکل گرفت؛ اما
بعد از جنگ ،بهطور
جدی جان گرفت.
برای اینکه بسیاری
از نویسندگان ما
نوقلم بودند و مسئلۀ
بعدی اینکه در آن
دوران ،به ما میدان
نمیدادند .در آن
دوره ،کسانی که
توانایی بیشتری در
نویسندگی داشتند،
بیشتر میدان داده
میشدند و آنها با
شعار رمان ضدجنگ،
درصدد سیاهنمایی
دفاع مقدس بودند
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مسئولین درزمینۀ ادبیات مقاومت
دغدغۀ فرهنگی ندارند
رضا شاعری

محمدعلی گودینی از جمله نویسندگانی است که با سختیهای زیادی قد کشیده و نویسنده شده است ،تالشهای او در نویسندگی و همچنین
زندگیاش زیبایی یک فرد موفق را به تصویر میکشد .گودینی متولد شهرستان کنگاور از توابع استان کرمانشاه است .وی از سیزدهسالگی برای کار
ً
و زندگی به تهران نقل مکان کرد .او پس از کار در کارگاههای مختلف نهایتا بهعنوان کارگر در کارگاههای مختلف بهعنوان کارگر در کارخانه مشغول
ُ
به کار شد و عضو سخنگویان انجمن کارگری شد .این تجربیات باعث شد بهعنوان یک نویسندۀ کارگر ،قلمی پرکشش برای بازگویی شرایط این
قشر داشته باشد .اما گودینی در حوزۀ ادبیات انقالب اسالمی و ادبیات دفاع مقدس حرفهای جدی برای گفتن دارد .آثار متعددی از این نویسندۀ
ُپرتالش در جشنوارههای متعددی ،همچون «قلم زرین» ،بهعنوان پنج اثر برگزیده انتخاب شده است .آیت والیت ،زندگینامۀ داستانی شهید آیت،
شهیدغواصجوادشاعری،برخیازآثارایننویسنده
تاالرپذیراییپایتخت،عبورازچارچوب،زلزلۀعاشورا،سربازوطن،چتربازیدرامواج؛زندگینامۀ ِ
است .آنچه در ادامه میخوانید ،گفتوگو با محمدعلی گودینی در مورد چیستی و چرایی ادبیات مقاومت در حوزۀ داستان است.
پیشینۀ ادبیات مقاومت در ایران به چه دورانی برمیگردد؟ و
با توجه به تأکیدات رهبر انقالب تا چه میزان به آن پرداخته
شده است؟

اگر بخواهیم ادبیات مقاومت را تشریح کنیم ،دو صورت
دارد .یکی مقاومت در سالهای پیش از انقالب اسالمی،
مانند جنگ بین ایران و روسیه در دورۀ قاجاریه است.
ابدان بسیاری از سپاهیان ایران در آنجا ماند ،سنگهایی
به نشانۀ مزار و یادبود کسانی که شهید شده بودند ،در
منطقۀ چالداران باقی مانده است .در آن زمان ،کسانی
مطالبی را بهطور کلی از این وقایع ،یادداشت میکردند.
علما هم رســالهای در این خصوص تنظیم کردند که
به «جهادیه» معروف شــده بود .بعدهــا مجموعۀ این
دستنوشتهها را در قالب یک کتاب منتشر کردند .البته
متأسفانه امکانات کم بوده و این وقایع در تاریخ ،بهخوبی
ثبت نشده اســت .در دوران ما نیز متولیان فرهنگی از
نویسندگان ،بهطور ویژه حمایت نمیکنند تا با خواندن
منابع تاریخی و حضور در آن مناطق و مشاهدۀ مناطقی
که این جنگها در آنجا صورت گرفته اســت ،آن را به
شیوۀ داستانی روایت کنند .این صورت نخست ادبیات
مقاومت است .صورت دوم دوران با شکوه جنگ تحمیلی

و انقالب اسالمی است .دورانی که با وجود چاپ هزاران
کتاب از خاطرات رزمندگان و فرماندهان آن دوران ،هنوز
جای کار دارد که مطالب بیشتری از آن منتشر شود تا
در تاریخ ماندگار گردد .رهبر معظم انقالب هم چندین
بار در این باره با تأکید فرمودند« :به نظر من تا پنجاه سال
دیگر باید دربارۀ دفاع مقدس کتا ب بنویسند» .این هم از
عدم توجه به سخنان رهبری است.
پس از جنگ تحمیلی ،ادبیات مقاومت در کشور
ایران شکل گرفت؛ اما بعد از جنگ ،بهطور جدی جان
گرفت .برای اینکه بسیاری از نویسندگان ما نوقلم بودند و
مسئلۀ بعدی اینکه در آن دوران ،به ما میدان نمیدادند.
در آن دوره ،کسانی که توانایی بیشتری در نویسندگی
داشتند ،بیشــتر میدان داده میشدند و آنها با شعار
رمان ضدجنگ ،درصدد سیاهنمایی دفاع مقدس بودند.
آنها رشــادت و پایمردی جوانان این مردم را که برای
دفاع از کیان کشور ،به جنگ با دشمن بعثی میرفتند،
ناجوانمردانهنادیدهمیگرفتند.
ارتباط و تأثیر متقابل میان ادبیات مقاومت اسالمی در ایران و
سایر کشورها چگونه است؟
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بــه نظر من ادبیات دفاع مقدس و ادبیات مقاومت ،آثار
جهانیشــدن انقالب اسالمی اســت .گروههایی مانند
حماس و حزباهلل بعد از انقالب اسالمی بهوجود آمدند
و بهطور رسمی ،رونمایی شدند .بسیاری از این گروهها
نیز هنوز معرفی نشدهاند.
برای اینکه بتوان شعرا و نویسندگان را برای نوشتن
در این حوزه ترغیــب کرد ،باید مراکز فرهنگیانقالبی
حمایتهای بیشتری از این قشر داشته باشند.
در فلسطین با توجه به سابقۀ طوالنی آنها در بحث مقاومت،
وضعیت ادبیات مقاومت چگونه است؟

به نظر من شــاعران بیشتر از نویســندگان در کشور
فلسطین فعال هستند .محمود درویش در این زمینه،
شــعرهای خوبی ســروده است .غســان کنفانی هم
رمانهایی نوشته و در ایران هم منتشر شده است .من
بهطور کامل نخواندهام؛ اما آنچه متوجه شدم ،این است
که بیشــتر در خصوص آوارگیها و دربهدریهایشان
نوشته و اتفاقات کتاب با موضوع مبارزه و مقاومت مردم
فلسطین ،کمتر به تصویر کشیده شده است.
متأســفانه سران کشور فلســطین پس از اشغال
کشورشان ،یکی در میان خائن بودند و هستند .محمود
عباس ،چریک پیری که سالها جانشین یاسر عرفات
بود ،آشکارا مردمش را میفروشد .مثل برخی آقازادههای
ما که پسرانشان به این ملت خیانت میکنند.

نویسندۀ حوزۀ ادبیات مقاومت برای خلق اثر به چه ملزوماتی
نیاز دارد؟

همین االن در کشور سوریه ،نیروهای ما در حال جهاد
هســتند .اگر من بهعنوان یک نویســنده بخواهم این
رویداد را بهصورت داستانی بنویسم ،ملزوماتی نیاز دارم.

اوال ً،با جغرافیای آنجا آشنا نیستم .ثانیا ً،تاکنون فرصتی
پیش نیامــده تا پای صحبت یکــی از این رزمندگان
مدافع حرم بنشینم .خب برای اینکه این وقایع در تاریخ
بماند ،نویســنده نیاز به مشاهده و تحقیق دارد .همین
مراکــز فرهنگی باید برای ثبــت و نگارش ،چند تن از
نویسندگانی را که امتحان پس دادهاند ،به میدان نبرد
در ســوریه ببرند و از نزدیک درگیریها ،اتفاقات و فضا
را ببینند یا اینکه تعدادی از رزمندگان را در مجموعهای
جمع کنند تا برای نویسندگان صحبت کنند .نقشهها و
جغرافیای آن را با فیلم و عکس توضیح دهند تا مطلب
جا بیفتد.
بنــده خودم در زمان جنــگ ،چند ماهی توفیق
حضور در جبهه را داشتهام یا چندین مرتبه در برنامههای
راهیان نور شرکت کردهام؛ آثار باقیماندۀ جنگ را دیدهام
و راحتتر میتوانم قلم بزنم.
اما نمیدانم در جبهۀ ســوریه چه میگذرد؛ مردم
آنجــا چگونه مبارزه میکنند؛ مثال آیا زنان هم در آنجا
مبــارزه میکنند که بتوان کتابی مانند فرنگیس را که
سال گذشته ،حوزۀ هنری منتشر کرد ،بنویسم یا نه! تنها
تصوری که از جنگ آنجا دارم ،این است که وضعیت در
این کشور ،شبیه جنگ کردستان در ابتدای انقالب بود.
چندی پیش در تلویزیون ،زنی را دیدم که در قابلمهای
ماکارونی درســت کــرده بود و به رزمندگان ســوری
میداد .اگــر من آن صحنه را از نزدیک ببینم ،طبیعتاً
تاثیرگذاریاش بیشتر اســت .باید برای مکتوبشدن
این رشــادتها و منتشرشدن آن در قالب ادبیات دفاع
فرهنگی بودجه ،تخصیص بودجه
مســئولین
مقدس،
ِ
ِ
بدهند و نویسندگان را در جلسهای با رزمندگان ایرانی و
لبنانی و غیره رودررو کرده و صحبت کنند.
در تکمیــل این بحث باید گفت ،مشــاهده برای
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ادبیات دفاع
مقدس و ادبیات
مقاومت ،آثار
جهانیشدن انقالب
اسالمی است.
گروههایی مانند حماس
و حزباهلل بعد از
انقالب اسالمی بهوجود
آمدند و بهطور رسمی،
رونمایی شدند .بسیاری
از این گروهها نیز هنوز
معرفی نشدهاند

باید برای
مکتوبشدن
این رشادتها و
منتشرشدن آن در
قالب ادبیات دفاع
مسئولین
مقدس،
ِ
فرهنگی بودجه،
ِ
تخصیص بودجه بدهند
و نویسندگان را در
جلسهای با رزمندگان
ایرانی و لبنانی و غیره
رودررو کرده و صحبت
کنند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396
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سال  87در
سفری که به لبنان
داشتم ،مترجم ما
از مسئول روزنامۀ
السفیر پرسید:
«شما چرا از ادبیات
دفاع مقدس ما در
نشریهتان چیزی
منتشرنمیکنید؟»
در جواب گفت« :ما
هر هفته ویژهنامهای
مخصوص ادبیات چاپ
میکنیم .این وظیفۀ
شماست که کتابها
را ترجمه کنید و به
ما برسانید» .در کشور
لبنان ،چیزی بهعنوان
یارانه برای ترجمۀ آثار
وجود ندارد .خب ،این
را که من نمیتوانم
ترجمه کنم .باید
متولیان امور فرهنگی
این کار را انجام دهند.
آنها باید آثار تولیدی
در ادبیات مقاومت
را ترجمه کنند و در
کشورهای دیگر توزیع
کنند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ 22
فروردین 1396

خانوادۀ نشر /گفتوگو

مکتوبکردن تاریخ شــفاهی و ادبیات مقاومت ،خیلی
مهم اســت .خاطرهای را برای اینکه مطلب جا بیفتد،
تعریف میکنم .ســال  ،53بازیهای المپیک آسیایی
تهران برگزار میشــد .من هم کــه نوجوان بودم ،برای
تماشای بازی بسکتبال به ورزشگاه رفتم .مردم هم مدام
علیه موشه دایان شعار میدادند و میگفتند« :با قیچی
بریدند دم موشــه دایان را ،عجب کره خری بود» حال
و هوا و هیجان جوانی بــر ما هم غلبه کرد .ظرفهای
آبمیوهای را که خریده بودیم ،به طرف بازیکنان اسرائیل
پرتاب کردیم؛ نیروهای شــهربانی ما را گرفتند .هنوز
صحنهای که یکی از آژانها ،مچ دستم را محکم گرفت،
در مقابل چشمانم است .انگار همین دیروز برایم اتفاق
افتاده است .خالصۀ کالم اینکه من با مشاهدۀ این وقایع
و تأثیرپذیری از جریان آن روز ،داســتان کوتاهی با نام
چشــم دیگر نوشتم .وجه تسمیۀ نام کتاب هم بهدلیل
کوربودن وزیر دفاع رژیم صهیونیســتی بود .ما در آن
ســال ،انتفاضۀ مقدماتی را در ورزشگاه شروع کردیم.
مشاهدۀ واقعهای در چهل و دو سال پیش ،باعث شد تا
من بیست سال بعد ،داستانی برای فلسطین بنویسم .این
داستان در مطبوعات نیز منتشر شده است.
کتاب دیگری که تحتتأثیر پیروزی حزباهلل لبنان
با توصیف حاالت و خوشحالی مردم ایران ،یک روز پس
از این پیروزی نوشتم.
تالش برای جهانی شدن داستان مقاومت اسالمی و کتابهایی
که بر افکار عمومی تأثیرگذار هستند تا به امروز چگونه بوده
اســت؟ آیا نویسندگان این حوزه از سوی نهادهای فرهنگی
حمایتمیشوند؟

بعد از جنگ تحمیلی ما ،هزاران جلد کتاب برای

جنگ هشتساله نوشتیم .آثاری در دست چاپ داریم
و کتابهای دیگری که هیچکس از چاپ آنها حمایت
نمیکند .صدام در جنگ با صدام ،بسیج چند میلیونی
تشکیل داده بود؛ اما ظرف دو هفته متالشی شد .کشور
عراق شــاید صد عنوان کتاب نیز از آن دوران نداشته
باشــد .حاال با اینکه در کتابهای زیادی که در کشور
منتشر شده ،خیلی از این خاطرات مکتوب شده است؛
اما متأسفانه مسئولین حمایت نمیکنند و اص ً
ال دغدغۀ
فرهنگی ندارند .بنده خــودم کتابی با عنوان موجها و
کوسههای خلیج فارس ،با موضوع ناوچۀ پیکان و نبرد
ناوهای ایران با آمریکا نوشــتم .در این کتاب ،بیش از
دویســت بار نام خلیج فارس را آوردهام .این کتاب را
در قالب رمان نوشــتم؛ اما تاکنون منتشر نشده است.
من خودم گاهی در خصوص شــهدا احساس تکلیف
کردهام و برای شهدا کتاب نوشتم .این در حالی است
که مسئولین باید این نکته را به ما سفارش بدهند.
سال  87در سفری که به لبنان داشتم ،مترجم ما از
مسئول روزنامۀ السفیر پرسید« :شما چرا از ادبیات دفاع
مقدس ما در نشریهتان چیزی منتشر نمیکنید؟» در
جواب گفت« :ما هر هفته ویژهنامهای مخصوص ادبیات
چاپ میکنیم .این وظیفۀ شماست که کتابها را ترجمه
کنید و به ما برسانید» .در کشور لبنان ،چیزی بهعنوان
یارانه برای ترجمۀ آثار وجود ندارد .خب ،این را که من
نمیتوانم ترجمه کنم .باید متولیان امور فرهنگی این کار
را انجام دهند .آنها باید آثار تولیدی در ادبیات مقاومت
را ترجمه کنند و در کشورهای دیگر توزیع کنند.
سال  85کتابی با نام روز سیوچهارم برای جشنوارۀ
«سالم بر نصراهلل» نوشتم که برگزیده شد .این سفر جایزۀ
این جشنواره بود.

