
مـا یک رژیـِم بی کفایت، فاسـد، وابسـته، بی دیـن، سوءاسـتفاده چی و خودخواه و 
دارای دیگـر ممّیـزات زشـت را برکنـار کرده ایـم؛ ولی بـه مردم معرفـی نمی کنیم 
کـه این هـا چـه کار کردنـد. بی کفایتـی آن ها یک کتـاب اسـت. وابسـتگی آن ها 
یک کتاب اسـت. فسـادهای اخالقی و شهوانی شـان یک کتاب اسـت. فسـادهای 
اقتصادی شـان یـک کتـاب اسـت. هـر کـدام از این بخش هـا یک فصل مشـبعی 
اسـت. خـوب؛ این هـا باید به نسـل جوان داده شـود تـا آن ها دیگـر جرئت نکنند 
نقـاط منفـی و تاریـک خودشـان را پنهان سـازند و یـک تاریخ مجهـول و غلط را 

خلـق نماینـد و به ذهـن جواِن ناآشـنای ما منتقـل کنند.

۱۵بهمن۱۳٨۱
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سرمقاله

دو. ضعف نظارت بر عرضــۀ کتاب:عالوه بر ضعفی که 
وزارت ارشــاد در نظــارت بــر تولید محتــوا و دادن مجوز 
نشــر دارد، ضعف بیشتر و چشم گیرتری نیز در نظارت بر 
فروشــگاه های فیزیکی و اینترنتی کتاب وجود دارد. این 
ضعــف و بدتــر از آن، عدم اهتمام بر مقابله بــا آن، باعث 
شده که کتاب های تطهیرکنندۀ جریان پهلوی که در نبود 
نظارت تولید شده اند، در نبود نظارت، به راحتی نیز عرضه 

شوند. 

سه. نفوذ کالم کتاب: ویژگی های کتاب در جامعه، یکی 
دیگر از این عوامل اســت. نفوذ کالم کتاب، بیش از سایر 
رســانه ها اســت؛ یعنی نخبگان و مردم، آنچه را در کتاب 
می خوانند، بیش از آنچه در سایر رسانه ها است، می پذیرند 

و این به دلیل جایگاه کتاب در جامعه است. 

چهار. مرجعیت کتاب: کتاب هــا مهم ترین منبع تأمین 
محتوای سایر رسانه ها هستند. به عبارتی، وقتی یک کتاب 
تولید می شود، عالوه بر مردم، سایر رسانه ها نیز از محتوای 

آن بهره می برند و آن را منتشر می کنند. 

دالیل فوق و دالیل دیگری از این دست، باعث شده است 
که ظهور و بروز جریان تطهیر پهلوی در عرصۀ کتاب، بسیار 

پررنگ و جدی باشد. 
این موضوع را دست مایۀ این شماره از نشریۀ شیرازه کتاب 
قرار داده ایم 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.

حسین شاهمرادی:مقام معظم رهبری، 17دی1393، در 
دیدار با مــردم قم فرمودند: »امروز انگیزه هــا وجود دارد 
برای تحریف؛ یعنی ســعی می کننــد چهرۀ خبیث ترین 
و زشــت ترین و ســیاه روترین عناصر ُحّکام تاریخِی اواخر 
این مّلت را به شــکلی آرایش کنند که حقیقت برای مردم 

مکشوف نشود و نفهمند با این انقالب چه کردند.«
ایشــان چند بار دیگر نیز نســبت به تالش هایی که برای 
تطهیر سلسلۀ پهلوی می شود و همچنین لزوم مقابله با این 

جریان، هشدار داده و سخنانی را ایراد کرده بودند. 
البته امروز، پس از چندســال از آن ســخنان، این راهبرد 
دشــمن به قدری آشکار شــده اســت که درک آن نیاز به 

تیزبینی و هشیاری خاصی ندارد.
همۀ رســانه های دیداری و شنیداری و مکتوب، به شکل 
عام، عرصــۀ فعالیت کســانی اند که همۀ همّ وغمشــان 
ناامیدکردن مردم از جمهوری اسالمی است و ابزارشان هم 
استفاده از ضعف اطالعاتی مردم و جوانان برای کارآمد و 
پاک جلوه دادن رژیم پهلوی ازیک سو، و ناکارآمدنشان دادن 

جمهوری اسالمی از سوی دیگر است.
یکی از مهم تریِن این رسانه ها کتاب است که از قضا، جریان 
تطهیر پهلوی، تکیۀ زیادی به آن دارد. به چند دلیل مهم، 
کتاب یکی از مهم ترین رسانه هایی است که این جریان آن 

را برگزیده است. برخی از این دالیل عبارت اند 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 سخن گفتن با مردم و 

انحراف تاریخ تبدیل کرده است.
شمارۀ 22
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ایشان کاری نکردیم و وقتی به رحمت خدا رفتند هم 
برنامه ای که در شأن ایشان باشد، برگزار نشد.

وی همچنین اعالم کرد: پس از وقوع حادثۀ پالسکو 
تصمیم  کشورمان،  آتش نشانان  از  جمعی  شهادت  و 
گرفتیم تا اشعار مرتبط با این حادثه را در نشر فصل پنجم 
و در قالب کتابی غیر قابل فروش، به چاپ برسانیم و نیمی 
از این کتاب ها را در سازمان آتش نشانی و نیمی دیگر را 
در نمایشگاه کتاب سال 96 در اختیار عالقه مندان قرار 
دهیم. کسانی که عالقه مند هستند، اشعارشان در این 
کتاب منتشر شود، شعر خود را برای نشر فصل پنجم 

ارسال کنند.
دیگر  هنری،  حوزۀ  طنز  دفتر  مدیر  فیض،  ناصر 
شاعری بود که در این مراسم اثر طنزی را برای مخاطبان 

خواند که به شرح زیر است:
سهل است که استان بکنی یک شبه ده را

با آتش کبریت کنی آب، زره را
از پیچ و خم گردنۀ حیران با باد
با بادبزن محو کنی تودۀ مه را

سومین دورۀ شب های شعر انقالب اسالمی با حضور 
پیش کسوتان شعر و ادب پارسی و شاعران مطرح انقالبی 
کشور سه شنبه ۱2بهمن ماه و هم زمان 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 می خوانید:
با تو پاییز خوش و با تو زمستان خوب است
سردی بهمن و دی، زردی آبان خوب است

بی تو آغوش گل سرخ کویر است، کویر
با تو این دود و دم دائم تهران خوب است

پرویـز بیـگی حبـیب آبادی، شـاعر خــاطــره سـاز 
دوران دفاع مقدس، نیز با اشاره به اینکه در سال های 
۱۳۵9 و دهۀ شصت، شاعرانی همچون زنده یاد مهرداد 
اوستا تأثیر به سزایی بر شعر شاعران انقالب گذاشتند، 
اظهار کرد: اگر زنده یاد اوستا نبود، شاید شعر انقالب و 
حوزۀ هنری به این بالندگی نمی رسید. متأسفانه قدر 
برای  زمان حیاتشان  در  است.  مانده  ناشناخته  اوستا 

مرور یادها و خاطره های انقالب اسالمی
آیین اختتامیۀ سومین دورۀ شب های شعر انقالب اسالمی با حضور جمع کثیری از شاعران انقالب در حوزۀ هنری برگزار شد.

6
خط اخبار 
گزارش 

 پرویز بیگی 
حبیب آبادی، شاعر 
خاطره ساز دوران 
دفاع مقدس، با اشاره 
به اینکه در سال های 
1359 و دهۀ شصت، 
شاعرانی همچون 
زنده یاد مهرداد اوستا 
تأثیر به سزایی بر 
شعر شاعران انقالب 
گذاشتند، اظهار کرد: 
اگر زنده یاد اوستا نبود، 
شاید شعر انقالب و 
حوزۀ هنری به این 
بالندگی نمی رسید
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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
پاره هایی از جگر در زیر دندان ماند و ما

طرحی از لبخند تابان شهیدان
جا به جا بر در و دیوار دلگیر خیابان ماند و ما

موسسۀ  مدیرعامل  و  شاعر  مؤدب،  علی محمد 
که  را  مثنوی  یک  از  بخش هایی  نیز  ادب،  شهرستان 
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 مّواجم

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
پیش کسوت  شاعر  گرمارودی،  موسوی  سیدعلی 
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 بی حافظگی داده است. البته 
ناشکری نمی کنم، اما از کل شعرهای خودم، تنها دو شعر 

کوتاه را از حفظ هستم.
منم که می رسدم نو به نو ز خویش غمی

کاری کنی از قحط بزه هر چه بزهکار
یک عمر بگردند نیابند بزه را

یا طبق یکی از نسخ خطی نایاب
از هم نشاسند پس از این، مه و که را

با تیر وکمان 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 می رسد 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 
شب های شعر انقالب اسالمی نیز، ضمن تقدیر و تشکر 
از کسـانی که برای برپایی این هـمایش در شهرها و 
مکان های مختلف فعالیت داشته اند، اظهار کرد: دوازده سال 
داشتم که انقالب اسالمی به پیروزی رسید و می اندیشم 
که این انقالب چقدر کریم است که من امروز می توانم در 

جایگاه دبیر علمی شعر انقالب سخن بگویم.
وی ادامه داد: همیشه از قبول مسئولیت ها گریزان 
بوده ام و در واقع شعر، مزاحم پذیرش مسئولیت من بوده 
است و به شخصه نیز شعر را عاشق ترم. اینکه دبیر علمی 
سومین دورۀ شعر انقالب اسالمی هستم به دلیل لیاقت و 
توانایی هایم نبوده، بلکه دوستانم امر کردند و من از روی 

ادب و اطاعت قبول کردم.
امیری اسفندقه خاطرنشان کرد: امیدوارم شب های 
شعر انقالب اسالمی در دوره های بعد به ۱0شب برسد و 
از ۱2بهمن آغاز شود و در 22بهمن و هم زمان با سالروز 
پیروزی انقالب به پایان برسد. همچنین در هر شب 

 امیری اسفندقه:  
دوازده سال داشتم 
که انقالب اسالمی 
به پیروزی رسید و 
می اندیشم که این 
انقالب چقدر کریم 
است که من امروز 

می توانم در جایگاه 
دبیر علمی شعر انقالب 

سخن بگویم
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همچنین در بخش تجلیل و تقدیر از حجت االسالم 
سّیدعبداهلل حسینی، شاعر و فعال فرهنگی، ادبی و دینی 
اینکه  به  اشاره  با  کیاسری،  کشورمان، هادی سعیدی 
نخستین باری که با حجت االسالم حسینی رو به رو 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 می کرد. شاعری بود 
که زبان و بیانش برای روایت مضامین و آرمان های انقالب 
اسالمی به زیباترین شکل بیان کرد. برای همین هم کاماًل 
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 راه اندازی کرد. 
کنگره شعر طالب یکی از هدفمندترین کنگره ها بود. 
سّیدعبداهلل 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 علی پور، فاطمه 
نانی زاد، فریبا یوسفی، قادر طراوت پور، مجید سعدآبادی 

و جواد نوربخش از دیگر حاضران این مراسم بودند.
موسیقی عرفانی و دف نوازی حافظ ایمانی، شاعر و 

خوانندۀ کشورمان، نیز از دیگر بخش های این مراسم بود.
سعید بیابانکی در خالل اجرای این مراسم، اشعار 
برای  را  دهۀ شصت  مطرح  شاعران  از  خاطره انگیزی 

حضار می خواند.

ز دست خویش نیاسوده ام به عمر، دمی
گیاه آبزی ام، بی بهار می رویم

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 نسنجیده ام غم خود را
هنوز با غمم ای کوه سرفراز کمی

چو فجر کاذبم انگار و هیچ سوی نی ام
نه در پگاه وجودی نه در شب عدمی

چو موج هرچه سر خود به سنگ می کوبم
ز پای خویش فراتر نمی نهم قدمی

مقام سیمین دخت  از  تقدیر  و  تجلیل  بخش  در 
وحیدی، شاعر پیش کسوت کشورمان، عباس براتی پور با 
اشاره به اینکه در دهه 60 به همراه سیمین دخت وحیدی 
و تعدادی از شاعران انقالب اسالمی در جلسات شعر حوزه 
هنری حاضر می شدیم، اظهار کرد: مدیریت آن جلسات با 
مرحوم سّیدحسن حسینی بود و مرحوم مهرداد اوستا نیز 

نقد آثار را بر عهده داشتند.
وی ادامه داد: سیمین دخت وحیدی از بانوانی است 
که مردانه وارد شعر شدند. در زمان جنگ تحمیلی، وقتی 
به جبهه می رفتیم، خانم سیمین دخت وحیدی هم حضور 
داشتند و به شعرخوانی برای رزمندگان می پرداختند. گاهی 
پسرشان هم با ایشان همراه می شدند و کمک مادر بودند.

وحیدی  سیمین دخت  کرد:  خاطرنشان  براتی پور 
اشعار بسیار زیادی را راجع به انقالب اسالمی و شهدا و 
همچنین اشعار والیی بسیاری دارند. افتخار داشتم که 
راجع به ایشان صحبت کنم. ۳۵ سال با ایشان شعرخوانی 
داشتم و از حضورشان بهره می بردم. خانم وحیدی یکی از 
ستاره های درخشان ادب فارسی در ادبیات معاصر هستند 
و عمر پربرکتشان در راه اعتالی ادبیات انقالب و ادبیات 

آیینی گذشته است.

 براتی پور: 
سیمین دخت وحیدی 
اشعار بسیار زیادی را 
راجع به 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 می بردم. خانم 
وحیدی یکی از 
ستاره های درخشان 
ادب فارسی در ادبیات 
معاصر هستند و عمر 
پربرکتشان در راه 
اعتالی ادبیات انقالب 
و ادبیات آیینی گذشته 
است



منتهی به پیروزی انقالب اسالمی می پردازد. او در رمان 
نرگس ماجرای »اسماعیل« را شرح می دهد که خواهرش 

نرگــس به دلیل محجبه بودن از مدرســه اخراج شــده اســت. 
اســماعیل به هر دری که می زند نمی تواند خواهرش را به مدرســه 

بفرستد؛ حتی به ســر کار می رود تا بتواند برای نرگس معلم خصوصی 
بگیرد. اما این تنها دغدغۀ اسماعیل نیست.

شخصیت اصلی این داستان، از یک سو دایی روحانی ای دارد که مدام در 
تعقیب و گریز با نیروهای ساواک است و از سوی دیگر، پدر اسماعیل و خود 
او به دلیل فعالیت های انقالبی دستگیر می شوند؛ زمانی هم که پدرش به 

زندان می افتد، تأمین معاش خانواده بر دوش اسماعیل می افتد.
رخ دادن همۀ این اتفاقات به همراه شهادت دایی و یکی از معلمان 

مدرسه، اسماعیل را مصمم می کند که حتی بیش از گذشته به 
مبارزه و تالش برای فرستادن نرگس به مدرسه   بپردازد.

انقــالب اســالمی،   مجمــع ناشــران 
به منظــور معرفــی کتاب های خوب و توســعۀ کتاب خوانی 
در کشور، سال گذشــته، هم زمان با آغاز دهۀ فجر، پویش 

کتاب خوانی »کتاب شارژ« را برگزارکرد.
در اولین مرحله از این پویش، کتاب نرگس، نوشــتۀ رحیم 
مخدومی به مخاطبان معرفی  می شود. از سوی دیگر، وجه 
تمایز این پویش با دیگر پویش هایی که از ســوی مجمع 
برگزار شــده، انتخاب مخاطب نوجوان و جوان به عنوان 

مخاطب هدف است.
مخدومی در کتاب نرگس، به 
حوادث 

پویش مطالعاتی »کتاب شارژ«
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سال ۱900 میالدی حدود چهارده میلیون نفر جمعیت 
داشته است. آمار دیگری از آمریکایی ها که انگلیسی ها هم 
آن را تأیید می کنند این است که در سال ۱927 ما تقریباً 
ده الی ۱0/۵میلیون نفر جمعیت داریم یعنی به جای اینکه 
از ۱900 تا ۱927 ما رشد جمعیت داشته باشیم، چهار 

میلیون نفر هم از ما کم می شود.
حقانی اهمیت آمار آمریکایی ها را تسلط آنها در جنگ 
جهانی دوم بر اوضاع مالی ایران دانست و افزود: اهمیت 
آمار آمریکایی ها از این حیث است که آمریکایی ها 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 می شد، یک سرشماری کرده بودند، 
آمریکایی ها جمعیت ایران را در سال ۱900 حدود چهارده 

میلیون نفر ذکر می کنند.
حقانی دراین باره ادامه داد: ما اگر یک رشد یک ونیم 
درصدی برای جمعیت ایران قائل باشیم که به نظر من 
بیشتر از این حرف ها است. ما در بعضی از دهه ها رشد 
سه درصدی را هم تجربه کردیم. اگر پایۀچهارده میلیون 
را بپذیریم،  حاال می توانیم دوازده میلیونی را که انگلیسی ها  
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 می کنم و هم سقفش را عرض 
میکنم. اگر ما رشد ۱/۵درصد را بپذیریم،  با مبنای چهارده 
میلیون نفر،  ایران در سال ۱9۱7 و سال ۱920 که تقریباً 
پایان قحطی است، می بایست ۱7/۵میلیون نفر جمعیت 
میلیون  بپذیریم، ۱9/۵  را  درصد  دو  اگر  باشد.  داشته 

موسی حقانی در مراسم اکران فیلم »یتیم خانۀ ایران« دربارۀ 
اتفاق اصلی فیلم و بحث های بعد از اکران فیلم که آیا اصل 
واقعه صحت توضیحاتی را ارائه کرد. حقانی در این باره 
گفت: وقتی فیلم اکران شد بحث هایی در گرفت درخصوص 
اصل واقعه که آیا اصالً 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 
زبان های دیگر هم ترجمه شد، یک مباحثی را در فضای 
مجازی و در فضای علمی کشور به وجود آورد که آیا این 
اتفاق در کشور رخ داده است و چقدر این آمار و ارقام 

می تواند واقعیت داشته باشد؟
حقانی در ابتدای صحبت هایش به صحت و سقم آمار 
ارائه شده در فیلم یتیم خانۀ ایران و این اتفاق اسفناک 
پرداخت. او در این باره گفت: کتاب قحطی بزرگ براساس 
اسنادی که آمریکایی ها از بایگانی خودشان درآوردند و 
منتشر کردند، بیانگر این است که نزدیک به نُه تا یازده 
میلیون نفر به واسطۀ قحطی که در خالل جنگ جهانی اول 
در کشور ما به وجود آمد، از بین رفتند. از این واقعه در برخی 
از رسانه ها به عنوان هولوکاست ایرانی هم یاد می کنند. از 
کشوری که هیچ دخالتی در جنگ نداشته است، یک رقم 
قابل  توجهی از بین می روند. ما در جنگ جهانی اول اعالم 
بی طرفی 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 آمریکایی ها می گوید که ایران در 

یتیم خانۀ ایران
قصۀ هولوکاست ایرانی است

در اکران یتیم خانۀ ایران مطرح شد؛

خانوادۀ بزرگ مجمع ناشران انقالب اسالمی، برای تماشای فیلِم ممتازِ »یتیم خانۀ ایران« گرد هم آمدند. این فیلم در سالن سورۀ حوزۀ هنری 
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 سال های جنگ جهانی اول، به ایراد سخنرانی 

پرداخت.

10
خط اخبار 
گزارش 

 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 به واسطۀ قحطی 
که در خالل جنگ 
جهانی اول در کشور 
ما به وجود آمد، از بین 
رفتند. از این واقعه 
در برخی از رسانه ها 
به عنوان هولوکاست 
ایرانی هم یاد می کنند

 ما در جنگ جهانی 
اول اعالم بی طرفی 
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
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یتیم خانۀ ایران، قصۀ هولوکاست ایرانی است

چهارده میلیون نفر، از ۱7/۵ میلیون نفر، از ۱9/۵ میلیون 
نفر و از 2۳/۵ میلیون نفر؛ از هر کدامشان حساب کنید، 
آمار باالست. یعنی از کف 4/۵ میلیون نفر شروع می شود 
تا نزدیک ده میلیون نفر. ما یک رقم ده میلیونی فقدان 
جمعیت در خالل این سال ها داریم؛ یعنی از ۱9۱7 تا 
۱۳۳۵ شمسی. 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 می بینیم. حاال عرض کردم حداقل 
چهار میلیون نفر وحداکثر نُه میلیون تا ده میلیون نفر، در 

کشورمان نقصان آمار داریم.
موسی حقانی گزارش هایی را که از آن دوره شده 
است، وحشتناک خواند و گفت: گزارش هایی که آوردند 
صحنه های وحشتناکی را به تصویر می کشد که در فیلم 
»یتیم خانۀ ایران« شما بخشی از آن را می بینید. گزارشگری 
که از شمال غربی ایران وارد کشور شده بود، وقتی به 
همدان می رسد، از تل کشته های کنار جاده ها یاد می کند 
که بعضی هایشان توان جویدن علف را هم ندارند. خیلی 
صحنه های وحشتناکی هست؛ از آدم خواری تا خون خواری. 
بعضی از خانواده ها به کشتارگاه ها می رفتند و اگر گوسفندی 
به خانه می بردند،  را  یا شتری کشته می شد، خونش 
می جوشاندند و آن را به بچه هایشان می دادند. از این مسائل 

زیاد داریم. 
حقانی دربارۀ عدم ارائۀ اسناد توسط انگلیسی ها و 
روس ها گفت: انگلیسی ها و روس ها اسناد این مقطع را 
کامل منتشر نکردند. تقریباً زیربار هم نمی روند. یکی دوجا 
به این کشتار اعتراف دارند. یکی در همین جنگ جهانی 
دوم است. آمریکایی ها وقتی انگلیسی ها و روس ها وارد خاک 
ایران می شوند، یک مقدار نگران می شوند؛ چون آمریکایی ها 
از تقریباً ۱٨7۳ تالش دارند در ایران نفوذ کنند. مکاتباتی 
بین آن ها و مقامات انگلیسی انجام می  شود. هم مکاتبات 

جمعیت و اگر سه درصد را بپذیریم 2۳/۵ تا 24 میلیون 
نفر جمعیت می بایست داشته باشد. 

رئیس مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران دربارۀ 
تقریبی بودن آمار گفت: این آماری را که عرض می کنم 
اولین  سال ۱۳۳۵شمسی  در  ما  چون  است؛  تقریبی 
سرشماری را در کشور داشتیم؛ البته سرشماری رسمی 
ادارۀ آمار. وگرنه برخی منابع از دورۀ قاجار خیلی دقیق 
آمار می دهند. من همین امروز برخی منابع دورۀ قاجار 
را می دیدم، از همه نظر آمار می دهند. از محالت بگیرید 
تا کسبه، تا تعداد آقایان، تا تعداد بانوان، تا تعداد اقلیت ها. 
چند تا یهودی داریم. چند تا زرتشتی داریم. چقدر از 
جمعیت ایران شیعه است. چقدر از جمعیت ایران سنی 
است. این ها همه برای دورۀ قاجار است. این طور نیست 
که برخالف تبلیغات پهلوی ها، ایران برهوت بوده و این ها 
آمده اند این گونه نظامات را در کشور راه انداختند. این طور 
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 ۱۳۳۵ است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در جنگ جهانی، هم 
کردند  اقرار  روس ها  هم  انگلیسی ها،  هم  آمریکایی ها، 
که در ایران کشتار وحشتناکی شده است، البته مقامات 
رسمی شان نه؛ ولی آن هایی که به ایران سفر می کردند و 
مأموریت هایی داشتند، اذعان می کنند که در خالل ۱9۱7 

تا ۱920 در ایران کشتار وحشتناکی صورت گرفته است.
حقانی گفت: آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم وقتی 
می بینند که روس ها و انگلیسی ها ایران را اشغال می کنند. 
بعد از مدتی که عالئم قحطی معلوم می شود، هشدار 
می دهند که مبادا آن اتفاقی که در جنگ جهانی اول 
رخ داد، دوباره تکرار شود. آمریکایی ها تأکید می کنند در 
جنگ جهانی اول، یک سوم جمعیت ایران کشته شدند. از 

   آمریکایی ها در 
جنگ جهانی دوم وقتی 

می بینند که روس ها 
و انگلیسی ها ایران را 

اشغال می کنند. بعد از 
مدتی که عالئم قحطی 
معلوم می شود، هشدار 

می دهند که مبادا آن 
اتفاقی که در جنگ 
جهانی اول رخ داد، 
دوباره تکرار شود. 
آمریکایی ها تأکید 
می کنند در جنگ 

جهانی اول، یک سوم 
جمعیت ایران کشته 

شدند

  خیلی صحنه های 
وحشتناکی هست؛ 

از آدم خواری تا 
خون خواری. بعضی 

از خانواده ها به 
کشتارگاه ها می رفتند و 
اگر گوسفندی یا شتری 

کشته می شد، خونش 
را به خانه می بردند، 

می جوشاندند و آن را به 
بچه هایشان می دادند. 

از این مسائل زیاد 
داریم
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خط اخبار / گزارش

اینکه همسایۀ هند بودیم، در این مناقشه وارد کردند. 
ما شدیم موضوع درگیری که انگلیسی ها با فرانسوی ها 
داشتند، فرانسه با انگلیس داشت، روس ها با این ها داشتند 
و آلمانی ها و... . وارد معادالت منطقه ای و بین المللی ای 
شدیم که رجال ما خیلی با آن آشنا نبودند. اگر هم آشنا 
بودند، متأسفانه نفوذی که در کشور ما صورت گرفت، 

همۀ زمینه ها را برای دخالت آن ها فراهم کرد. 
در اسنادی که انگلیسی ها منتشر کردند با صراحت 
می گویند که اگر هند نبود، ما به این کشور عقب مانده و این 
مردم وحشی هیچ کاری نداشتیم. این را رسماً می گویند. 
در منابعشان وجود دارد؛ یعنی به خاطر هند به ما توجه 
می کنند. چون دسترسی به هند از ایران خیلی آسان است. 
روس ها می خواهند هند را بگیرد. بنایشان این است که در 
ایران دخالت بکنند، در ایران نفوذ داشته باشند. انگلیسی ها 
می خواهند مانع از هجوم به هند بشوند، بنابراین انگیزه پیدا 
می کنند در ایران حضور داشته باشند و این دردسرهای 

زیادی برای ما تولید می کند.
و  ایران  از  هرات  و  قفقاز  جداشدن  علت  حقانی 
بسیاری از اتفاقات دیگر را همسایگی با هند دانست و 
گفت: اگر قفقاز را از ما جدا کردند، برمی گردد به همین 
نگاه و همین سیاست. اگر هرات را از ما گرفتند، برمی گردد 
به همین سیاست. اگر امیرکبیر را کشتند، برمی گردد به 
همین سیاست. اگر نگذاشتند ما جاده بکشیم، برمی گردد 
به همین سیاست. اگر نگذاشتند ما روی کارون سد بزنیم، 

بر می گردد به همین سیاست.
حقانی ادامه داد: طرح و کتابچه اش االن موجود 
در  می خواست  ایران  شاه  ناصرالدین  زمان  است؛  
خوزستان روی کارون سد بزند که انگلیسی ها مانع شدند. 
می خواستیم جاده بکشیم انگلیسی ها مانع شدند. این  ور 
می خواستیم جاده بکشیم، راه آهن بکشیم بین رشت و 
انزلی که روس ها مانع شدند. آنقدر وضع خراب شد که 
ناصرالدین شاه آن جملۀ معروف را گفت که مرده شور 
مملکتی را ببرد که شاهش می خواهد جنوب برود، باید 
از انگلیسی ها اجازه بگیرد. می خواهد شمال برود باید 
از روس ها اجازه بگیرد. یک همچنین فشاری این ها به 
ایران آوردند. بنایشان نابودی ایران است. برای این هم 
سند داریم. انگلیسی ها یک سفیری به نام سرگور اوزلی 
به ایران می  فرستند. شاید بشود گفت مخرب ترین نقش 
را در تاریخ ایران ایفا کرد. سرگور اوزلی از سال ۱224 
قمری وارد ایران می شود؛ کسی که ما را پای میز مذاکره 
با روس ها کشاند. زمانی که کشورمان اشغال است، ما را 
مجبورکرد آتش بس را بپذیریم و بعد قرارداد گلستان 
را امضا بکنیم. این آدم بود که یک توصیه ای به وزارت 
از هندوستان  برای صیانت  خارجه شان می نویسد که 
می بایستی ایران در وحوشت و بربریت نگه داشته شود. 

حقانی سیاست اصلی روس ها و انگلیس ها را نفوذ 

و هم مذاکرات. شرح این مذاکرات در اسناد آمریکایی ها 
آمده است که با انگلیسی ها صحبت می کنند. در یک 
سند می گویند یک سوم جمعیت ایران کشته شده است 
و در یک سند دیگر می گویند مبادا آن کشتار وحشتناک 
اتفاق بیافتد. سفیر انگلیس در ایران می گوید نه ما دیگر آن 
اشتباه را تکرار نمی کنیم. هم برای سربازان خودمان آذوقه 
می آوریم و هم برای مردم ایران آذوقه می آوریم. ظاهراً، یک 
حرکت های نمایشی در این زمینه کرده بودند. در آن مقطع 
هم داریم که از ایران آذوقه خارج می شد. بخش عمدۀ 
این کار را خود رضاشاه کرد؛ چون می دانید 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 روس ها و آلمانی ها 

فروخته بود. گزارش های رسمی ای در این باره وجود دارد.
رئیـس مؤسـسۀ مطـالعـات تـاریخ ایران، کشـتار 
رخ داده در جنگ جهانی اول در ایران را عمدی دانست. 
او در این باره گفت: در جنگ جـهانی دوم، ما از قحــطی، 
گرسنگی، تیفوس، بیماری و این ها کشته دادیم؛ ولی اصاًل 
قابل مقایسه با جنگ جهانی اول نیست. آن جا انگلیسی ها 
می گویند ما دیگر آن اشتباه را تکرار نمی کنیم. به نظر من 
اشتباه نبود؛ عمدی بود. اشتباه چه بود؟ اشتباه این بود که 
وقتی آن ها وارد ایران شدند، خاک ایران را در جنگ جهانی 
اول اشغال کردند؛ نه تنها با خودشان برای مردم ایران و 
آن محلی که اشغال می کنند آذوقه نیاوردند، حتی برای 
سربازان خودشان هم آذوقه نیاورده و از آن منابع غذایی 
مردم استفاده می کردند. به خانه ها می رفتند و حتی آن 
آذوقۀ اندکی را که خانواده برای خودش ذخیره کرده بود، 
غارت می کردند و کشتی هایشان را با نیروهای هندی پر 
می کردند برای اشغال ایران. در حالی که معمول این بود، 
وقتی سرباز می آوردند، آذوقۀ آن ها را هم بیاورند. نه تنها 
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 سیاست های انگلیس و روس را در قبال 
کشور خودمان بررسی می کنیم، از ۱٨00 میالدی به بعد 
متوجه می شویم که این ها بنایشان نابودی ایران است. تا 

امروز هم همین حرف ها را می زنند. 
ایران  به  تجاوز  اصلی  عامل  دانشگاه  استاد  این 
را همسایگی ایران با هند دانست و گفت: سال ۱٨00 
میالدی انگلیسی ها هند را گرفته بودند و هند شده بود 
منازعۀ بین المللی که هرکس هند را می گرفت، آقای جهان 
می شد. امپراطوری بریتانیا اصالً با اشغال هند شکل گرفت 
و امپراطوری ای شد که آفتاب در سرزمین هایش  غروب 
نمی کند. هند خیلی اهمیت پیدا کرد. ما را هم به واسطۀ 

 انگلیسی ها نه تنها 
با خودشان برای مردم 
ایران و آن محلی که 
اشغال می کنند آذوقه 
نیاوردند، حتی برای 
سربازان خودشان هم 
آذوقه نیاورده و از آن 
منابع غذایی مردم 
استفاده می کردند. 
به خانه ها می رفتند و 
حتی آن آذوقۀ اندکی 
را که خانواده برای 
خودش ذخیره کرده 
بود، غارت می کردند 
و کشتی هایشان را 
با نیروهای هندی پر 
می کردند برای اشغال 
ایران

 در اسنادی که 
انگلیسی ها  منتشر 
کردند با صراحت 
می گویند که اگر هند 
نبود، ما به این کشور 
عقب مانده و این 
مردم وحشی هیچ 
کاری نداشتیم. این 
را رسماً می گویند. در 
منابعشان وجود دارد؛ 
یعنی به خاطر هند 
به ما توجه می کنند. 
چون دسترسی به هند 
از ایران خیلی آسان 
است
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یتیم خانۀ ایران، قصۀ هولوکاست ایرانی است

موسی حقانی با مرور اتفاقات ناگوار تاریخ ایران به 
سیاست همیشه در جریان روس ها و انگلیس ها برای نگه 
داشتن ایران در وحوشت و بربریت صحه گذاشت. او در 
این باره گفت: جنگ های ده سالۀ اول و سه سال ونیم دورۀ 
دوم روس ها با تحریک انگلیسی ها به ما تحمیل می شود 
که خیلی به ما آسیب می زند. سه بار سر هرات می جنگیم. 
درنهایت، هرات را از ما می گیرند. در سیستان و بلوچستان، 
هشت هزار کیلومتر را باز از ایران جدا می کنند. از مساحت 
پانزده هزار کیلومتری، تقریباً هفت هزار کیلومتر برای ما 
می ماند. هشت هزار کیلومتر را منضم به هند می کنند 
که االن جزو پاکستان است. اتفاق پشت اتفاق می افتد؛ 
تا ۱907. تا یکی دوسال قبل از سال ۱907، ما درگیر 
مشروطه هستیم. جناح های مختلف با هم درگیری دارند 
و با هم می جنگند. انگلیسی ها و روس ها نهایت استفاده 
را از این مقطع درگیری داخلی ما می کنند. انگلیسی ها 
می آیند در جزایر خلیج فارس مستقر می شوند و زمینۀ 
این ها آدم  از جزایر دیگر که  جدایی بحرین و خیلی 
داخلش پیاده کرده بودند، از همین مقطع فراهم می شود. 
حقانی با مرور تاریخ، به دوره ای اشاره می کند که دو 
قدرت جهانی تصمیم می گیرند با یکدیگر رفاقت کنند. او 
دربارۀ این برهه از تاریخ می گوید: دو قدرت که همدیگر 
را نمی توانند هضم بکنند، به این نتیجه می رسند که 
باید با هم سازش کنند. دورۀ رقابت تبدیل می شود به 
دورۀ رفاقت. قراردادی بسته می شود بنام قرارداد ۱907. 
تقسیم  قسمت  سه  به  ایران  قرارداد ۱907،  براساس 
می شد؛ جنوب و عمدۀ جنوب و شرق ایران به انگلیس ها 
تعلق می گرفت، شمال و شمال غربی ایران به روس ها 
تعلق می گرفت و یک باریکه از قزوین تا ساوه برای دولت 
مرکزی ایران می ماند. این اتفاقات در آستانۀ مشروطه 
است و همراه می شود با حمایت ظاهری انگلیسی ها از 
بعضی مشروطه خواهان که مشروطه خواه هم نبوده و 

و نابودکردن و ازبین بردن ایران دانست و توضیح داد: 
سندهای رسمی وزارت خارجه انگلیس می گوید برای 
صیانت از منافع ما در هندوستان، ایران باید در وحوشت 
و بربریت نگه داشته شود. حاال آن بخش هایی که اصاًل 
منتشر نشده است بماند. این فقط یک کاغذ نبود که بین 
سفیرشان و وزارت خارجه شان رد وبدل شد. این مبنای 
سیاستشان در ایران شد. روس ها هم همین طور، روس ها 
می خواهند در ایران نفوذ پیدا کنند، می خواهند به هند 
برسند. قفقاز را می خواهند. بنابراین یک دولت قدرتمند 
در ایران مدنظرشان نیست که هیچ حتی نفوذ و نابود 

کردن و از بین بردن دستور کارشان قرار می گیرد.
رئیس مؤسسۀ مطالعات تاریخ ایران ادامه داد: ما بین 
این دوتا سنگ آسیاب قرار می گیریم و بارها کشورمان تا 
مرز نابودی رفت. این ها یک مقطع با هم رقابت دارند، ما 
خانه مان خراب می شود. یک وقتی با هم رفاقت دارند، 
باز ما خانه مان خراب می شود و آسیبش به ملت ایران 
می رسد. وقتی این ها می خواهند در این منطقه عمل 
کشور  یک  که  است  این  مبنایشان  هم  االن  بکنند، 
قدرتمند را تحمل نمی کنند. ایران یک کشور قدرتمند 
بود. در ابتدای دورۀ قاجار، آقامحمدخان قاجار با همۀ 
سیئاتی که درباره اش نقل می شود، 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 می کنند رفته است. می خواهد 
آن ها را تحت فرمان دربیاورد. این اتفاق مهمی بود. کمی 
قبل تر از این شما می بینید که نادر می رود و هند را 
می گیرد. بنابراین ایران هم این پتانسیل و ظرفیت را دارد 
که برای این ها در منطقه دردسر ایجاد بکند. اینجا مبنای 
این ها این می شود که ما باید جلوی ایران را بگیریم. ایران 

باید در وحوشت و بربریت نگه داشته شود. 

   دو قدرت که 
همدیگر را نمی توانند 

هضم بکنند، به این 
نتیجه می رسند که 

باید با هم سازش کنند. 
دورۀ رقابت تبدیل 

می شود به دورۀ رفاقت. 
قراردادی بسته می شود 

بنام قرارداد 1907. 
براساس قرارداد 1907، 

ایران به سه قسمت 
تقسیم می شد؛ جنوب 
و عمدۀ جنوب و شرق 

ایران به انگلیس ها 
تعلق می گرفت، شمال 
و شمال غربی ایران به 

روس ها تعلق می گرفت 
و یک باریکه از قزوین 

تا ساوه برای دولت 
مرکزی ایران می ماند
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قرارداد، در سال ۱9۱9 است و قحطی در سال ۱9۱7. 
به نظر بنده اصالً آن گونه ورود انگلستان به ایران و اشغال 
ایران تعمدی بود. برای نابودی بود. این ها قرارداد هم بسته 
بودند که ایران را نابود کنند وگرنه بدیهی است وقتی وارد 
یک کشور می شوید حداقل برای نیروهای خودتان آذوقه 
بیاورید. نیاورند، چون بنای انگلستان این بود که ایران را 
تقسیم کنند یا بعد از ۱9۱7 ایران را به طرو کامل ببلعد. 
خب ایران با یک جمعیت کم با انگلیس مواجه بشود 
بهتر است یا با یک جمعیت چهارده، هفده یا 2۳میلیونی. 
تعمداً این قحطی را به ما تحمیل کردند. کشتار، کشتاری 
گسترده است. تعمد در کار بود. تعمد هم از این حیث که 
آن ها می خواهند اصالً ایرانی نباشد. شما االن ببینید یک 
ایران قدرتمند در منطقه چه قدر برنامه های این ها را به 
هم زده است. شما ببینید از سال ۱۳۵7 تا امروز، ما تمام 
برنامه های غرب و استکبار جهانی را در این منطقه به هم 
زدیم و آن ها ایران قدرتمند را نمی پذیرند. آن موقع هم 
نمی پذیرفتند. دورۀ محمدرضا پهلوی هم نمی پذیرفتند. 
محمدرضا همیشه از انگلیسی ها می ترسید. در خاطراتی 
بخوانید. محمدرضا  پهلوی  با محمدرضا  افراد مرتبط 
همیشه از انگلیسی ها ترس داشت. نگران بود. انگلیسی ها 
هیچ چیز هم نمی دادند. به نظر من این مسأله باید در 
بگیرد.  قرار  واکاوی  مورد  ما  امروز  خارجی  سیاست 
چون عده ای فکر می کنند اگر با غربی ها، به اصطالح 
مناسبات خوب برقرار کنیم، آن ها ما را می پذیرند و 
با ما خوب رفتار می کنند. آن ها هیچ موقع این کار را 
نمی کنند. مبنای آن ها نابودی ایران است. همین االن 
می گویند پنج ایران کوچک بهتر از یک ایران بزرگ 
است. با برنامه ریزی گسترده، تجزیۀ ایران به پنج قسمت 
را البته در خواب و خیال خودشان می بینند؛ سیستان 
و بلوچستان، عربستان یا به قول خودشان خوزستان، 
کردستان و آذربایجان. کار دارند می کنند. این اتفاقاتی 
که همین االن در کشور ما می افتد و در یک مسابقۀ 
فوتبال یک دفعه یک عده می آیند شعار تجزیه طلبانه سر 
می دهند، فکر نکنید این ها جوان هستند، احساساتی 
هستند، ناراحت هستند؛ نه! این سیاست پشتش است. 
بعضی از کشورهای منطقه پشتش هستند. آمریکایی ها 
با جدیت، انگلیسی ها با جدیت گفتند باید مسائل قومی 
اقوام را تحریک بکنیم؛ و  ایران تشدید کرده و  را در 
رویش سرمایه گذاری می کنند. بعضی ها قبول نمی کنند. 
اگر شما یک پایه ای برای جمعیت ایران بپذیرید، بپذیرید 
ده میلیون نفر بودیم، همۀ منابع می گویند یک سوم 
جمعیت ایران کشته شدند. در جنگی که اصالً به ما 
مربوط نبود بیش از سه میلیون نفر کشته دادیم، هیچ 
تا  ماند.  ما  برای  فقط آسیبش  نبردیم.  آن  از  بهره ای 
االن هم بسیاری از مشکالت ما برمی گردد، به همین 

تحمیالتی که این ها به ما داشتند.

یک سری ساختارشکن بودند که می خواستند ساختار 
کشور را به هم بریزند که موفق هم شدند. انگلیسی ها هم 
نهایت بهره را بردند. البته همۀ مشروطه خواهان این طور 
نبودند؛ آن جناحی که انگلیسی ها پشت آن ها ایستاده 

بودند امثال تقی زاده و این ها را عرض می کنم. 
این استاد دانشگاه پس از بیان دوران رفاقت روس ها 
و انگلیس ها به جنگ جهانی اول اشاره کرد. او دراین باره 
گفت: خب یک چند سالی این تقسیم دوام می آورد. 
۱9۱4 جنگ جهانی اول شروع می شود. ۱9۱۵ قراردادی 
بین این ها منعقد می شود. براساس آن قرارداد، ایران کاًل 
بین دو تا کشور و دوتا قدرت تقسیم می شود. یعنی قزوین 
تا ساوه را بین خودشان تقسیم می کنند. قرار بود در پایان 
جنگ جهانی اول، اصالً 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 می کشاندند بود. ایالت و عشایر قوی ای که داشتیم 
و مردانه از کشور دفاع کردند. یک اتفاق بین المللی 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 ۱9۱۵ 

قراردادش را با همدیگر بستند. 
حقانی حذف روس ها را به خاطر انقالب کمونیستی 
شدن  بلعیده  برای  مناسب  فضایی  قدرت،  صحنۀ  از 
ایران توسط انگلیس دانسته و با این استدالل مسبب 
تمام اتفاقات بعد از فروپاشی امپراطوری تزاری در ایران 
را دولت خبیث انگلیس معرفی می کند. حقانی گفت: 
وقتی روس ها به خاطر مسائل داخلی انقالب کومونیستی 
از میدان موقتاً خارج شدند، انگلیسی ها تصمیم گرفتند 
ایران را کامل ببلعند. قرارداد ۱9۱9 با دولت وثوق الدوله 
منعقد شد که در آن قرارداد، ایران مستعمره می شد. 

 وقتی روس ها 
به خاطر مسائل داخلی 
انقالب کومونیستی 
از میدان موقتاً خارج 
شدند،  انگلیسی ها 
تصمیم گرفتند 
ایران را کامل ببلعند. 
قرارداد 1919 با دولت 
وثوق الدوله منعقد 
شد که در آن قرارداد، 
ایران مستعمره 
می شد. قرارداد، در 
سال 1919 است و 
قحطی در سال 1917. 
آن گونه ورود انگلستان 
به ایران و اشغال ایران 
تعمدی بود. برای 
نابودی بود. این ها 
قرارداد هم بسته بودند 
که ایران را نابود کنند

 محمدرضا همیشه 
از انگلیسی ها ترس 
داشت. نگران بود. 
انگلیسی ها هیچ چیز 
هم نمی دادند. به نظر 
من این مسأله باید در 
سیاست خارجی امروز 
ما مورد واکاوی قرار 
بگیرد. چون عده ای 
فکر می کنند اگر با 
غربی ها، به اصطالح 
مناسبات خوب برقرار 
کنیم، آن ها ما را 
می پذیرند و با ما خوب 
رفتار می کنند. آن ها 
هیچ موقع این کار را 
نمی کنند. مبنای آن ها 
نابودی ایران است. 
همین االن می گویند 
پنج ایران کوچک بهتر 
از یک ایران بزرگ 
است
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روایت هــای محمــود  انقــالب  لحظه هــای  کتــاب 
گالبدره ای از مبارزات مردمی انقالب اســالمی کتابی 
اســت کــه در هفتــۀ دوم دی مــاه توانســت در میان 

پرفروش ها قرار بگیرد.
مجموعه کتاب های روزهای انقالب که شــامل آثاری 
داستانی مستند دربارۀ روزهای منجر به پیروزی انقالب 
اسالمی است، با حضور نویسندگان و کارشناسان ادبی 

نقد و بررسی شد.

شــانزده ســال تازه ترین رمان تاریخــی  منیژه آرمین  
توسط سورۀ مهر منتشر شد.

کتاب التیام که به فرجام شناسی جریان های تاریخی 
می پردازد، در کمتر از یک سال به چاپ چهارم رسید.

کتاب های خبرساز
کتاب ســرزمین آرزوها نوشــتۀ مرتضی عبدالوهابی 

توسط انتشارات بوستان کتاب به چاپ دوم رسید.
روایتی کامل از زندگی شهید محمد بروجردی به قلم 
نصرت الله محمودزاده از سوی انتشارات روایت فتح در 

کتاب محمد، مسیح کردستان منتشر شد.
کتب حوزۀ ادبیات داســتانی در ماه دی بیشــترین 
سهم فروش کتاب فروشی 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 alcorão در 

برزیل منتشر شد.
کتاب دختران مهتاب و پســران آفتاب )آسیب شناسی 
دوستی های دختران و پســران( توسط مؤسسۀ بوستان 

کتاب منتشر شد.

خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته

15
خط اخبار

خبر
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انقالبی، به ظرفیت های قالب های دیگر توجه داشــته 
باشند و حتی به فکر خلق قالب های جدید باشند.

 g رضا امیرخانی گفت: چگونه می توانم از امام رضا
داستان بنویســم و چگونه وارد درونیات این امام شوم و 

خود را جای ایشان بگذارم و بنویسم.
غالمرضا شــجاع، نمایندۀ مصرف کننــدگان کاغذ 
کشــور گفت: اکنون کاغذ دارای آرامش نسبی است و 
دولت می خواهد این آرامش را بــر هم بزند. اگر دولت 
بخواهد لجبازی کند و این افزایش تعرفه را ادامه دهد، 
به طور قطع قــول می دهیم که تولید داخلی را تحریم 

می کنیم.
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 به  خوبی نمی شناسد.
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 تــازه ای از 
نویسندگان جنگ تحمیلی روبه رو می شویم و اگر بگویم 
پیش تازان این نسل، بانوان هستند، مبالغه نکرده ام. در 
واقع خاطرات جنگ برخی استان ها، به خانم ها سپرده 

شده است.
 شــفیعی کدکنی اســتاد دانشــگاه گفت: معتقدم 
امروزه فرزندان ســنایی و موالنا و فردوســی و سعدی و 
حافظ و نظامی و خیــام، قطعًا 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 انقــالب کرامت در 
بحرین، گفــت: ســقوط آل خلیفه، اوضــاع منطقه را 
متحول خواهد کرد و سقوط دیگر حکومت های ظالم 

دیگر را رقم خواهد زد.
کمره ای، پژوهشــگر تاریخ گفت: اگر بخواهیم برای 
آثــار بهبودی نقطۀ اوجی را متصور باشــیم یقینًا نقطۀ 
اوج کتاب شرِح اسم اســت و این کتاب تابلوی تمام قد 

ادبیات بهبودی است.
نویســندۀ مجموعه داستانی جشن همگانی گفت: 
رمان ســه کاهن که به نوجوانی پیامبر اسالمk اشاره 
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 سامان تر به نسبت سه دهۀ گذشته است، هر 

هیجان جــان تازه ترین مجموعه شــعر صالح محمد 
خلیق شاعر توانمند و شهیر افغانستان منتشر شد.

کتاب نیمۀ پنهان ماه۲۶؛ رستگار به روایت همسر شهید 
از سوی انتشارات روایت فتح روانۀ بازار کتاب شد.

گلســـتان یازدهــم نوشــــتۀ بهــــناز ضــــرابی زاده 
نویسندۀکتاب دختر شینا در میان پرفروش های هفتۀ 

دوم بهمن ماه 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 پیام های حماســی و شورانگیز 
شهیدان دشــت نینوا تألیف ابوالســحن ربانی تبار، از 

سوی نشر سبط اکبر روانۀ بازار کتاب شد.
کتاب نســیم ســبز خاطره ها که از ســوی انتشارات 
سورۀ مهر به چاپ رسیده، دربردارندۀ معرفی اجمالی 
از تعدادی از کتاب های شــاخص حــوزۀ ادبیات دفاع 
مقدس به همراه تقریظ های 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.

شخصیت های خبرساز
آیت اللــه عبــادی، نماینــدۀ ولی فقیه در خراســان 
جنوبی گفت: جهاد فرهنگی نذر کتاب ابتکاری جدید 
و اثربخش در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی است.

وحید جلیلی از شــاعران خواست تا برای مضامین 
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برگزیدۀ این جشــنواره پرداخته و به صورت 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 به زودی در 

کالیفرنیا منتشر می شود.
به نشر کتاب قلب سالم را که بایدو نبایدهایی در مورد 

قلب، درمان و بیماری های قلبی است، منتشر کرد.
مدیرعامــل به نشــر از اســتقبال پرشــور مردمی از 

برترین های به نشر در طرح »تابستانۀ کتاب« خبر داد.
نشر آرما کتاب فانوس دریایی نوشتۀ مریم بصیری را 

دربارۀ شهدای نیروی دریایی منتشر کرد.
انتشــارات دارالحدیــث، کتــاب یك بهار از بهشــت 

می چینم را منتشر کرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب قلم و 
تاج نوشتۀ  ابراهیم حسن بیگی را برای نوجوانان منتشر 

کرد.

ســوره مهر الکترونیــک نســخۀ الکترونیکی کتاب 
گلستان یازدهم، اثر بهناز ضرابی زاده را منتشر کرد.

 انتشــارات ترجمان علوم انســانی کتاب فلســفه به 
وقت سه صبح شامل مصاحبه های 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 آموزه های آن در اقتصاد 

مقاومتی می پردازد را منتشر کرد.

چند جای کار بسیار داریم.

اســماعیل امینی، شــاعر، گفت: برای حل مشکل 
کتاب نخوانــی، در وهلــۀ اول باید تمــام حمایت های 
دولتی از کتاب و همچنین امتیاز کتاب نوشتن از نظام 

اداری برداشته شود.
هومان حسن پور؛ مدیر کمیتۀ ناشران داخلی، داود 
موسایی؛ مدیر کمیتۀ ناشران خارجی، یحیی دهقانی؛ 
مدیر کمیتۀ علمی و فرهنگی، علی اکبر تورانیان؛ مدیر 
کمیتۀ اطالع رســانی، محمد مهدی داودی پور؛ مدیر 
کمیتۀ تبلیغات، حسین صفری؛ مدیر کمیتۀ اجرایی و 
رفاهی، محسن نصرالله؛ مدیر کمیتۀ پشتیبانی انتخاب 

شدند.
مدیر انتشارات فیض کاشانی به سوگ مادر نشست.

محســن بیگی، مدیر اجرایی انتشارات فصل پنجم 
گفت:  در حال جمع آوری مجموعۀ اشعار شاعران برای 
حادثۀ پالسکو هســتیم، که این کتاب بعد از انتشار به 
صورت رایگان در اختیار عالقه مندان حوزۀ ادبیات قرار 

خواهد گرفت.
نویسندۀ جشن باغ صدری گفت: به نویسندگانی که 
در زمینۀ اجتماعی می نویسند، پیشنهاد می کنم برای 
تجربه هم که شــده سری به تاریخ بزنند چرا که دریای 

وسیعی پر از سوژه های 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 جنگ های بزرگ، 
خواه ناخــواه در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی 
تاثیرگذارنــد و طبیعتًا همۀ آحــاد جامعه مخاطب این 

رخدادها هستند.
اســماعیل جانعلی  پــور عضــو شــورای برنامه ریزی 
جشــنواره های »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 ســازمان های همکار جدی 
این برنامه بوده است. نهاد به طور جدی به ده روستای 
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فرهنگ و اندیشه اسالمی از پنج اثر برگزیدۀ گروه  های 
علمی پژوهشگاه رونمایی شد.

مراســم رونمایی از کتابگلستان یازدهم در تاالر مهر 
حوزۀ هنری برگزار شد.

نشســت هم اندیشــی جمعی از داستان نویســان، 
رمان نویسان، نویسندگان و شاعران مطرح و برتر کشور 
روز پنجشنبه به میزبانی به نشر) انتشارات آستان قدس 
 gرضوی( در جوار بــارگاه منور و مطهر حضرت رضا

برگزار شد.
دبیــر شــانزدهمین دورۀ جایــزۀ شــهید غنی پور از 
برگزاری اختتامیۀ این دوره در روز نهم اســفندماه خبر 

داد.
مراســم رونمایــی از کتــاب بحــران جمعیــت در 
ایران)ریشه ها، پیامدها و راه های مقابله(،تألیف فرشته 
روح افزا 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.
به مناسبت روز جهانی عصای سفید و روز نابینایان، 
مدیــر کل کتاب خانه هــای عمومی اســتان تهــران از 

کتابداران نابینای استان تهران تجلیل کرد.
اولین نشســت از سلسله نشست های »کتاب نوش« 
با حضــور آیت الله حائری شــیرازی و صــادق کرمیار، 
سه شــنبه ســیزدهم مهرماه مصادف با دوم ماه محرم 
برگزار  شد. »کتاب نوش« مجموعۀ نشست هایی  است 
کــه به همــت دفتر همایش هــا و نشســت های کانون 
اندیشــۀ جوان، با همــکاری مرکز تبادل کتــاب برگزار 

می گردد.
ستاد اقامۀ نماز، مسابقۀ سراسری کتاب خوانِی نماز، 

ویژۀ گروه سنی 15 سال به باال را برگزار می کند.
طی نشست مشترک رئیس و مسئوالن حوزۀ هنری 
با نمایندگان مؤسســۀ ترجمۀ کرۀ جنوبی، تفاهم نامۀ 

همکاری بین این دو نهاد فرهنگی و هنری امضا شد.

می نویســد  بازگشــت  از  غــزه  کتــاب  آرمــا  نشــر 
ترجمــۀ  بــا  را  غــزه  دربــارۀ  مجموعه داســتان هایی 

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 قصه هایی از بانو 
فاطمهh به روایت حسین فتاحی با تصویرگری فرهاد 

جمشیدی را روانۀ بازار کتاب کرد.

اطالعیۀ رخدادهای فرهنگی
از  هنــر«  »اوج  برنامه هــای  از  برنامــه  دومیــن  در 
هدایت الله 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.
مراسم ســی و یکمین ســالگرد آزادی معصومه آباد، 

نگارندۀ کتاب  من زنده ام برگزار شد.
نشست های ادبی »یک ماه، یک کتاب« از این پس 
با محوریت نقد و بررسی کتاب های شعر بانوان در حوزۀ 

هنری برگزار می شود.
پیشــنهاد انتخاب شــهر دوســتدار کتــاب در میان 
استان های شرکت کننده در مرحلۀ مقدماتی »پایتخت 
کتاب ایران« مورد بررسی شورای برنامه ریزِی انتخاب و 

معرفی پایتخت کتاب ایران قرار گرفته و تصویب شد.
رئیس و مســئوالن حــوزۀ هنری در دیــدار با تولیت 
مسجد مقدس جمکران دربارۀ همکاری های دوجانبه 
در زمینــۀ فعالیت هــای فرهنگی و هنــری با موضوع 

فرهنگ مهدوی و انتظار، به گفت وگو نشستند.
دبیرخانۀ هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با صدور اطالعیه ای شرایط انتخاب و 

خرید کتاب  های گویا را اعالم کرد.
جلسۀ نقد و بررسی رمان برج ۱۱۰، آخرین اثر فیروز 

زنوزی جاللی در محفل انس برگزار شد.
در حاشــیۀ پنجاه و ســومین هم اندیشــی مدیران و 
پنجمین هم اندیشی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه 
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پنج ویژگی خاندانی تطهیرنشدنی
خصوصیات رژیم پهلوی از دیدگاه رهبر معظم انقالب

هست که افراد می روند می بینند تعّجب می کنند. یکی 
از کارها این بود، این ها با قدرت زور و اســتبداد و فشار 
بر مردم، حکومت خودشــان را ادامه می دادند؛ و همین 
کسانی که امروز َدم از حقوق بشر می زنند و این اّدعاهای 
رســوا را مرتّب، پی درپی تکرار می کنند، با همۀ وجود 
طرفدار این ها بودند؛ نمی شود هم گفت خبر نداشتند، 
چرا! دســتگاه جهّنمی ساواک را خود صهیونیست ها و 
خود آمریکایی ها و ســیای آمریکا به وجود آورده بودند، 
روش ها را آن ها بهشــان یــاد داده بودند، چطور ممکن 
بود خبر نداشــته باشند. حاال که اخیراً معلوم شد خود 
این ها هم دچار یک چنین مشکالت عظیمی هستند؛ این 
افشــاگری هایی که در این اواخر انجام گرفت نسبت به 
رفتار سازمان های جاسوسی آمریکا با مخالفین و معاندین، 
این ها کجا، سخن از آزادی بیان و لیبرالیسم و دموکراسی 
و اعتنای به حرف مردم کجا! اصالً عالم عجیبی است! در 
کشور ما، آن رژیم خبیث، یکی از خصوصّیاتش این بود: 
شّدت عمل، قساوت کامل نسبت به هرکسی که اندک 

اعتراضی به آن ها داشت و آن ها از آن مّطلع می شدند.

خصوصیــت دوم: وابســتگی ذلّت آمیز به 
قدرت های خارجی و تحقیر ملت ایران

خصوصّیت دّوم، وابستگی ذلّت آمیزی بود که این ها به 
قدرت های خارجی داشتند. حاال در این کتاب هایی که 
بــرای تبرئه و بی گناه نشــان دادن رژیم خبیث پهلوی 

این رژیمی که ملّت با آن گالویز شد، چه بود؟ چه کسی 
بود؟ این خیلی مهم است. چند خصوصّیت را من عرض 
می کنم؛ چون عرض کردم امــروز انگیزه ها وجود دارد 
برای تحریف، یعنی سعی می کنند چهرۀ خبیث ترین و 
زشت ترین و سیاه روترین عناصر ُحّکام تاریخِی اواخر این 
ملّت را به شــکلی آرایش کنند که حقیقت برای مردم 

مکشوف نشود و نفهمند با این انقالب چه کردند:

و خفقان  دیکتاتورِی سیاه  اول:  خصوصیت 
عجیب علیه مردم

یکی از خصوصّیات آن رژیم فاســد، دیکتاتورِی سیاه و 
خفقان عجیب علیه مردم، با قساوت آمیزترین روش ها 
]بود[ که ممکن است در جاهای دیگری از کشورها هم 
وجود داشــته باشد. در اینجا خود ما از نزدیک مشاهده 
کردیم که چه می کردند و چه رفتاری داشــتند با آحاد 
مردم؛ هم در دوران رضاخان که گذشتگان ما، بزرگترهای 
مــا آن را دیده بودند و برای ما نقل کردند، هم در دوران 
اخیر، که خود ماها، آحاد مردم، در میدان بودیم. جوان ها 
البّته آن دوران را ندیدند. حرف های فراوان و موثّق ]وجود 
دارد[ از آنچــه این ها با مردم، با مبارزین و با کســانی 
که انتقاد داشــتند،ولو انتقادهای اندک داشتند،  انجام 
می دادند؛ رفتارهایی که این ها  می کردند، آن شکنجه ها، 
آن فشــارهای عجیب و غریِب جســمی و روحی، آن 
زندان های مخوف، که امروز برخی از نشــانه های آن ها 

پروندۀ ویژه
کالم نور
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  امروز انگیزه ها 
وجود دارد برای 
تحریف، یعنی 
سعی می کنند 
چهرۀ خبیث ترین 
و زشت ترین و 
سیاه روترین عناصر 
ُحّکام تاریخِی اواخر 
این مّلت را به شکلی 
آرایش کنند که 
حقیقت برای مردم 
مکشوف نشود و 
نفهمند با این انقالب 
چه کردند
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پنج ویژگی خانداِن تطهیرنشدنی

طاغــوت بی اعتنائی به مردم بــود؛ مردم به هیچ قیمت 
به حســاب نمی آمدند. ما در دوران عمرمان، در دوران 
جوانی در رژیم گذشــته، یک بار هــم نه در انتخاباتی 
شــرکت کرده بودیم، نه از مردم کوچه و بازار معمولی 
می شنیدیم که شرکت کنند؛ انتخاباتی وجود نداشت. 
در یــک برهه ای خیلی صریــح، در یک برهه ای کمتر 
صریح، دخالت هــای آن ها بود؛ یک مشــت مزدور را 
می بردند، می نشاندند آنجا و به وسیلۀ آن ها در مجلس 
شورا و مجلس سنا کار خودشان را انجام می دادند. مردم 
اصالً نمی دانستند چه کســی در رأس کار است؛ اصاًل 
رابطۀ بین مردم و حکومت قطع بود. آگاهی مردم، اّطالع 
مردم از مسائل کشور، از مسائل سیاسی که شما امروز 
می بینید، این درســت نقطۀ مقابل آن چیزی است که 
آن روز وجود داشــت؛ رژیم خبیث به کل منقطع بود با 

آحاد مردم.

 خصوصیت پنجم: ترویج خودکم بینی مّلی و 
بزرگ نمایی غربی

 بی اعتنائی به پیشــرفت علمــی، ترویج خودکم بینی 
ملّی و بزرگ نمایی غربی؛ حاال کار علمی که پیشرفت 
نمی کرد، حرکت علمی به معنای واقعی کلمه که اصاًل 
وجود نداشــت، در رســانه ها ذائقۀ مردم را به واردات 
عادت دادند که این عادت متأّسفانه تا امروز باقی است. 
عادات طوالنی  مّدتی که بــرای مردم به وجود می آید، 
به آسانی از بین نمی رود. این ها به جای کشاندن کشور 
به ســمت احیای تولیدات داخلی و منابع حقیقی یک 
ملّت، مردم را با پول نفت عادت دادند به واردات؛ ذائقۀ 
مردم را عوض کردند؛ کشــاورزی کشور را نابود کردند، 
صنایع واقعی و ملّی کشور را از بین بردند، کامالً کشور 
را وابسته کردند به خارج و به دشمنان این ملّت. ملّت 
را تحقیر کردند، توانایی های ملّت را دستِ کم گرفتند، 
به زبان آوردند، فرهنگ غربــی را بزرگ نمایی کردند؛ 
یک رژیم هفت جوِش خبیِث جامِع همۀ بدی ها. خب، 
مردم هم احساس می کردند؛ ملّت ایران ملّت باهوشی 
اســت، حقایق را می فهمند، احساس می کنند، منتها 
یک دستی الزم اســت، یک صدای رسایی الزم است، 
یک دل مؤمنی 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 الهی بود که خدای 
متعال این مرد الهی را به مردم داد؛ امام بزرگوار ما همان 
فریادی شد که همۀ خواسته های مردم را در خود جمع 
داشت؛ مردم هم پاسخ گفتند، اجابت کردند، جان دادند، 
فداکاری کردند، وارد میدان شدند؛ ملّت با چنین رژیمی 

گالویز شد و پیروز شد.

بیانات در دیدار مردم قم 9۳/۱0/۱7

می نویسند، این را منکر می شوند، که ]البّته[ قابل انکار 
نیســت. رضاخان به دستور انگلیسی ها آمد، به دستور 
انگلیسی ها هم رفت؛  به مجّرد اینکه انگلیسی ها پیغام 
دادند که باید برود، بعد از هفده هجده ســال سلطنت، 
ناچار ]رفت[؛ یعنی پشــتیبان دیگری نداشت؛ آن ها او 
را آورده بودند، حاال هم الزم می دانستند او برود، رفت؛ 
به دستور انگلیسی ها آمد، به دستور انگلیسی ها رفت. 
بعد هم که محّمدرضا را انگلیســی ها سِر کار آوردند تا 
آخر دهۀ 20، از اوایل دهۀ ۳0 آمریکایی ها وارد میدان 
شــدند، همۀ امور را قبضه کردند و در اختیار گرفتند؛ 
سیاســت ها سیاســت های آمریکا ]بود[؛ آنچه منافع 
آمریکا ایجاب می کند، چه در رفتار داخلی، چه در رفتار 
منطقه ای، چه در رفتار بین المللی؛ عیناً آنچه آن ها الزم 
می دانســتند؛ یعنی یک تحقیر عظیم ملّت ایران. این 
یکی از خصوصّیات آن رژیم خبیث این بود. اینکه شما 
می بینید آمریکایی ها با چه لجی، با چه دشمنی و بغضی 
به ملّت ایران و به انقالب اسالمی و به نظام اسالمی نگاه 
می کنند؛ به خاطر این است. این ها یک چنین دورانی را 
گذراندند؛ چنین کشوری، چنین نظامی از دست آن ها 
رفته است؛ لذا دشمنی آن ها با انقالب تمام شدنی نیست.

 خصوصیت سوم: گرفتاری در انواع فسادها
خصوصّیت ســّوم این رژیم خبیث، فســاد بود. انواع 
فساد، از فســادهای جنسی بگیرید که مبتالبه تقریباً 
همۀ درباری ها و دوروبری ها و مانند این ها بود که دیگر 
حاال داستان هایش شرم آور است. آن روز خیلی از آحاد 
مردم هم می دانستند، اگرچه جرئت نمی کردند بر زبان 
بیاورند. گاهی از قلم خارجی ها درمی رفت، چیزهایی را 
می گفتند فساد جنسی، فساد مالی، نه فقط در سطوح 
متوّسط که هر وقتی ممکن است پیش بیاید؛ نخیر، در 
عالی ترین سطوح کشور. از طرف شخص محّمدرضا و 
دوروبری هایش، باالترین فســادهای مالی، بزرگترین 
رشوه ها، بدترین دست اندازی ها، خباثت آلودترین فشارها 
بر منابع مالی ملّت به وجود می آمد. برای خودشان ثروت 
درست می کردند به قیمت فقیر کردن مردم و بیچاره 
کردن مردم. فساد، فســاد جنسی، فساد مالی، اعتیاد، 
ترویج اعتیاد و ترویج مواّد مخّدر صنعتی به وسیلۀ عناصر 
اصلی حکومت آن روز در ایران به وجود آمد و اتّفاق افتاد. 
یکی از خواهرهای محّمدرضا را در فرودگاه سوئیس با 
چمدان پر از هروئین، پلیس سوئیس دستگیر کرد! ]خبر 
آن در[ همۀ دنیا پیچید، منتها زود ماســتمالی کردند؛ 
خب مربوط به خودشــان بود؛ قضّیه را برطرف کردند، 

گره را باز کردند؛ یک چنین وضعّیتی ]بود[.

 خصوصیت چهارم: بی اعتنائی به مردم
بی اعتنائی بــه مردم؛ ازجملۀ خصوصّیــات مهّم رژیم 

   سیاست ها 
سیاست های آمریکا 

]بود[؛ آنچه منافع 
آمریکا ایجاب 

می کند، چه در رفتار 
داخلی، چه در رفتار 

منطق های، چه در 
رفتار بین المللی؛ 

عیناً آنچه آن ها الزم 
می دانستند؛ یعنی 

یک تحقیر عظیم مّلت 
ایران

  از طرف 
شخص محّمدرضا 
و دوروبری هایش، 

باالترین فسادهای 
مالی، بزرگترین 

رشوه ها، بدترین 
دست اندازی ها، 

خباثت آلودترین 
فشارها بر منابع مالی 
مّلت به وجود می آمد. 
برای خودشان ثروت 
درست می کردند به 

قیمت فقیر کردن 
مردم و بیچاره کردن 

مردم

  در رسانه ها ذائقۀ 
مردم را به واردات 

عادت دادند که این 
عادت متأّسفانه تا 
امروز باقی است. 

عادات طوالنی  مّدتی 
که برای مردم به وجود 

می آید، به آسانی از بین 
نمی رود
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  بیشترین 
حجم فعالیت 
تاریخ نگاری در 
دورۀ پهلوی، دربارۀ 
سیاه نمایی دوران 
قاجار و همچنین 
قهرمان سازی پهلوی 
و مخصوصاً شخص 
رضاخان بود و 
همچنین تغییراتی 
که در ایران در 
نتیجۀ عملکرد آنها 
رخ داده بود. در این 
سیاه نمایی به هیچ 
وجه به نقش استعمار 
و گروه های روشنفکر 
همسو با استعمار 
درعقب ماندگی ایران، 
اشاره ای نمی کنند و 
به دین و روحانیت 
هم تهاجم دارند. 
بنابراین هیچ وقت 
علل اصلی بن بست ها 
و ناکارآمدی نظام 
سیاسی در دوران 
قاجار را بیان 
نمی کنند

22
پروندۀ ویژه
گفت وگو

بن بست ها و ناکارآمدی نظام سیاسی در دوران قاجار را 
بیان نمی کنند.

در کنار این، رژیم پهلوی و شخص رضاخان با توجه 
به اینکه هیچ جایگاهی در نظام دیوان ساالری 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 این ها 
نمی توانستند در دورۀ اسالمی این جای پا را پیدا کنند؛ 
برای همین رفتند ســراغ دورۀ باستان و شروع به جعل 
پیشــینه ها کردند و آن موج باســتان گرایی افراطی در 
ایران پیدا شد. حتی در یک مورد یکی از این ها 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 ایرانی اسالمی روشن نمی کردند؛ چون آن ها ایران 
را از قبل، یک ویرانه نشان داده بودند. مثالً بعد از اینکه 
در آن دوره شناسنامه دادند وانمود کردند که قبل از آن 
ایرانیان هیچ سند هویتی نداشتند، حال اینکه این گونه 
نبود و بعد از مشــروطه تالش هایی 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 
جمع کردن مؤسسات قبلی در این مرکز، به عنوان یک 
اقدام بسیار بزرگ تلقی شد و نمایش داده شد. راه آهنی 

دربــارۀ تطهیر دورۀ پهلوی توســط بعضــی از جریانات 
روشــنفکری و به صورت ویژه دربارۀ فعالیت بنگاه نشر و 
ترجمه صحبت بفرمایید. چه فعالیت هایی در آن دوره انجام 

می شد؟
تاریخ نگاری در دورۀ پهلوی با دو رویکرد جدی و اساسی 
کار خودش را شروع کرد. یکی سیاه نمایی دربارۀ دوره های 
قبل و به ویژه دورۀ قاجار بود. چون به طور طبیعی تالش 
زیــادی کردند که قاجارها را از صحنۀ سیاســی حذف 
کنند. از لحاظ فرهنگی و تبلیغات، کارهای گسترده ای 
را شروع کردند که یکی از آن ها همین بحث تاریخ نگاری 
بود. این طور قلمداد کردند که ایــران در دورۀ قاجار به 
انتهای دورۀ انحطاط و ســقوط رسیده بود و اگر کودتا 
رخ نمی داد و رضاخان ظهور نمی کرد ایران تجزیه می شد 
و از بین می رفت. حتی بعضی از جنبش هایی که در آن 
دوره برای صیانت از استقالل کشور و بازگرداندن نظام 
سیاسی به مدار مشروطیت آغاز شد؛ نظیر حرکت های 
میرزا کوچک خان و شــیخ محمد خیابانــی؛ با عنوان 
حرکت های تجزیه طلبانه معرفی شدند. ولی بیشترین 
حجم فعالیت آن ها، دربارۀ ســیاه نمایی دوران قاجار و 
همچنین قهرمان ســازی پهلوی و مخصوصاً شــخص 
رضاخان بود و همچنین تغییراتی که در ایران در نتیجۀ 
عملکرد آن ها رخ داده بود. در این سیاه نمایی به هیچ وجه 
به نقش استعمار و گروه های روشنفکر هم سو با استعمار 
درعقب ماندگــی ایران، اشــاره ای نمی کنند و به دین و 
روحانیت هم تهاجم دارند. بنابراین هیچ وقت علل اصلی 

سیّدعلی سیّدان

»رژیم پهلوی و شخص رضاخان با توجه به اینکه هیچ جایگاهی در نظام دیوان ساالری 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 نمی توانستند در دورۀ اسالمی این جای پا را پیدا کنند برای همین رفتند سراغ دورۀ باستان و شروع به جعل پیشینه ها 
کردند و آن موج باستان گرایی که در ایران پیدا شد. حتی در یک مورد یکی از اینها پیشینۀ رضاخان را به بهرام چوبینه رساند.« اینها بخش هایی 
از صحبت های دکتر »موسی حقانی« کارشناس تاریخ و مدیر مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران در گفت وگو با »شیرازه« است که دربارۀ اوضاع 
و احوال کلی حاکم بر فضای نشر در دوران پهلوی و فعالیت جریان های مخالف و موافق پهلوی و همچنین فعالیت کسانی که به دنبال تطهیر 

پهلوی ها بودند صورت گرفت. ادامۀ گفت وگو در ادامه می آید.

ترویج تفکر آمریکایی و غربی؛
سیاست نشر دوران پهلوی

گفت وگو با دکتر موسی حقانی دربارۀ اوضاع و احوال نشر در دوران پهلوی
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ترویج تفکر آمریکایی و غربی؛ سیاست نشر دوران پهلوی

 هر چند بعضی از 
این آثار، کارهای خوب 
و قابل دفاعی هستند 

اما سیاست کلی این بود 
که تفکر باستان گرایی 

با چاپ این کتاب ها 
جنبۀ علمی به خودش 

بگیرد و در مراکز علمی 
هم این منابع در اختیار 

دانش پژوهان قرار 
بگیرد. در اصل یک 

جریان سازی بود که در 
کشور آغاز شد

  فرانکلین بعدها با 
استفاده از یک رانت 

بزرگ دولتی به حوزۀ 
چاپ کتاب  های درسی 

هم وارد شد. نشر 
آثار روشنفکران آن 

دوران به نحوی کمکی 
بود برای غربی کردن 

سبک زندگی مردم و 
این مؤسسه تعدادی 
از روشنفکران را در 

یک جا جمع کرده بود 
و برخی از قلم ها را نیز 

خریده بود

این بود که تفکر باستان گرایی با چاپ این کتاب ها جنبۀ 
علمی به خودش بگیرد و در مراکز علمی هم این منابع در 
اختیار دانش پژوهان قرار بگیرد. در اصل یک جریان سازی 
بود که در کشــور آغاز شد. بخش دیگر منابع غربی در 
حوزه های فکری و اقتصاد و روانشناســی و نظایر این ها 

است که این بنگاه آن ها را ترجمه و توزیع می کرد.
نظیر این بنگاه »مؤسســۀ فرانکلین« را داریم که 
ماجرای آن کمی پیچیده تر اســت. در فرانکلین آقای 
صنعتــی زاده در رأس هیئت امنایی بــود که برخی از 
مسئولین کشور عضو آن بودند. وی بابی ازلی بود و کاماًل 
در خدمت سازمان سیا و آمریکائی ها 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 به خدمت گرفتن 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 کتاب  های درســی هم وارد 
شد. نشر آثار روشــنفکران آن دوران به نحوی کمکی 
بود برای غربی کردن سبک زندگی مردم و این مؤسسه 
تعــدادی از روشــنفکران را در یک جا جمع کرده بود و 

برخی از قلم ها را نیز خریده بود.

 »بنگاه نشــر و ترجمه« با ریاست فرح پهلوی چه اهدافی را 
دنبال می کرد و چه فعالیت هایی داشت؟ 

این بنگاه مؤسسه ای ســلطنتی بود که در سال ۱۳۳۳ 
باهمکاری احسان یارشاطر و اسداهلل علم تأسیس شد. 
تقی زاده ، علم، بهبهانیان، یارشاطر اعضای هیئت مدیرۀ 

که از شــمال به جنوب کشیده شد و از کنار هیچ یک 
از شــهرهای بزرگ و مهم ایران رد نشد و در اصل یک 
را ه آهن استراتژیک نظامی بود ستایش شد. اصالً مطرح 
نشد که به چه درد ایران خورد و کدام گره را از مشکالت 
مردم ایران باز کرد. بحث دیگر ترویج غرب گرایی در ایران 

بود که در نشر آن دوره به چشم می آید. 

منظورتان از نشر، دقیقاً چه آثاری است؟
بیشتر جنبه های مطبوعاتی مدنظر است و حرف هایی 
که در مطبوعات آن دوره می زدند و البته کتاب هایی هم 
منتشر می کردند. بعضی از ناشران خصوصی که در آن 
دوره فعالیت می کردند، این کتاب ها را منتشر می کردند. 
بخشــی از آن ها در چاپ خانۀ اطالعات چاپ می شد و 
حمایت دولتی می شــدند. دولت خودش دنبال چاپ و 
توزیع این ها بود. این نگاه هم در مطبوعات آن دوره بود و 
هم در منشورات آن. اسامی بعضی از ناشرینی که این آثار 
را منتشر می کردند با یک تحقیق ساده قابل احصاء است. 
نهادهایی هم که تأســیس شدند؛ مثل سازمان پرورش 

افکار و فرهنگستان؛ کار نشر را هم انجام می دادند. 
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 می داد 
و هــم کار ترجمه را. گرانیگاه اقدامات آن ها ترجمۀ آثار 
مستشرقین و باستان شناسان بود. هر چند بعضی از این 
آثار، کارهای خوب و قابل دفاعی هستند اما سیاست کلی 
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ایرانی نداشت. بعدها هم که به فرانسه رفت با یک جمع 
ساختارشکن از نظر فرهنگی و فکری و اخالقی همراه 
شد و با آن ها هم زیستی داشــت و زندگی کرد. زمانی 
هم با جمعی که گرایش های چپ داشــتند همراه شد 
ولی خودش صاحب فکر نبــود. رویکرد غرب گرایانه و 
ولنگارانه  اش باعث شــد که یک فرصتی را برای جذب 
برخی از افرادی که نگاه دینی نداشتند وحتی برخی که 
نگاه دین ستیزانه هم داشتند فراهم کند. وی قصد داشت 
یک محفل روشنفکری و ادبی دور خودش جمع کند. در 
دفتر فرح نفوذ گستردۀ بهایی ها را هم می بینیم. اگر در 
فرانکلین یک عقبۀ بابی ازلی را می بینیم، در دفتر فرح 
بیشتر با حضور جدی بهایی ها مواجه هستیم که تقریباً 
در همۀ حوزه ها و سطوح حضورشان را می بینیم. نتیجه 
اینکه فرح را نمی توان یک چهرۀ فرهنگی تلقی کرد اما 
با همان زمینه های تربیتی و فکری، به ویژه می خواست 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 نمی کرد و به 
سمت حوزۀ فرهنگی ورود پیدا کرد. عمدۀ تکاپویی که 
فرح داشت یکی جمع کردن نویسنده ها و هنرمندان و 
هنرپیشه های ساختارشکن بود که در نهایت از ظرفیت 
آن ها 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 می داد ولی همگان می دانستند که این ها جنبۀ 
تشــریفاتی دارند و می خواهند اذهان را منحرف کنند. 
حتی در جشن هنر شیراز هم نمایش های تعزیه انجام 
می شــد اما هیچ وقت آن اثر و پیامی را که تعزیه ها در 

آن بودند و ادوارد ژوزف، از اعضای شاخص لژ فراماسونی 
روشــنایی درتهران، بازرس آن بود. ازسال ۱۳۳6 بهرام 
فره وشــی به جای یارشــاطر قائم مقام بنگاه شد. جالب 
اینجاست که این دو، وابسته به فرقۀ بهائیت و بابیه بودند. 
یارشاطر در خانواده ای بهائی متولد شده بود و فره وشی در 
خانواده ای بابی به دنیا آمد و پدرش علی محمد فره وشی 
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 فره وشی با همین 
زمینه به پورداود می پیوندد و در پروژۀ اسالم ستیزانۀ وی 
مشارکت پیدا می کند. پروژه های این بنگاه به قدری 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 به ویژه دردهۀ چهل 
و پــس از آن، این بنگاه عمالً زیرمجموعۀ بنیاد پهلوی 
شد. با جایگزینی جعفر شریف امامی به جای علم، تعداد 
سناتورها که برخی از آن ها فراماسون بودند، در هیئت 
مدیره افزایش یافت. دکترزرین کوب، جعفر شعار و ایرج 
افشار نیز بعدها به مؤسسه پیوستند. چاپ ترجمۀ آثار 
ادبی خارجی با ترجمه های جمال زاده، خانلری، صناعی 
و کاظم زاده، ایرانشهر، و همچنین مجموعۀ ایران شناسی 
که ترجمۀ آثار مستشرقین بود در این بنگاه چاپ می شد. 
این بنگاه در زمینۀ علوم، تاریخ، فلسفه و ادبیات کودکان 
هم آثاری منتشــر کرد. از سال ۱۳4۱، ریاست بنگاه به 
فرح پهلوی واگذار شد و از سال ۱۳4۳، سرپرستی 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 

   عمدۀ تکاپویی 
که فرح داشت یکی 
جمع کردن نویسنده ها 
و هنرمندان و 
هنرپیشه های 
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 می داد ولی 
همگان می دانستند 
که اینها جنبۀ 
تشریفاتی دارند و 
می خواهند اذهان را 
منحرف کنند

پروندۀ ویژه / گفت وگو
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 برنامۀ مؤسسۀ 
انتشاراتی فرانکلین، 

ترویج فرهنگ آمریکایی 
در ایران بود اما در کنار 
آن برخی آثار دیگر هم 

منتشر می شد که عمدتًا 
برای پنهان کردن آن 

مأموریت اصلی بود

  استفاده ازامکانات 
و پول و در یک جاهایی 

نیز، همسویی، از 
دالیل این همکاری ها 

است. مثالً »دو قرن 
سکوت« زرین کوب 

با سیاست های 
باستان گرایی رژیم 

همسویی دارد یا آن 
ساختار شکنی ای که 

جمال زاده در بعضی از 
آثارش در حوزۀ ادبیات 
و داستان انجام می دهد 
با سیاست های 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

که جمــال زاده در بعضی از آثــارش در حوزۀ ادبیات و 
داســتان انجام می دهد، با سیاست های 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 برجســته کردن دوران باستان با یک حرکت 
گزینشی که نهایتاً تاریخ شاهنشاهی از آن بیرون آمد و 
از نزدیک هفت هزار سال تاریخ و سابقه، به 2۵00 سال 
آن بســنده  کردند و در همین 2۵00 سال هم ثقل آن 
را دورۀ شاهنشــاهی قرار دادند و دورۀ اسالمی را نادیده 
گرفته و از آن به عنوان دو قرن سکوت یاد کردند. بعضی 
از کارهایی که صورت می گرفت و مطرح می شد، یا جنبۀ 
ضددینی داشــتند یا یک تصویر کامالً ناسیونالیستی و 
شعوبی از تشــیع ارائه می کردند. کسی مثل جمال زاده 
کــه پدرش بابی ازلی بود با ادبیــات گزنده اش با این ها 
همکاری می کرد. به نظر می رسد که باید آثار را دید و در 
مورد تک تک آن ها مداقه کرد. برخی از افراد مانند دکتر 
زرین کوب، 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 جالل الدین 
همایی چگونه بود؟ 

برخی از این افراد مثل مرحــوم همایی این قدر بزرگ 
هســتند که نمی توانند او را نادیده بگیرند. نگاه اوکاماًل 
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. مثالً نقدی که به دانشگاه 
و قطع ارتباط دانشگاه با سنت آموزشی قدیمی و حوزوی 
و سنت های 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. 
مثــالً در همان کتاب نیمۀ راه بهشــت یک نقد جدی 
دارد ولــی از این طرف هم یک ویرانگری هایی در حوزۀ 
فرهنگی ایران دارد و رژیم این ظرفیت ها را می سنجید و 
از آن استفاده می کرد. اگر اسامی این افراد روی بعضی از 
تألیفات می نشست برای آن ها اعتبار می آورد و از برخی 
از وجوه مشترک هم استفاده می کردند و آن ها را ترویج 

می کردند.

به صورت مشخص چه کتاب ها و چه محتواهایی مورد پسند 

کوچه پس کوچه های جنوب شهر تهران منتقل می کردند، 
آن تعزیه های نمایشی جشن هنر نمی توانستند منتقل 
کننــد. دلیل این دســت اقدامات این بــود که بگویند 
ما به فرهنگ ایرانی و اســالمی هم توجه داریم. عمدۀ 
رویکردی که این ها در همۀ وجوه در جشن هنر شیراز 
دنبال می کردند، 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 می کردند مرور می کنیــم، درمی یابیم که آنها یا در 
همان زمان مطرح بودند و یا بعدها تبدیل به چهره های مطرح 
فرهنگی و ادبی و هنری شدند.کسانی مثل جمال زاده و حتی در 
برهه ای کسی مثل سیدجعفر شهیدی و ... . این همکاری ها را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
مؤسسۀ انتشــاراتی فرانکلین در سال ۱۳۳۱ در آمریکا 
تأسیس شد. هدف اصلی آن ترجمۀ کتاب های آمریکایی 
به زبان های کشــورهایی بود که آمریکا در آن کشورها 
حضور و نفوذ داشت. ریاست آن بادیتوس سی.اسمیت 
رئیس انتشارات دانشگاه پرینستون بود. رفته رفته شعبات 
این مؤسسه در کشورهای دیگر از جمله ایران در اواخر 
سال ۱۳۳2 تاسیس شد. مؤسس آن همایون صنعتی زاده 
بود که تا سال ۱۳44 ریاست آن را برعهده داشت و بعد 
از او علی اصغر مهاجر تا انحالل یعنی سال ۱۳۵۵ ریاست 
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 می شد که عمدتاً برای 
پنهان کردن آن مأموریت اصلی بود. بنابراین نمی توان 
دربارۀ همۀ افرادی که با این مؤسسه کار می کردند حکم 
واحدی بدهیم و بگوییم این ها در چهارچوب سیاست های 
فرهنگی رژیم، با حکومــت همکاری می کردند و تمام 
رویکردهــای فرهنگی آن رژیم را قبول داشــتند. مثاًل 
آقای شهیدی می بیند مؤسسه ای آمده و امکاناتی را در 
اختیار نویسندگان و مورخین قرار می دهد و ایشان هم 
از این ظرفیت استفاده می کند. با دیدن آثار دکترجعفر 
شهیدی و جمال زاده و حتی دکتر زرین کوب و مقایسه 
با آثار کسانی مثل تقی زاده می شود متوجه این تفاوت ها 
و در یک راستا نبودن آن ها شد. استفاده ازامکانات و پول و 
در یک جاهایی نیز، همسویی، از دالیل این همکاری ها 
است. مثالً دو قرن ســکوِت زرین کوب با سیاست های 
باستان گرایی رژیم همسویی دارد یا آن ساختار شکنی ای 

ترویج تفکر آمریکایی و غربی؛ سیاست نشر دوران پهلوی
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  برخی از 
نویسندگان رند 
خارجی؛ مخصوصًا 
روزنامه نگارانی که به 
عرصۀ تألیف کتاب 
آمده بودند رگ 
خواب دربار پهلوی را 
بدست آورده بودند و 
کتاب هایی دربارۀ این 
خاندان می نوشتند 
که شاید خودشان هم 
به محتوای آنها باور 
نداشتند و از امکانات 
مربوطه استفاده 
می کردند

  زمینۀ دیگری که 
آنها از آن استقبال 
می کردند ترویج نوعی 
تفکر وهابی مسلک 
در ایران بود.  . اینها از 
سوی ناشران معروف 
مثل فرانکلین و »بنگاه 
نشر و ترجمه« انجام 
نمی شد و آنها را به 
دست ناشران گمنام 
و به ظاهر غیردولتی 
می دادند. چون خیلی 
تمایلی نداشتند که 
این ضدیت با اسالم 
رسماً به نام آنها باشد 
ولی پشت صحنه از 
انتشار آنها حمایت 
می کردند

کتاب خط ســوم( می بینید. موضوع کتاب شرح روابط 
شمس ومولوی است، ولی به مسائل دیگر از جمله موعود 
در ادیــان نیز می پردازد؛ که در اینجا هجمه ای به تفکر 
شــیعی با تکیه بر آرا شریعت سنگلجی می شود. یا در 
بازنشر آثار کسروی، که کتاب شیعه گری وی، ستیز آشکار 
با مذهب رسمی کشور بود. این ها از سوی ناشران معروف 
مثل فرانکلین و »بنگاه نشر و ترجمه« انجام نمی شد. آن ها 
را به دست ناشران گمنام و به ظاهر غیردولتی می دادند؛ 
چون خیلی تمایلی نداشتند که این ضدیت با اسالم رسماً 
به نام آن ها باشد ولی پشت صحنه از انتشار آن ها حمایت 
می کردند. بعدها انتشاراتی مثل علم و امیرکبیر آمدند و 
بعضی از آثارشان روحانیت و مرجعیت شیعی را هدف قرار 
می دادند؛ مثل بعضی از آثار خان ملک ساسانی که عبارات، 
تحلیل ها و تهمت های ناروایی دربارۀ جریانات دینی دارد. 
این دوره ای اســت که در ایران جناح آمریکایی دارد رو 
می آید و می خواهند به نوعی با انگلیسی ها تسویه حساب 
کنند و به آن ها لگدی بزنند. نمونۀ بارز آن فراموش خانه و 
فراماسونری در ایراِن اسماعیل رائین است و از آن طرف 
در جواب، کتاب میراث خوار استعمارِ مهدی بهار است که 
نفوذ آمریکا را نقد می کند. ســتیز دو جناح فرهنگی در 
قالب نشر، آثار خودش را نشان می داد. کتاب شاهنشاهی 
و دینداری اثر محمدباقر نجفی که در ادامۀ جشــن های 
2۵00ســاله 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 حوزه های فرهنگی با آخوندهای درباری 
داشت؟ 

آخوندهای درباری به تعبیر شما در بین مردم و روحانیت 
جایگاهی نداشــتند. پهلوی ها در مســیری که رفتند، 
حتی به معدود آخوندهای درباری هم اعتنای چندانی 
نمی کردند، چون روحانیت شــیعی عموماً با دســتگاه 
شاهنشــاهی یا در مبارزه بودند یــا از حکومت کناره 
می گرفتند و معــدود آخوندهای درباری برای بعضی از 
مراسم ها)مثل مراسم سالم( به کار می آمدند. مثالً شاه 
کــه به حرم امام رضاg می رفــت، اگر دو نفر هم از 
این روحانیون در کنارش بودند و صحنۀ زیارتش از حرم 
نشان داده می شد، برای حکومت خوب بود. چون باالخره 
جامعه، جامعه ای شیعی بود. این ها در این اواخر یعنی 
سال ۵6 و۵7 می خواســتند کمی تظاهرات دینیشان 
بیشتر شود. ولی درمجموع خیلی دنبال این نیستند که 
به شخصیت های دینی، ولو آن هایی که با این ها روابطی 
هم داشــتند میدان دهند. در رابطه با مراجع و علمای 
بزرگ هم رویکردها کامــالً مبتنی بر اهانت، توهین و 
بی اعتنایی بود. در یادداشت های علم به موارد زیادی از 

این بی اعتنایی ها  برمی خوریم. 

دستگاه بودند و می خواستند به آن ها ضریب دهند؟
در دورۀ پهلــوی اول کتاب هایی که به اقدامات پهلوی 
اول بپردازد و آن ها را برجسته کند خیلی اهمیت داشت. 
کتاب هایی که به نحوی به تاریخ باستان ایران بپردازند 
نیز اهمیت داشتند؛ نظیر تاریخ ایراِن پیرنیا و از پرویز تا 
چنگیِز تقی زاده. این ها کتاب هایی هستند که به نحوی 
رویکرد باســتان گرایی دارند. کتاب تاریخ باستاِن پیرنیا 
برای دورۀ خاصی تدوین شــده اســت و این رویکرد در 
آن به صورت مشــخص دیده می شود. همچنین برخی 
از کتبــی که باعنوان خدمات رضاشــاه به بزرگ نمایی 
درخصــوص اقدامات او می پرداختنــد، که این ها کاماًل 
سفارشی بودند. در دورۀ پهلوی دوم هم بخشی از آثار به 
بزرگ نمایی دربارۀ اقدامات رضاشاه می پرداخت و بعضی 
دیگر نیز   به عمکرد محمدرضا؛ نظیر مردان خودساختۀ 
خواجه نوری که رضاشاه را از زبان محمدرضا پهلوی فردی 
خودســاخته معرفی می کرد، که در سال ۱۳۳۵ توسط 
انتشارات اقبال و امیرکبیر منتشرشد. در این زمینه حتی 
به برخی از نویسندگان خارجی هم سفارش می دادند. در 
یادداشــت های »َ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 روزنامه نگارانی که به عرصۀ تألیف 
کتاب آمده بودند، رگ خواب دربار پهلوی را به دست آورده 
بودند، از امکانات مربوطه استفاده می کردند و کتاب هایی 
دربارۀ این خاندان می نوشــتند که شاید خودشان هم 
محتوای آن ها را باور نداشــتند. زمینۀ دیگری که آن ها 
از آن استقبال می کردند، ترویج نوعی تفکر وهابی مسلک 
در ایران بود که مثالً در آثار ناصرالدین صاحب زمانی)مثل 

پروندۀویژه/گفتوگو
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قاسم تبریزی، مورخ، رجال شناس و پژوهشگر تاریخ معاصر و روحانیت است. آنچه در ادامه می خوانید بخش اول گفت وگوی ما با تبریزی در 
مورد ناشران قبل از انقالب است.

کتب جدید هم بی عالقه نبودند و نمونه هایی از آنها را چاپ 
می کردند. دستۀ سوم هم صرفاً کتاب های اسالمی انقالبی 
و سیاسی منطبق بر معارف قرآن را چاپ می کردند. در 
حقیقت هر سه دسته در یک جهت، ولی با تفاوت هایی 

که عرض کردم فعالیت می کردند.

از هر دسته تعدادی از این ناشرین را برای خوانندگان ما معرفی 
می کنید؟

تعداد این ناشرین زیاد هستند ولی سعی می کنم 
تا حــد امکان مهم ترین ها را لیســت وار و با توضیحات 
مختصری برای هر کدام بیان کنم. امیدوارم کسی از قلم 

نیفتد.
 ۱. اولی انتشارات »محمدی« است که پدر و پسر از 
دهۀ 20 تا دهۀ هشتاد فعال بودند و کتب اسالمی جدید 
و قدیــم را چاپ می کردند. پدر و پســر آدم های پاک و 

متشرعی بودند.
 2. کتاب فروشی »اسالمیۀ آخوندی« که مرحوم شیخ 
محمد آخوندی آن را تأســیس کرد و کتاب هایی مثل 
وسائل الشیعه، اصول کافی و بحاراالنوار را چاپ می کرد. در 
حد توانش هم کتاب هایی در نقد و رد جریان استعماری 
بهائیت و گاهی هم آثار عالمه سّیدمحمدحسین طباطبایی 

دربارۀ اوضاع کلی نشر در زمان پهلوی ها صحبت بفرمایید.
در دورۀ پهلوی ســه دسته ناشــر داشتیم. اولین دسته 
ناشــران مذهبی بودند. دومین دســته ناشــرینی که 
کتاب فروش و پخش کنندۀ کتاب و در حقیقت کاسب 
بودند و دستۀ سوم هم ناشرین وابسته به رژیم پهلوی که 
یا به صورت مستقیم با رژیم همکاری داشتند و یا در خفا و 
به صورت غیرمستقیم این رابطه وجود داشت. فعالیت این 
دستۀ آخر در بعد از کودتای انگلیسی آمریکایی 2٨مرداد 
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 
شکل بود؟

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

سعید ناصری

فعالیت های اسالمی در حوزۀ نشر
زیرزمینی و مخفیانه بود

مروری بر فعالیت نشرهای مذهبی و انقالبی در دوران پهلوی؛ 
درگفت وگو با حاج قاسم تبریزی، از ناشران قبل از انقالب)بخش اول(

27
پروندۀ ویژه
گفت وگو

 در دورۀ پهلوی 
سه دسته ناشر 

داشتیم. اولین دسته 
ناشران مذهبی بودند. 
دومین دسته ناشرینی 

که کتاب فروش و 
پخش کنندۀ کتاب و در 
حقیقت کاسب بودند و 
دستۀ سوم هم ناشرین 
وابسته به رژیم پهلوی 

که یا به صورت مستقیم 
با رژیم همکاری داشتند 

و یا در خفا و به صورت 
غیرمستقیم این رابطه 

وجود داشت
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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 هفتصدصفحه ای را شامل می شد. به 
دلیل چاپ چنین آثاری، شرکت سهامی انتشار به عنوان 
یک ناشــر قدرتمند اسالمی و سیاسی معروف بود و در 
نتیجه حساسیت ساواک را برانگیخت و در سال ۱۳۵4 

توسط ساواک تعطیل و اعالم انحالل شد. 
6. انتشارات »اسالمی« که توسط حاج قاسم نظیفی و 
حاج ابوالفضل نظیفی تأسیس شد و کتاب های نویسندگانی 
نظیر شهید مطهری و عالمه جعفری را چاپ می کرد. خود 

حاج قاسم نظیفی مدتی هم زندان رفت.
7. »کانون انتشار« که توسط حاج حسن نّیر تهرانی، 
از مبارزین برجستۀ آن دوران اداره می شد. ایشان از سال 
۱۳۳۱ در مبــارزه بود و چندین دفعۀ متوالی هم زندان 
رفت. این انتشارات عمدتاً کتاب های خوب معاصر را چاپ 
می کرد. به جز این، کتاب های ممنوعۀ تحریرالوســیله 
حضرت امامw و همچنین کتاب والیت فقیه ایشان را 

چاپ می کرد و به خاطر چاپ آن ها به زندان هم رفت.
٨. یکی دیگر از انتشارات این دوره دفتر نشر فرهنگ 
اسالمی بود که توسط شهید بهشتی، شهید باهنر، سّیدرضا 
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 می کردند، قبل از انقالب به 
خوبی درخشید. آثار شهید بهشتی، باهنر و شهید مطهری 
و بسیاری دیگر از شخصیت های اثرگذار را منتشر می کرد 
و همچنان هم این دفتر فعال است. آثار استاد محمدرضا 
حکیمی را هم عمدتاً این دفتر چاپ می کرد که بعضی 
از نمونه های آن)مثل کتاب سرود جهش ها( هم ممنوع 

شدند. 

و عالمه جعفری و عالمه شیخ عبدالحسین امینی تبریزی 
را چاپ می کرد.

۳. کتاب فروشــی »اســالمیۀ کتابچی« که بعد از 
مشروطه چهار نسل کتاب فروش بودند و به همین دلیل 
هم فامیلی این خاندان کتابچی شد. این انتشارات بیشتر 
کتاب های سنتی را چاپ می کرد اما از آثار جدید هم غافل 
نمی شد. مثالً کتاب اولین دانشگاه، آخرین پیامبر شهید 
دکتر پاک نژاد که ۳7 جلد بود. البته قصد این شهید، تألیف 
صد جلد بود که با شهادتش 6۳ جلد آن به چاپ نرسید. 
همچنین کتاب دانشمندان اسالمی شیخ محمود رازی 
ری شهری که کتابی ده جلدی بود و اتفاقاً چند جلد آن 
از طرف ساواک ممنوع شد. این شیخ محمود رازی، عالم 
تاریخ شناس و رجال شناسی بود که برای متوجه نشدن 
ساواک شگردهای متنوعی استفاده می کرد. مثالً به جای 
نام حضرت  امــامw از عنوان »مرجع مجاهد ابوحمد« 
استفاده می کرد، یا اگر می خواست ماجرای زندانی بودن 
حجتی کرمانی را بیان کند می نوشــت: »او در گرفتاری 
اســت«. البته ساواک بعدها این ها را فهمید و کتاب های 

ایشان را ممنوع کرد.
4. کتاب فروشی »اسالم« که آقای سیاح آن را اداره 

می کرد و خیلی درگیر مسائل سیاسی نبود.
 ۵. »شرکت سهامی انتشار« که در سال ۱۳۳7 و با 
سهام داری حدوداً پانصد نفر تأسیس شد. افراد شاخصی 
مثل مرحوم طالقانی، شــهید بهشــتی، خسروشاهی، 
مهندس بازرگان، ســحابی، ســیدمهدی جعفری جزو 
سهام داران شاخص این انتشارات بودند. دلیل استفاده از 
این تعداد افراد این بود که ســاواک نتواند با آنها برخورد 
کند. این مؤسســه از سال ۳7 تا ۵2، کارنامۀ درخشانی 
دارد. کتب جدید و قدیم را تؤامان چاپ می کرد. اتفاقاً آثار 
مهمی هم چاپ می کرد. از جمله مجموعۀ پرتوی از قرآن 
آیت اهلل طالقانی و کتاب هشت جلدی امام علی عبدالفتاح 
عبدالمقصود مصری که تحت عنوان تاریخ نیم قرن اسالم 

پروندۀ ویژه / گفت وگو

  شیخ محمود 
رازی، عالم 
تاریخ شناس و 
رجال شناسی بود که 
برای متوجه نشدن 
ساواک شگردهای 
متنوعی استفاده 
می کرد. مثاًل به جای 
نام حضرت  امام)ره( 
از عنوان »مرجع 
مجاهد ابوحمد« 
استفاده می کرد، 
یا اگر می خواست 
ماجرای زندانی بودن 
حجتی کرمانی را بیان 
کند می نوشت: »او در 
گرفتاری است«. البته 
ساواک بعدها اینها 
را فهمید و کتاب های 
ایشان را ممنوع کرد
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یک  دوره تفسیر قرآن را هم چاپ کرد که مدیریت آن را 
آیت اهلل شهید محمد مفتح بر عهده داشت.

۱4. انشارات »برهان« با مدیریت حاج حسن کتابچی 
که هم کتاب های جدیدی مثل آثار جالل الدین فارسی را 
چاپ می کرد و هم کتاب های آموزشی مثل اسپانیا برای 

کودکان. 
۱۵. »کانون نشر و پژوهش های اسالمی« که در دهۀ 
پنجاه توسط مرحوم حجت االسالم علی حجتی کرمانی، 
شــهید علی اکبر وهاج، سید محمدحسن پورمستوفی، 
مصطفی جاســبی و آقای تبریزی)مصاحبه شــونده( 
تأسیس شد، کتاب های جدید را منتشر می کرد و در ایام 
انقالب هم یکی از مراکز اصلی توزیع و پخش کتاب های 
ممنوعه و همچنین اعالمیه های موسوم به »فجر اسالم« 

بود.
۱6. انتشــارات »دارالتبلیغ قم« که توســط آقای 
انصاریان و آقــای بافی و چند نفر دیگر اداره می  شــد 
که آدم های انقالبی و متدینی بودند. بخش انتشــارات 
دارالتبلیــغ، جدا از سیاســت های حاکم بر مؤسســۀ 

دارالتبلیغ، کتاب های خوبی را منتشر می کرد.
۱7. انتشــارات »طباطبایی« در قم که البته بیشتر 

پخش کننده بود.
۱٨. انتشارات »اسماعیلیان« که بیشتر کتاب های 
عربی را چــاپ می کرد. در کنار آن کتاب های درســی 
حوزوی را هم چاپ می کرد. یک شــعبه در تهران و یک 
شــعبه در قم داشت. این انتشارات حتی از مصر و لبنان 
هم کتاب وارد می کرد و متقابالً به آنجا صادر هم می کرد. 
فعالیت این انتشارات در سطح بین المللی، کاری سنگین 

و قابل دفاع بود.
۱9. انتشارات »صدر« که مرحوم صدر دزفولیان آن 

9. انتشــارات »حکمت« که اوایل دهۀ ۵0 توسط دکتر 
حسین غفاری تأسیس شد. این انتشارات در کنار چاپ 
و توزیع کتاب های شهید مطهری یک سری از کتاب های 
فلسفی و متون اندیشه و ایدئولوژی اسالمی را نیز چاپ 

می کرد.
۱0. انتشــارات »دارالعلم« که در قم و در دهۀ چهل 
توسط شــیخ احمد آذری قمی فعالیت می کرد. وی از 
مدرســین و فعالین روحانی آن دوره بود و ده جلد اول 

تفسیر المیزان را هم این انتشارات چاپ کرد.
حجت االســالم  »دارالفکــر«  انتشــارات   .۱۱
سیدعبدالحمید موالنا که کتاب کشف االسرار حضرت 
امامw را تجدید چاپ کــرد. عالوه بر آن چاپ بعضی 
دیگر از کتب فقهی ایشان را نیز برعهده داشت که به خاطر 
آن در دهۀ پنجاه دستگیر و به فومن تبعید شد.کتاب های 
دکتر محمد صادقی و بعضی از مدرسین را چاپ می کرد 
که مجموعه کارهایش را باید جزو کارهای برجستۀ دینی 

در حوزۀ نشر آن دوران دانست.
۱2. انتشــارات »جعفری« مشــهد که اوایل دهۀ 
پنجاه، توسط روحانی ای به همین نام فعالیت می کرد و 

کتاب هایش در تهران و قم هم پخش می شد.
۱۳. انتشارات »فراهانی« که توسط شمس فراهانی 
اداره می شد و کتاب های کشف الحیل عبدالحسین آیتی 
و فلسفۀ نیکو میرزا حســن نیکو و همچنین خاطرات 
مهتدی را در رد بهائیت چاپ می کرد. کتاب نقشــه های 
استعمار در مبارزه با اسالم، نوشتۀ محمدمحمود صواف، 
با ترجمۀ سیدجواد هشترودی و کتاب امیرکبیر، قهرمان 
ضد استعمار مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هم دو 
اثر برجستۀ دیگر این انتشارات بودند. درمجموع آثاری 
که انتشارات فراهانی چاپ کرد، آثار خوبی بودند. حتی 

فعالیت های اسالمی در حوزۀ نشر، زیرزمینی و مخفیانه بود

 انتشارات آذر 
مثل ستاره ای روبروی 
دانشگاه می درخشید. 

این انتشارات دو ویژگی 
مهم داشت. اول اینکه 

روبروی دانشگاه در آن 
زمان کتاب های اسالم 

توزیع نمی شدند و 
دوم اینکه خود ایشان، 

شخصیتی انقالبی 
بودند و در منزلش هم 

جلسات سری انقالبیون 
را تشکیل می داد. عالوه 

بر اینها، کتاب های 
ممنوعه را هم معموالً 

پخش می کرد. این 
انتشارات برای بچه 
مذهبی ها تبدیل به 

پاتوق شده بود. مدیر 
آن، حتی کتاب ها را به 

صورت امانی یا حتی 
رایگان به دانشجویان 

نیازمند می داد . 
سال 1355 ایشان را 
دستگیر و به سختی 
شکنجه می کنند. در 
بین ناشرین انقالبی، 
از جهت انقالبی بودن 
و تحمل شدائد، مثل 

ایشان را به ندرت داریم
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24. انتشــارات »آذر« در روبه روی 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 ستاره ای روبروی دانشگاه می درخشید. 
این انتشــارات دو ویژگی مهم داشت. اول اینکه روبروی 
دانشگاه در آن زمان کتاب های اسالم توزیع نمی شدند 
و دوم اینکه خود ایشــان، شخصیتی انقالبی بودند و در 
منزلش هم جلسات سری انقالبیون را تشکیل می داد. 
عالوه بر این ها، کتاب های ممنوعه را هم معموالً پخش 
می کرد. این انتشارات برای بچه مذهبی ها تبدیل به پاتوق 
شــده بود. مدیر آن، کتاب ها را به صورت امانی یا حتی 
رایگان به دانشجویان نیازمند می داد . سال ۱۳۵۵ ایشان 
را دستگیر و به سختی شکنجه می کنند. در بین ناشرین 
انقالبی، از جهت انقالبی بودن و تحمل شدائد، مثل ایشان 

را به ندرت داریم. 
2۵. انتشارات »موال« که در همان ایام انقالب توسط 
برادران مفید تأســیس شد و بیشتر به چاپ کتاب های 
عرفانی و فلسفی عالقه مند بودند اگر چه کتاب های دینی 

هم چاپ میکردند.
26. انتشارات »جعفری« در تهران که حجت االسالم 
موســوی دامغانی آن را اداره می کرد. وی خودش کتاب 
هم می نوشت و کتاب های دربارۀ زنان قهرمان دکتر احمد 
بهشتی و همچنین کتاب های سّیدغالمرضا سعیدی را 

نیز منتشر می کرد.
27. انتشارات »هجرت« در اواسط دهۀ پنجاه تشکیل 

شد و در پخش کتاب های مذهبی مؤثر بود.
2٨. انتشارات »تشیع« در قم که معموالً کتاب های 
ممنوعه را بدون ذکر آدرس منتشر می کرد و همان زمان، 

مدیرش دستگیر و زندانی شد.

را اداره می کرد. وی روحانی بسیار فعال و متدینی بود و 
انتشارات او یک محفل و پاتوقی بود که افرادی مثل عالمه 
جعفری و بعضی دیگر از آقایان به آنجا رفت و آمد داشتند. 
همچنین کتاب های آیت اهلل سّیدهاشم رسولی محالتی و 
شهیدسّیدمحمدجواد شرافت را چاپ می کرد و در پخش 

کتاب هم فعال بود.
20. انتشارات »صدوق« که به »مکتب الصدوق« هم 
مشهور بود. مرحوم علی اکبر غفاری آن را اداره می کرد. 
وی از شــاگردان آیت  اهلل میرزا محمدعلی شا ه آبادی بود 
که در علم رجال و همچنین کتاب شناسی، کم نظیر بود. 
کتاب های اصول کافی و فروع کافی و ثواب االعمال را چاپ 
می کرد. مرحوم غفاری در اواخر دهۀ سی، جلساتی را با 
عنوان »جلسات ماه« برگزار می کرد و افرادی مثل شهید 
مطهری، مرحوم طالقانی، مرحوم راشد و دیگران در آن 
جلسات شرکت می کردند. مبانی دینی در آن جلسات 
مطرح می شد و خود مرحوم غفاری مشروح آن جلسات 

را به صورت کتاب منتشر می کرد.
2۱.  انتشارات »غدیر« که در دهۀ پنجاه توسط شیخ 
حمید اسالمی تأسیس شد. این انتشارات، پخش کننده 

هم بود. 
22. کتاب فروشی »اسالمی« با مدیریت شیخ علی 
اسالمی که با انتشارات اسالمی آقای نظیفی تفاوت داشت 
و در کنار آن انتشارات روزبه را هم اداره می کرد و بسیار 

فعال بود.
2۳. انتشارات »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 
انتشــاراتی هایی اســت که در زمینۀ کودک و نوجوان 
 wفعالیت می کند. البته بعضی ازکتاب های حضرت امام

را هم چاپ می کردند. 

پروندۀ ویژه / گفت وگو

 مؤسسۀ انتشارات 
»بعثت« که توسط 
فخرالدین حجازی 
در سال 1347 و 
با کمک آیت اهلل 
سیدمحمدهادی 
میالنی و برخی دیگر 
از شخصیت های 
خّیر تأسیس شد. 
مکانش را مرحوم حاج  
ابوالقاسم فواکهی 
به صورت مجانی در 
اختیارشان قرار داد و 
حتی هزینه های آب 
و برق و تلفنش را هم 
خودش تقبل می کرد. 
بعضی از بازاریان 
و حتی تعدادی از 
خانم ها ماهانه مبالغی 
را برای ادامۀ فعالیت 
این مؤسسه پرداخت 
می کردند. عالوه بر آن 
پاتوق خوبی هم برای 
جوانان و دانشجویان 
مبارز آن دوران بود



31

شمارۀ 22
فروردین 1396

ماهنامۀ شیرازه کتاب

می کــرد. بعضی از بازاریان و حتی تعــدادی از خانم ها، 
ماهانه مبالغی را برای ادامۀ فعالیت این مؤسسه پرداخت 
می کردند. عالوه برآن، 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. کتاب هایی مثل نقش پیامبران در تمدن اسالم، 
سه سخن، پنج مقاله و اقبال، از آثار خودش بود. عالوه بر 
آثار خودش، آثار مرحوم سّیدغالمرضا سعیدی، چند اثر 
از آیت اهلل مکارم شیرازی مثل اسرار عقب ماندگی شرق، 
کتاب قرآن و کتب آسمانی از آیت اهلل سبحانی، مجلس 
شیعیان لبنان از امام موســی صدر، و همچنین آثاری 
از عبدالکریم بی آزار شــیرازی، مهدی بازرگان، مرحوم 
طالقانی، شهید بهشتی و شخصیت های برجستۀ دیگر را 
چاپ می کرد. نقش این انتشــارات، بین سال های 47 تا 
۵7،  به لحاظ چاپ، پخش و همچنین به لحاظ پاتوق افراد 

مبارز بودن، بسیار برجسته بود.

مراکز پخش و فروش کتاب های اسالمی در آن دوران، کجاها 
بودند؟

در ناصر خســرو و در کوچۀ حاج نایب، پاساژی بود که 
مرکز پخش کتاب های مذهبی در سراسر ایران بود. در این 
پاساژ، از متون قدیمی اسماعیلیان گرفته، تا اعالمیه های 
حضرت امامw پیدا می شد. از سال پنجاه تا ۵7، این پاساژ 
کارنامۀ درخشانی دارد. اگر بگوییم کوچۀ حاج نایب یکی 
از پایگاه های انقالب از نظر فرهنگی بود، اغراق نکرده ایم. 
روزانه حجم زیادی از کتاب های ممنوعه و غیرممنوعه از 
این پاساژ بیرون می رفت. بواسطۀ  همین رونق، بعضی 
از صحافی ها و چاپ خانه های اطراف ناصرخسرو هم در 
این عرصه فعال شدند. تا سال 6۵، و قبل از بورس شدن 
خیابان انقالب و روبروی دانشــگاه تهــران، آنجا هنوز 
بورس کتاب فروشی های اسالمی بود. یکی دیگر از مراکز 
پخش کتاب، مسجد امین السلطان در خیابان فردوسی 
دنورالدین طالقانی، خواهرزادۀ  بود. حجت االسالم ســیّ
سّیدمحمود طالقانی، امام جماعت این مسجد بود و در 
خود مســجد یک کتاب فروشی راه اندازی کرد. اینجا، به 
مرکز پخش کتاب های ممنوعه تبدیل شده بود. معروف 
بود که دوستانش می گفتند ایشان دو لحاف تشک دارد. 
یکی در منزل و یکی در زندان. مرتب دســتگیر می شد، 
ولی هر بار به کارش ادامه می داد.  یکی دیگر از اشخاص، 
مرحوم حاجی فتوت بــود که در خیابان خیام خیاطی 
داشــت. وی به صورت علنی قفسه ای در خیاطی داشت 
وکتاب می فروخت. در کنار آن، زیرزمینی هم داشت برای 
جلسات خاص با سیاسیون یا پخش کتاب های ممنوعه. 
جالب است بدانید یکی از پاتوق های رهبر انقالب در آن 
دوران؛ وقت هایی که از مشهد به تهران تشریف می آوردند؛ 

همین خیاطی و کتاب فروشی بود.

29. »مؤسسۀ ملی« در خیابان باب همایون با مدیریت 
حاج علی خلیل نیا که پدر ایشان چای فروشی داشت و در 
کنار چای فروشی بخش انتشارات را درست کرده بود. اتفاقاً 
کتاب های خوبی مثلالجزایر در آتش و خون، ایدئولوژی 
 wو والیت فقیه حضرت امام gاسالمی، صلح امام علی
را این انتشارات چاپ کرد. در پشت همین انتشارات هم 
دستگاه استنسیلی برای تکثیر اعالمیه ها داشتند، که بابت 

آن دستگیر و شکنجه هم شدند.
۳0. انتشــاراتی متعلق به حاج حسن مستوفی از 
شاگردان خاص عالمه طباطبایی در خیابان بوذرجمهری 
آن زمان قرار داشــت. مستوفی خودش نویسنده بود و 
ترجمه مصباح الشریعه امام صادقg از جمله کتاب های 

چاپ شده توسط این انتشارات بود.
۳۱. انتشارات »قائم« در اصفهان که از انتشارات فعال 
و نوین اسالمی بود. کتاب های ناشران دیگر از تهران، قم 
و مشــهد را نیز توزیع می کرد و خــودش هم آدم فعال 
سیاســی ای بود که زندان رفت و متحمل شکنجه هم 
شد. با کمک حجت االسالم اژه ای، 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 

علیg ، به عنوان جزوه منتشر می کرد.
۳2. انتشارات »ثقفی« در اصفهان که شخصیت های 
متدین و مذهبی ای بودند که بیشتر آثار بانوی اصفهانی را 
منتشر می کردند. این بانوی اصفهانی، از زنان عارف، مفسر 
و محدث بزرگی بودند که حتی علمای برجسته ای نظیر 
آیت اهلل مرعشی نجفی و سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی 
از ایشــان اجازۀ نقل حدیث داشتند. عالمه جعفری هم 
گاهی می رفتند 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 علیg نوشتند. 
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، کتاب های این انتشارات 

قابل توجه بودند. 
۳۳. انتشــارات »طه« قزوین که بیشتر کار پخش 

کتاب های دینی را بر عهده داشت.
۳4. مؤسســۀ انتشــارات »بعثــت« که توســط 
فخرالدین حجازی در ســال ۱۳47 و با کمک آیت اهلل 
سیدمحمدهادی میالنی و برخی دیگر از شخصیت های 
خّیر تأســیس شــد. مکانش را مرحوم حاج  ابوالقاسم 
فواکهی به صورت مجانی در اختیارشان قرار داد و حتی 
هزینه هــای آب و برق و تلفنــش را هم خودش تقبل 

فعالیت های اسالمی در حوزۀ نشر، زیرزمینی و مخفیانه بود

 کوچۀ حاج نایب 
یکی از پایگاه های 

انقالب از نظر فرهنگی 
بود اغراق نکرده ایم. 

روزانه حجم زیادی از 
کتاب های ممنوعه و 

غیرممنوعه از این پاساژ 
بیرون می رفت. بواسطۀ  

همین رونق، بعضی از 
صحافی ها و چاپخانه های 
اطراف ناصرخسرو هم در 
این عرصه فعال شدند. تا 
سال 65، و قبل از بورس 

شدن خیابان انقالب 
و روبروی دانشگاه 

تهران، آنجا هنوز بورس 
کتاب فروشی های 

اسالمی بود
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سندپردازی دارند که تاریخ نویســان ما از آن نامطلع یا 
بی بهره اند! مراکز تاریخ نویسی و مستندنگاری ما هزاران 
کتاب تاریخی خوب دارند که روایتگران و داستان نویسان و 
اهالی ادبیات ما از آن ها بی خبر و بی بهره اند! داستان نویسان 
خوش ذوق انقالبی، در این ســال ها ده ها کتاب با ادبیات 
دراماتیک و مســتند تولید کرده اند که مستندسازان و 
فیلمنامه نویسان و فیلم ســازان ما از آن ها و ارزش های 

درونی آن ها تاکنون استفاده نکرده اند!
و از همه مهم تر بســیار عکس، تصویر، متن و سند 
البه الی این همه کتاب و ســند آرشــیوی وجود دارد 
که فعاالن جنگ ســایبری و نیروهای انقالبی فعال در 
شبکه های مجازی و رسانه ای با حداقل زحمت می توانند 
آن ها را بازســازی و قابل استفاده و اثرگذار برای عموم  و 
به خصوص نوجوان ها نمایند. اّما مع االسف کمتر این گونه 

است!
ما نیاز به یک نهضت فرهنگی بازشناســی طاغوت 
داریم. بازشناســی ماهّیت طاغوت در ابعاد جهانی و ابعاد 

داخلی و مصادیق آن.
این نسل باید کســانی را که پدرانش را کشتند و 
شکنجه کردند، بشناسد. باید کسانی را که ثروت و عّزت 
و هویت تاریخی اش را به بیگانگان مفت فروشــی کردند 
شناسایی کند و این جز از طریق کار فرهنگی، رسانه ای، 
ادبیات، کتاب و نشر، امکان پذیر نیست. مراکز پژوهشی 
و ســرداران تاریخ نویســی معاصرمان زحمــات زیادی 
کشیده اند، آثار مستند فراوانی تولید کرده اند، لیکن این ها 
باید در جامعۀ ما مورد اقبال تر و اثرگذارتر شود؛ و این هنر 

ما اهالی نشر است. 
چه اشکالی دارد که کتاب های اسناد النۀ جاسوسی 
آمریکا که در حقیقت سند تام و تمام وابستگی و دیاثت 
سیاسی و فرهنگی سران پهلوی است، تبدیل به ده ها رمان 
قوی پلیسی و رمان های متفاوت و همچنین داستان های 
کوتاه و بلند جذاب برای نسل امروز شود؟ آیا دانش آموزی یا 
دانشجویی هست که به فرض دسترسی به آن اسناد، حال 
و حوصلۀ خواندن و تحلیل آن کتاب های اسنادی را داشته 
باشد؟؛ حاشا و کاّل. این جا یک نمونه را متذکر شدم تا معلوم 

شود بارها و کارهای روی زمین ماندۀ ما تا چه اندازه است.

نسل دانشجو و دانش آموز 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 فتنه گران 
را در دو دهۀ گذشته، درک عمیق نکرده ولی به جای آن 
در معرض هجوم رسانه ای و ماهواره ای و شبکه های مجازی 
قرار دارد که با میلیاردها دالر سرمایه گذاری، دشمنانش را 
بــرای او بزک می کنند و در دل او جا می کنند و از میزان 

نفرت و اجتنابش از طواغیت می  کاهند.
اگر دشــمن ملّت موفق شود این نسل را از ارزش ها 
و داشــته های ارزشمند خود منقطع نماید و یا از هویت 
تاریخی و رسالت الهی اش 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.
آن روزی که دشمن ملّت، در چشم جوانان و نیروهای 
آماده به رزم، برق ارادۀ مبارزه و عمق هوشــیاری در نگاه 
خیره به خودش را نبیند، آن  روز، روز صدور فرمان حمله 
است. غارت یک کشور وقتی آغاز می شود که مسئوالنش 
بــه توهم و خوش خیالــی و جوانانش به بزم نشــینی و 
عافیت طلبی مبتال شده و ارادۀ مبارزه با دشمن غارتگر را در 

درون از دست داده باشند.
در این ســال ها، جریان معارض، ســلطنت طلب و 
پهلوی پرست از غفلت ها و کم کاری های امثال ما بهره برده 
و از طریق شــبکه های ماهواره ای کانال های تلگرامی و از 
همه ماندگارتر از طریق تولید کتاب هایی بسیار، به نفع رژیم 
خون خوار و خوک صفت پهلوی و برای تقدیس و تطهیر آن 

موجودات پلید، تمام ظرفیت شان را فعال کرده اند.
صدها کانال ماهواره ای، 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 به خاطر کم هنری و کم کاری، ســفاکت و 
سفاهت طاغوت را حّس و لمس نکرده اند و تاریخ وارونۀ 
برساختۀ دشمنان ملّت را به عنوان قرائت قابل قبول تلقی 
می کنند. این گونه است که یک نسل مغلوب جنگ نرم 
می شود. اکنون هنگام شماتت نیست. وقت کار است. حتی 

وقت حرف زدن هم نیست؛ وقت تولید و عمل است.
مراکــز اســنادی، میلیون ها ســند و کتاب های 

بازشناسی ماهّیت طاغوت؛
نیازمند یک نهضت فرهنگی

میثم نیلی

پروندۀ ویژه
یادداشت

   در این سال ها، 
جریان معارض، 
سلطنت طلب و 
پهلوی پرست 
از غفلت ها و 
کم کاری های امثال ما 
بهره برده و از طریق 
شبکه های ماهواره ای 
کانال های تلگرامی 
و از همه ماندگارتر 
از طریق تولید 
کتاب هایی بسیار، به 
نفع رژیم خونخوار و 
خوک صفت پهلوی و 
برای تقدیس و تطهیر 
آن موجودات پلید 
تمام ظرفیت شان را 
فعال کرده اند

  چه اشکالی دارد 
که کتاب های اسناد 
النۀ جاسوسی آمریکا 
که در حقیقت سند 
تام و تمام وابستگی 
و دیاثت سیاسی و 
فرهنگی سران پهلوی 
است، تبدیل به ده ها 
رمان قوی پلیسی و 
رمان های متفاوت و 
همچنین داستان های 
کوتاه و بلند جذاب 
برای نسل امروز 
شود؟ 
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اول و مشکلی اســت که وجود دارد. در  کنار آن تالش 
نهادهایی است که باید برای این کار برنامه ریزی کنند. در 
تمام دانشگاه ها گروه معارف داریم و درس انقالب اسالمی 
هم تدریس می شود. بنده از نزدیک با این دوستان آشنا 
هستم و فعالیت هایشان را می بینم ولی به دلیل فقر تولید 
در حوزۀ تاریخ اسالمی متناسب با فضای دانشگاهی، آن 
کارآمدی الزم به وجود نیامده است. در واقع، با درس های 
معارف و انقالب اسالمی که جزو دروس عمومی محسوب 
می شوند بیشتر با نگاه پاس شدن برخورد می شود.  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 
ویژگی هایی داشته باشند؟

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 مجموعه ای از 
خاطره ها و یک ســری از کتاب هایی که عمدتاً در حوزه 
خاصی تدوین شده اند هستند. یک سیستم بررسی دقیق 
در این حوزه نداریم. مثالً درباره دالیل ناکارآمدی رژیم به 
اندازۀ کافی کار نشده است. از مهم ترین سواالتی که برای 
دانشــجویان ایجاد می شود همین پرسش دربارۀ دالیل 
ناکارآمدی رژیم سابق و استقرار نظام اسالمی است. دالیل 
ناکارآمدی رژیم ســابق در جای خودش بیان نشده اند. 

جایگاه دانشگاه و متون مورداستفاده دربارۀ پهلوی ها را چگونه 
ارزیابی  می کنید؟

اگر مثلث دانشگاه را، دانشجو، استاد و متون درسی بدانیم، 
می شــود دربارۀ هر سه بخش صحبت کرد. در این بین، 
دانشجو که از سیستم تبعیت می کند و می ماند اساتید و 
متون. متأسفانه اختالف نظرهای 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 
می کننــد. اگر هم به تعریف و تمجید آن دوره نپردازند 
در بهترین وضعیت نسبت به آن دوره سکوت می کنند. 
در مورد متون هم این گرایش وجود دارد. مثالً در رشتۀ 
علوم سیاسی، و در متونی که خود این دوستان استفاده 
می کنند یک نگاه خنثی نسبت به دورۀ پهلوی وجود دارد 
و عالوه بر آن نقاط خاصی از آن دوران را نیز برجســته 
می کنند و به نقاط ضعف جــدی آن ها خیلی توجهی 
ندارند. همان وضعیتی که در اســاتید داریم در متون؛ 
بخصوص در متونی که خود این اساتید استفاده می کنند؛ 
هم دیده می شود. به همین نسبت، بازتولیدی که دربارۀ 
آثار انقالب اسالمی، در طول این چند دهه در دانشگاه ها 
صورت گرفته است باعث شده است که فضای عمومی 
دانشــگاه ها و فارغ التحصیالن، به خصوص در رشته های 
علوم سیاسی و نظایر این ها، با عمق داستان دورۀ پهلوی 
و آن اتفاقاتی که در واقع انقالب اســالمی، محصول این 
اعتراضات بود؛ نتوانند آشنا شوند. توجه به این مسائل گام 

محمدعلی مرادیان

دانشجو تاریخ انقالب را از زاویه دید و عینک 
دشمنان ما خوانده است

گفت وگو با دکتر محمدمهدی اسماعیلی دربارۀ نقش دانشگاه در مقابله با تطهیر پهلوی

33
پروندۀ ویژه
گفت وگو

 بازتولیدی که دربارۀ 
آثار انقالب اسالمی، 

در طول این چند دهه 
در دانشگاه ها صورت 

گرفته است باعث 
شده است که فضای 

عمومی دانشگاه ها 
و فارغ التحصیالن، 

به خصوص در رشته های 
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

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 پهلوی ها و اهمیت موضوع پایان نامه های دانشگاه ها، گفت وگویی با ایشان انجام داده ایم. آنچه می خوانید، ماحصل 

این گفت وگو است:
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را از بحث های رویکردی جدا کنیم و جاهای نقص آن ها 
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 نرفته اند، در یک جاهایی متورم است، 
در جاهایی هم اصالً کار نشده است. در جاهایی که کار 
نشده است احتماالً آن ها مفروض تلقی شده اند یعنی فکر 
کرده ایم که مخاطب ســه چهار دهۀ بعد، به اندازۀ همان 
مبارز انقالبی آن دوران این مســائل را متوجه می شود و 
می فهمد. 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 
روبرو شــویم. عمدتاً مّدرســان ما خودشان افراد خوبی 
هســتند و تجارب حضور در جبهه و جنگ و انقالب را 
داشتند، منتها با تصورات و مفروضات خودشان با مخاطب 
صحبت می کردند و همین ها این شکاف را تقویت می کند.

در آستانۀ چهل ســالگی انقالب، در راستای افشای پهلوی، 
دانشگاه چه کمکی می تواند بکند؟

اســاتید و تشــکل های ما باید فعال تر شوند. مجموعۀ  
ُمعظمــی از موضوعــات و محورهایــی داریم که هنوز 
کارهای پژوهشی دربارۀ آن ها انجام نشده است. ظرفیت 
کالس های درســی ما و ظرفیت پایان نامه های ما در آن 
طیفی که نیروهای انقالبــی وجود دارند باید در اختیار 
این ظرفیت قرار بگیرد. در یک بررسی تطبیقی، ساالنه 
هزاران پایان نامه در این موضوعات نوشته می شوند. من 

از یک منظر باالتر، آن تفاوت های رویکردی که اساســاً  
انقالب اسالمی روی آن ها 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 نگاه هایی که اساساً جنس 
انقالب اسالمی را از نوع متداول بررسی ها متفاوت می کند. 
درعمل، اتفاقی که افتاده است، برجسته کردن بعضی از 
نقاط ضعف مشــهور دورۀ پهلوی، در آثار عمومی است، 
مثل بی بندوباری هــای مالی و اخالقی، ضعف بعضی از 
حوزه های تصمیم گیری، استبداد و خشونت هایی 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 کرده اند. ما االن با دانشجویان دهۀ هشتاد مواجه 
هستیم. یعنی دانشجویانی که سه دهه بعد از انقالب به 
دنیا آمده اند. طبیعتاً برای نشان دادن تفاوت ها باید با متدی 
عمل کرد که برای این دانشجویی که اصالً سابقۀ ذهنی از 
این وقایع ندارد، و بعضاً پدرانشان هم این دوران را درک 
نکرده اند؛ قابل فهم باشد. این شکاف مهمی است که در 
بســیاری از آثار وجود دارد. بعضی از دوستانی که وقایع 
آن دوران را می نویسند به گونه ای کار می کنند که انگار 
مشغول صحبت با جمعیتی هستند که همراه خودشان 
در آن دوران زندگــی کرده اند. در واقع یک چیزهایی را 
مفروض می گیرند که در ذهن دانشجوی امروزی مفروض 
نیست. این مباحث باید از مبانی رویکردی شروع شوند 
تا در انتها به دالیل برسند. این ها یک مجموعه است. ما 
باید برگردیم و در بازنگری کارهای انجام شده، باید دالیل 

   آن تفاوت های 
رویکردی که اساسًا  
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 
نگاه هایی که اساسًا 
جنس انقالب اسالمی 
را از نوع متداول 
بررسی ها متفاوت 
می کند

  ما االن با 
دانشجویان دهه 
هشتاد مواجه هستیم. 
یعنی دانشجویانی 
که سه دهه بعد 
از انقالب به دنیا 
آمده اند. طبیعتاً برای 
نشان دادن تفاوت ها 
باید با متدی عمل 
کرد که برای این 
دانشجویی که اصاًل 
سابقه ذهنی از 
این وقایع ندارد، و 
بعضاً پدرانشان هم 
این دوران را درک 
نکرده اند؛ قابلیت فهم 
داشته باشد

پروندۀ ویژه / گفت وگو
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اگر اساتید دانشگاهی با این دغدغه ها بیشتر آشنا شوند، 
قطعاً فلش تصمیم گیری هایشان به سمت این موضوع 
حرکت خواهد کرد. ما اوالً یک ضعف انتقال دغدغه داریم 
به این حوزه و ثانیاً اینکه ما غالباً از تنوع های روشــی در 
این موضوعات غافل هســتیم. انبوهی از ذخایر سندی، 
تاریخی در موضوعات انقالب اسالمی داریم که به واسطۀ 
عدم استفاده مناسب از روش های متناسب در مطالعات، 
هنوز به خروجی نرسیده اند. فرضاً ما هنوز از تکنیک تولید 
محتوا در بررسی آثار انقالب اسالمی استفاده نکرده ایم. 
در حالی که اگر این هــا را وارد کنیم تولیدات متنوع و 
جدیدی را در اختیار ما قرار خواهند داد.از روش تحلیل 
مضمون استفاده نکرده ایم. این هم ضعف دیگری است 
که دلیل آن شــاید ناآشنایی اساتید علوم انسانی با این 
روش های نوین است. فکر می کنیم انتقال تاریخ انقالب 
و بحث های مرتبط با انقالب با یک روش روایی کفایت 
می کند. اگر اینها با روش های مختلفی بازتولید شــوند 
مورد استقبال محافل علمی قرار خواهند گرفت. مجالت 
مختلفی در موضوع انقالب اسالمی مطلب می  نویسند. 
مطلب کم نیست اما اینکه چرا نتوانستیم ارتباط برقرار 
کنیــم اوالً در آن چهارچوب کلی و دقیق که بتواند یک 
قرائت نظام مند از دالیل ایجاد و ابقای انقالب اســالمی 
در اختیار مخاطب قــرار دهد کار نکرده ایم و ثانیاً از آن 
طرف چقدر کار تولیدی قوی داریم که اصل تبدیل رژیم 
گذشــته را در دستور کارشان قرار داده اند. مخاطبی که 
فکر می کردیم مسائل و دغدغه های ما به شان منتقل شده 
است این دغدغه های ما را نخوانده است؛ تاریخ انقالب را 
با زاویه دید و عینک دشمنان ما خوانده است. ما نیاز به  
بازخوانی روش ها و آسیب شناسی از این چهار دهه فعالیت 

دانشگاهی در زمینۀ معرفی انقالب اسالمی داریم.

یک بررسی با کمک دانشجویان این کار انجام دادم. عدد 
پاســخگویی این پایان نامه ها به مسائل انقالب و مسائل 
حوزه عملیاتی انقالب، کمتر از ده درصد است. به همین 
نسبت و بلکه بیشتر، کارهایی در کانون توجه دانشگاه های 
ما قرار گرفته است که اساساً هیچ مسئله ای را از مسائل 
سیستم ادارۀ کشــور حل نمی کنند. من فکر می کنم 
مسئولیت اصلی دانشگاهیان، بازخوانی ماموریت هایشان 
در بحث تولید ادبیات و آثار علمی متناســب با نیازهای 
شناخت انقالب در نسل جدید است. اخیراً بخش هایی 
در کشــور فعال شده اند که این جهت دهی ها را ببینند. 
با اختیارات و مشــوق هایی را که در سیستم حاکمیتی 
خود داریم بعضاً از یک مجموعه ضعیف در اقلیت، بروز 
رفتارهایمان کمتر است. این همه دستگاه ها و این همه 
امکانات، می توانند 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 علوم انسانی و علوم  سیاسی، 
این ضعف ارتباط به مراتب بیشتر است. بخش عمده ای 
از ظرفیت هایمان در اختیار هم افزایی و افزایش تولید قرار 

نگرفته اند.

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، آن قدر 
غرق کارهای مختلف هستند که به نوعی دچار روزمرگی 
در کارها شده اند. این وظیفۀ نهادهای دیگری هم هست 
که این بازخوانی و این مطالبات را به عرصۀ فعالیت های 
دانشگاهی بکشانند. ما این ارتباطات را االن کمتر داریم. 

 مسئولیت اصلی 
دانشگاهیان، بازخوانی 

ماموریت هایشان 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 نظام مند از 
دالیل ایجاد و ابقای 

انقالب اسالمی در 
اختیار مخاطب قرار 
دهد کار نکرده ایم و 

ثانیاً از آن طرف چقدر 
کار تولیدی قوی داریم 

که اصل تبدیل رژیم 
گذشته را در دستور 
کارشان قرار داده اند

دانشجو تاریخ انقالب را از زاویه دید و عینک دشمنان ما خوانده است
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بود و نیازی به مجوز نبود. هرکسی که دلش می خواست 
می توانست 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. کتاب های توده ای ها و کتاب هایی که به اسالم هجمه 
داشتند خیلی چاپ می شد. طبعاً درتقابل با آن ها، تعدادی 
کتاب اســالمی و مذهبی هم چاپ شد. اولین کتاب در 
این زمینه و برای پاسخ به این گونه هجمه ها، 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. کم کم از دهۀ سی، کتاب های مذهبی چاپ شدند. آن 
موقع یک بحث هایی دربارۀ التقاط مذهبی و تطبیق قرآن 
با مسائل و علوم روز و تطابق مسائل اجتماعی در مکاتب 
الهی و مادی پیش آمده بود. بچه مسلمان هایی 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 می خواستند دالیلی برای این تغییر ایدئولوژی ها 
پیدا کنند. در آن بحبوحه، اولین بار 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 صورتی که اصالً کتاب دربارۀ ایران نبود. این 
کتاب وقتی آمد، حتی نسخه های عربی آن را هم جمع 

اوضاع احوال نشر در زمان پهلوی به طور کلی به چه گونه ای بود؟
من متولد ســال ۱۳2۱ هســتم و مطالبی که خواهم 
گفت دربارۀ اوضاع نشر در زمان پهلوی اول و همچنین 
اوایل پهلوی دوم، بیشتر از شنیده ها است. اوضاع واحوال 
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 اولین بار که مفاتیح در این دوره چاپ شــده 
اســت در صفحۀ اول آن، ناشر جملۀ »نشر یافته در عهد 
پهلوی، َخلَد اهلل ...« دیده می شــود که به نوعی با تعریف 
از این خاندان، دچار مشکالت بعدی نشوند. چاپ و نشر در 
زمان پهلوی اول متولی خاصی نداشت و وزارت فرهنگ 
و هنر در دورۀ پهلوی دوم تشکیل شد و متولی گری امور 
نشر را برعهده گرفت. به دلیل اختناق دورۀ پهلوی اول، 
نویسنده ها اکثراً غرب زده ها بودند و با جرئت می توان گفت 
که تعداد کتاب های مذهبی چاپ شده در زمان قاجاریه 
و ناصرالدین شــاه، بیشتر از دورۀ پهلوی اول بود. البته در 
همان زمان، کتاب ها و رمان ها و بعضی از دیوان هایی که 
اشعار آن چنانی داشتند و از نظر اخالقی دچار اشکال بودند 
زیاد بود. پدرم نقل می کردند که خیلی از علماء از ترس 
اذیت و آزار رژیم، کتاب هایشان را در البالی دیوارها دفن 
می کردند و اکثراً هم دچار صدمات جدی ناشی از موریانه 
و دیگر صدمات می شدند. نشر هم بر عهدۀ کتاب فروش ها 
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 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، کتاب هایشان را 
در البالی دیوارها دفن 
می کردند و اکثراً هم 
دچار صدمات جدی 
ناشی از موریانه و دیگر 
صدمات می شدند

سعید ناصری

انتشرات »دارالکتب االسالمیه« جزو قدیمی ترین موسسات انتشاراتی کشور است که از سال 1317 در نجف آغاز به کار کرد و در در سال 
1320 در ایران با همین عنوان، تاکنون این فعالیت را ادامه می دهند. عمدۀ فعالیت این انتشارات، چاپ کتب مذهبی و اسالمی است. بعضی 
از کتاب ها را این انتشارات به صورت انحصاری چاپ می کند. همچنین آغاز انتشار بعضی از معروف ترین کتاب های 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: 

دیکتاتوری پهلوی
نشر را به سمت خودسانسوری سوق داده بود

گفت وگو با مرتضی احمد آخوندی
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دیکتاتوری پهلوی، نشر را به سمت خودسانسوری سوق داده بود

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 ۱۳۵0 وارد ایران 
شــد. کتاب بر اساس حروف چینی عراقی بود و در ایران 
به صورت مخفیانه تکثیر شد. رساله ها پشت جلد نداشتند 
که مشخص نشود مربوط به کدام مرجع است. گاهی هم 
اســامی را عوض می کردند و به نام هایی شــبیه آیت اهلل 
موسوی و نظایر این ها چاپ می شد. محمدرضا کتابچی، 
مسوول انتشارات علمیه اسالمیه از جمله اولین کسانی بود 
که به دلیل چاپ رساله حضرت امامw دستگیر و زندانی 
شدند. بخشی هم اعالمیه های حضرت امامw بودند که 
به صورت مخفیانه در بعضی از چاپخانه ها چاپ می شدند. 
اعالمیه چون یک برگ واحد بود ســریع چاپ می شــد 
و اســم چاپخانه هم روی آن نبود. اکثراً هم شبانه چاپ 
می شدند. یک سری از اعالمیه ها هم با دستگاه »پُلی کپی« 
کــه تازه آمده بود چاپ می شــدند.کارمندان و کارگران 
بعضی شــرکت های بزرگ، مثل شرکت های دارویی که 
این دســتگاه ها را داشتند،  مخفیانه این اعالمیه ها را در 

ساعت های تعطیلی شرکت چاپ می کردند.

کتاب های ممنوعــه دوران پهلوی چه کتاب هایی بودند و چه 
محتواهایی داشتند؟

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

کردند. یک »ُمحرم خان« نامی بود که از طرف شــهربانی 
وظیفۀ نظارت بر کتاب ها را داشت و آدم زیرک و مسلطی 
بود. با نگاه به گارسه های حروف؛که برعکس هم هستند؛ 
به سرعت نوشته ها را می خواند و متوجه موضوع کتاب 
می شد. اگر اشکالی می دیدند یا کتاب را توقیف می کردند 
یا ناشر و چاپخانه را مجبور به تغییر نوشته ها می کردند. 
تیراژکتاب های مذهبی هم بسیار محدود بود. هفت هشت 
سال طول می کشید که کل نسخه های کتابی با ۱000 
یا 2000 تیراژ به فروش برسد. در دهۀ چهل موضوعات 
اجتماعی و سیاسی در کتاب ها نوشته شدند و متفکرینی 
مثل شهید مطهری، بهشتی و امثال این ها دست به کار 
شدند. از سال ۳7 یا ۳٨ هم مجلۀ مکتب اسالم شروع به کار 
کرده بود و تیپ مذهبی هم عالقه مند به مطالعه شده بود 
و کتاب های ردیه بر مکاتب مختلف و همچنین کتاب های 
متون اصلی اسالمی کم کم 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 کتاب های کمونیستی را 
گرفتند. کتاب های اسالمی به نسبت آنها کمی آزادتر بودند 
تا ســال ۱۳42 و ماجرای ۱۵ خرداد و اینها که بعد از آن 

واقعه و احساس خطر رژیم به آنها هم سخت گیری شد.
از سال 47 دســتور دادند که کتاب ها آزادانه چاپ 
شــوند ولی حق خروج از چاپخانه ها را نداشــتند. باید 
نمونه  هایی از کتاب را به کتابخانه ملی می فرستادند و آن ها 
هم بعد از بررسی یک رسید می دادند و این رسید مجوز 
انتشار و توزیع آن بود. اگر هم کتاب اشکاالتی داشت یا 
کالً ممنوع می شد یا ناشر را مجبور به اصالح بخش هایی 

از آن می کردند.
جبهه ناشران طرفدار پهلوی ها چه کسانی بودند؟ 

حمایت از بعضی از ناشران و نویسندگان، در زمان پهلوی 
دوم، مقدمه ای برای تغییر تاریخ و اتصال خاندان پهلوی 
به سلسله های پادشاهی باستانی ایرانی بود که اصل آن 
از پهلوی اول شــروع شــده بود. بحث هایی شبیه اینکه 
ایران تمدن باســتانی دارد و همچنین شروع بحث های 
زرتشتی گری و این ها هم ریشه در همین عقیده و تصمیم 
دارد. از معروف ترین این نویسندگان شجاع الدین شفاء بود. 
ناشران خاصی هم بودند که تمایل به چاپ کتاب های این 

نویسندگان داشتند که ما مراوده ای با آنها نداشتیم.

اولین کتاب های حضرت امام)ره( چه کتاب هایی بودند و به چه 
شیوه هایی چاپ و توزیع می شدند؟

اولین کتاب حضــرت امامwکتابی انتقادی بود که در 
مورد نظرات امثال »احمدکسروی« و »شریعت سنگلجی« 
نوشته شده بود و کتابفروشی هایی مثل »علمیه اسالمیه« 
 wدر ناصرخسرو آن را می فروختند. رساله حضرت امام
هم تا سال 42 که دستگیر شدند چاپ نشده بود. بعد از 

  بعد از جریان 
سوءقصد به شاه، 
جلوی کتاب های 

کمونیستی را گرفتند. 
کتاب های اسالمی 

به نسبت آنها کمی 
آزادتر بودند تا سال 
1342 و ماجرای 15 

خرداد و اینها که بعد 
از آن واقعه و احساس 
خطر رژیم به آنها هم 

سخت گیری شد

 حمایت از بعضی از 
ناشران و نویسندگان، 
در زمان پهلوی دوم، 
مقدمه ای برای تغییر 

تاریخ و اتصال خاندان 
پهلوی به سلسله های 

پادشاهی باستانی 
ایرانی بود که اصل آن 

از پهلوی اول شروع 
شده بود

رساله حضرت 
امام)ره( هم تا سال 

42 که 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 1350 وارد 

ایران شد
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پروندۀ ویژه / گفت وگو

بحاراالنوار مرحوم مجلسی که سبک جدید آن است، از 
سال ۱۳۳۳ توسط نشر ما چاپ می شود. همچنین تفسیر 
نمونه از سال ۱۳۵2، تفسیر عربی المیزان از سال ۱۳۳2 
و دوره کتاب الغدیر عالمه امینی به عربی از سال ۱۳۳0 
و مرآت العقول عالمه مجلسی از سال ۱۳۵2 نمونه های 
دیگری از کتابهای مذهبی چاپ شده توسط انتشارات ما 
هستند. . اولین کتاب عالمه جعفری با عنوان ارتباط انسان 

و جهان نیز توسط انتشارات ما چاپ شد.

محتوای مورد تأیید پهلوی ها چه موضوعاتی بودند؟
در همان زمان، ناشرانی بودند که دنبال این کارها بودند 
و با انگیزه های مختلف، می خواستند باب طبع حکومت 
بنویسند و انتشار دهند. حکومت هم طالب این مباحث 
بود و می خواست مردم به خودشان مشغول باشند و کاری 
به حکومت نداشته باشند. در همان دوره پهلوی اول که 
منبرها ممنوع بودند افرادی مثل شریعت سنگلجی کاماًل 
آزاد بودند و حتی آزادانه در منبر و دانشــگاه، وهابیت را 
تبلیغ می کردند و کامالً مورد حمایت دســتگاه بودند. 
منتقدین تشــیع به راحتی می تواستند صحبت کنند 
و کتاب هایشــان چاپ می شد اما به طرف مقابل خیلی 
اجازه پاســخ گویی نمی دادند. 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 

می کردند. 

از  »اکرم زعیتر« بود و بعد از یکی دو چاپ، توقیف شــد. 
بعضی از کتاب های جــالل آل احمد، مثل غرب زدگی و 
بعضی از کتاب های مهندس بازرگان هم ممنوع بودند. 
کتاب والیت فقیه حضرت امام تا سال ۵7 به صورت کاماًل 
مخفیانه توزیع می شد و رژیم خیلی در جریان توزیع و 
انتشــار آن نبود. از اسامی جعلی هم برای چاپ و توزیع 
کتاب ها خیلی استفاده می شد. مثالً از اسم سبزواری برای 

کتاب های دکتر شریعتی خیلی استفاده می شد.

نقش ناشران در پیروزی انقالب را چگونه ارزیابی می کنید؟
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 کتاب های 
ممنوعه توسط افراد مختلف در این مقطع چاپ و توزیع  
شدند. تیراژ کتاب ها هم باال رفت و مردم هم می خواندند. 
ما معتقدیم که انقالب اسالمی، قبل از هر چیزی، یک 
انقالب فرهنگی بود و بنابراین نمی توان 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 شــب های پیشاور توسط 
انتشــارات ما چاپ شد. کتاب نوید امن و امان با موضوع 
امام عصرf که توسط آیت اهلل صافی گلپایگانی نوشته 
شده بود توسط نشر ما چاپ شد که البته رژیم ما را ملزم 
بــه تغییرات بخش هایی از آن کــرد. دوره ۱۱0 جلدی 

   کتاب والیت 
فقیه حضرت امام تا 
سال 57 به صورت 
کاماًل مخفیانه توزیع 
می شد و رژیم خیلی 
در جریان توزیع و 
انتشار آن نبود

  ما معتقدیم که 
انقالب اسالمی، قبل 
از هر چیزی، یک 
انقالب فرهنگی بود 
و بنابراین نمی توان 
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 کاماًل آزاد 
بودند و حتی آزادانه 
در منبر و دانشگاه، 
وهابیت را تبلیغ 
می کردند و کاماًل 
مورد حمایت دستگاه 
بودند. منتقدین تشیع 
به راحتی می تواستند 
صحبت کنند و 
کتاب هایشان چاپ 
می شد اما به طرف 
مقابل خیلی اجازه 
پاسخگویی نمی دادند
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گوناگون سعی در سالم تر و پاکدست تر نشان دادن دورۀ 
پهلوی ها نسبت به دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
دارد و با در خدمت گرفتن ناشران، روشنفکران، برخی 
سیاسیون و رسانه ای ها، با اشاعۀ اکاذیب کار را تا جایی 
رسانده اند که ادعا می کنند »رضاشاه و محمدرضاشاه« 
فقط در صدد خدمت به ملت بودند و در زمانشان ایران 
عزتی بی نظیر داشته اســت؛ در این تصویر خبری از 
جنایات »رضاشاه« در »مسجد گوهرشاد«، قانون »کشف 
حجاب«، بخشیدن کوه های اســتراتژیک »آرارات« به 
»ترکیه«، قرارداد ننگین »دارسی«، ترویج خودکم بینی 
ملی، بی خبر نگاه داشــتن مردم از مســائل کشــور، 
نابودکردن صنایع ملی، نادیده گرفتن مردم، وابستگی 
به قدرت های خارجی، دیکتاتوری و خفقان، کشــتار 
وحشیانۀ مردم، تحقیر ملت ایران، جنایات رژیم و عّمال 
آن، جنایات و شکنجه گری های ساواک، خفت و خواری 
ملت ایران در برابر دولت های غربی، »کاپیتوالسیون«، 
فسادهای اخالقی، جنســی و مالی سران و مسئولین 
رژیم، بخشــش های مالی بی حد وحصر به دولت های 
فاســد غربی و عربــی منطقه و... نیســت. لذا به نظر 
می رســد تبیین و مرور جنایات و فسادهای اخالقی و 
مالی عظیم پهلوی ها به عنوان اقدامی مقابله جویانه با 

:wامام خمینی
»این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخالف 
قوانین بود. آن هایی که در ســن من هستند می دانند و 
دیده اند 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 6، ص ۱0 - ۱۱.

هم زمان با پیروزی انقالب اســالمی، 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 ذهن ها کرد، اما با 
گذشت زمان و فقدان مقابله ای منسجم با این جریان 
از ســوی نخبگان فرهنگی، نویسندگان، ناشران و... و 
همچنین عملکردهای اشــتباه برخی از دولت مردان 
و چهره های سیاســی در برهه هایــی از زمان، موجب 
قوت گرفتن این جریان معارض شد. این جریان از طرق 

  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 ذهن ها کرد، اما با 
گذشت زمان و فقدان 

مقابله ای منسجم با این 
جریان از سوی نخبگان 
فرهنگی، نویسندگان، 
ناشران و... و همچنین 

عملکردهای اشتباه 
برخی از دولتمردان 

و چهره های سیاسی 
در برهه هایی از زمان، 

موجب قوت گرفتن این 
جریان معارض شد

پروندۀ ویژه
یادداشت

محمدعلی مرادیان

 لزوم تبیین ابعاد مختلف رژیم پهلوی
برای مقابله با جریان تطهیر پهلوی ها
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پروندۀ ویژه / یادداشت

جریان نرم »تطهیر پهلوی«، تکلیفی بر دوش نیروهای 
فرهنگی مؤمن و انقالبی باشد.

افشــا و تبیین ابعــاد مختلف فســاد، جنایات، 
تفکرات و... دوران پهلوی ها از آن دسته از موضوعاتی 
اســت که مورد تأکید حضرت امامw و مقام معظم 
رهبری بوده اســت. نقل است که حضرت امامw به 
جناب حجت االسالم سّیدحمید روحانی فرموده بودند 
که »برویــد از این پدر و پسر)رضاشــاه و محمدرضا( 
بنویسید که سی ســال بعد از این ها انوشیروان عادل 
نســازند«، همچنین مقام معظم رهبــری در متعدد 
ســخنرانی های خود تعریضاتی در مورد ابعاد مختلف 
شــخصیت پهلوی ها و رژیم پهلوی  بیان داشــته اند. 
برای مثال ایشان در بیانات خود در تاریخ 94/07/20، 
رضاخان را با تعابیری چون »ســفاک، قلدر، بی رحم، 
خشن و مال دوســت« و محمدرضا را با تعابیری چون 
»وابسته، فاسد، نجس اخالقی، ضعیف النفس و زورگو« 
معرفی می کند. همچنین ایشان تأکید دارند که جریان 
معارض و تطهیرکنندۀ پهلوی ها درپی معرفی پهلوی ها 
به عنوان انســان هایی خدوم، قابل قبول و... هستند و 
برای این کار فکــر می کنند، هزینه می کنند و کتاب 

چاپ می کنند. 
لــذا با توجه به فعالیت هــای جریان معارض در 
قلب کردن حقیقت و ســاخت چهره ای غیرحقیقی و 
باشکوه از پهلوی ها و خنثی کردن جنایات و فسادهای 
آن رژیم با دروغ سازی ها، صرف هزینه های هنگفت و 
تهیۀ محصوالت رسانه ای و همچنین با توجه به تأکید 
مکرر حضــرت امامw و مقام معظم رهبری بر لزوم 
تقابل با این جریان، بایســته و الزم اســت که جبهۀ 
فرهنگی انقالب اسالمی با تمام ظرفیت های فرهنگی ، 
هنری، تخصصی، رســانه ای، تولیــدی وغیره ای که 

داراست به مقابلۀ با این جریان و تبیین ابعاد مختلف 
رژیم پهلوی بپردازد. قطعاً این کار می تواند در آستانۀ 
چهلمین ســال انقالب اســالمی بهانه ای برای ادای 
تکلیفــی که بر دوش تمامــی ظرفیت های فرهنگی 

کشور می باشد، گردد.
برای ادای چنین تکلیف خطیری می بایست:

اوالً، با کمک اســاتید مؤمن و انقالبی در حوزۀ 
تاریخ معاصر، به تولید و اولویت بندی ســوژه ها، نقاط 
حساس و مهم تاریخ دوران پهلوی ها، بررسی  و ارزیابی 
کتاب های تبیین کنندۀ دوران پهلوی ها، تهیۀ سیرهای 
مطالعاتی، تهیۀ بسته های پیشنهادی مطالعاتی برای 
مطالعۀ دوران پهلوی، پیشنهاد و مشاوره برای تولید 

کتاب ها در قالب  های متفاوت و... پرداخته شود.
ثانیاً، ناشران، نویسندگان و اهالی قلم با استفاده 
و بهره  گیری از خروجی های اساتید تاریخ معاصر، به 
تولید و نگارش کتاب هایی با موضوعات تاریخ معاصر 
پرداخته و محصوالت جدیدی در قالب های گوناگون 

کتاب مانند، رمان، داستان کوتاه و... بپردازند.
ثالثاً، با برگزاری جلساتی هم افزا با حضور اهالی 
فرهنــگ و مجموعه هــای دارای دغدغــه و ظرفیت 
فرهنگی مانند، صداوســیما، مجموعه های فرهنگی، 
شــهرداری ها، ســازمان های فرهنگی، حوزۀ هنری، 
ظرفیت های رسانه ای و... اقدام به ساخت محصوالت 
فرهنگی اعم از فیلم، سریال، تیزر، نماهنگ، رسانه های 

تخصصی، کتابخانه های تخصصی و... گردد.
نتیجۀ انجام این موارد سه گانه، تولید محصوالت 
فرهنگــی متعدد،گوناگون و ماندگاری اســت که در 
بازه ای دوســاله روانۀ بازار می گردد و خود، ســدی 
محکم در برابر جریان تطهیرکنندۀ پهلوی ها خواهد 

شد، ان شاءاهلل.

  افشا و تبیین 
ابعاد مختلف فساد، 
جنایات، تفکرات و... 
دوران پهلوی ها از آن 
دسته از موضوعاتی 
است که مورد تأکید 
حضرت امام)رحمه اهلل( 
و مقام معظم رهبری 
بوده است

  با توجه به 
فعالیت های جریان 
معارض در قلب کردن 
حقیقت و ساخت 
چهره ای غیرحقیقی و 
باشکوه از پهلوی ها و 
خنثی کردن جنایات 
و فسادهای آن رژیم با 
دروغ سازی ها، صرف 
هزینه های هنگفت 
و تهیۀ محصوالت 
رسانه ای و همچنین با 
توجه به تأکید مکرر 
حضرت امام)رحمه اهلل( 
و مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( 
بر لزوم تقابل با این 
جریان، بایسته و 
الزم است که جبهۀ 
فرهنگی انقالب 
اسالمی با تمام 
ظرفیت های فرهنگی ، 
هنری، تخصصی، 
رسانه ای، تولیدی 
وغیره ای که داراست 
به مقابلۀ با این جریان 
و تبیین ابعاد مختلف 
رژیم پهلوی بپردازد
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  رفرم یک حرکت 
تدریجی و قانونی به 
منظور اصالح شیوه 
حکومت تحت فشار 

است و لذا آنچه انقالب 
مشروطه خوانده 

می شود نیز رفرم به 
شمار می رود

   انقالب کاملترین و 
نادرترین نوع دگرگونی 

سیاسی، اجتماعی 
است و حرکت بنیادی و  
مردمی در جهت تغییر 

ساختارها، روش ها و 
رهبری توام با خشونت 

داخلی است

  انقالب 1789 
فرانسه، انقالب 1917 
روسیه، انقالب 1949 

چین، انقالب 1959 
کوبا و انقالب   اسالمی 
ایران و  نیکاراگوئه در 

سال 1979 از جمله 
موفق ترین انقالب ها در 

تاریخ بشریت بوده اند

حرکتی غیرقانونی و توطئه آمیز علیه حاکمیت از درون 
حاکمیت است و مردم هیچ نقشی در کودتا ندارند و 

معموالً نظامی ها اقدام به کودتا می کنند.
محمدی با اشاره به کودتا علیه قذاقی در لیبی 
تصریح کرد: گاهی این گونه کودتاها به عنوان انقالب 
انقالب نیست و  این ها  مطرح می شوند، در حالی که 

انقالب تقدس دارد.
و  کاملترین  انقالب  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
نادرترین نوع دگرگونی سیاسی، اجتماعی است و حرکت 
بنیادی و  مردمی در جهت تغییر ساختارها، روش ها و 

رهبری توأم با خشونت داخلی است.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه انقالب های موفق 
در تاریح مدون بشریت از 6 تا تجاوز نمی کند، گفت: 
انقالب  روسیه،  انقالب ۱9۱7  فرانسه،  انقالب ۱7٨9 
۱949 چین، انقالب ۱9۵9 کوبا و انقالب   اسالمی ایران 
و  نیکاراگوئه در سال ۱979 از جمله موفق ترین انقالب ها 

در تاریخ بشریت بوده اند.
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 می گذارد، مثل انقالب 
فرانسه و چین که اولی کل جهان غرب و روسیه و دومی 

کل جهان شرق را متحول کرد.

را متحول  انقالب اسالمی کل جهان اسالم 
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 می آید، گفت: قدرت سیاسی ابزار 

منوچهر محمدی، در اولین جلسه از سلسله نشست های 
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  ۵7 

ایران نیز انقالبی سیاسی و اجتماعی بود.
سیاسی- دگرگونی  نوع  هر  اینکه  بیان  با  وی 

از  برخی  افزود:  نمی شود،  محسوب  انقالب  اجتماعی 
دگرگونی ها ممکن است شورش، رفرم یا اصالح باشند، 

در حالیکه به همۀ این ها انقالب گفته نمی شود.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: به عنوان مثال 
قیام گاندی در هند نهضت استقالل طلبانه 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 می شود نیز رفرم به شمار 

می رود.
محمدی دربارۀ مفهوم شورش نیز گفت: شورش 
و  نظام حاکم است  حرکت مردمی در جهت سقوط 
ندارند؛  جایگزینی  برای  برنامه ای  شورش کنندگان  
به عنوان 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 می شود 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 

وزرا قبل از انقالب در ازای وزارت
ماهانه به شاه پول می دادند

در سلسله نشست های بررسی  انقالب اسالمی مطرح شد؛ دکترمنوچهر محمدی:

41
پروندۀ ویژه

گزارش



42

شمارۀ 22
فروردین 1396

ماهنامۀ شیرازه کتاب

پروندۀ ویژه / گزارش

انقالب برابری نمی کرد.
کارشناس مسائل سیاسی به بیان وضعیت نظامی 
ایران قبل از انقالب پرداخت و تصریح کرد: ارتش ایران 
قبل از انقالب با پنجاه هزار نیرو یک ارتش کامالً قوی و 
مجهز به آخرین سالح های ساخته شده در جهان بود 
که حتی خود آمریکا هم فاقد آن سالح ها 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 می برد.
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 سال ها سلسله ای 
شکل گرفته بود بر اثر جنگ و خونریزی بوده و مردم هیچ 

نقشی در تشکیل آن سلسله ها نداشته اند.
محمدی افزود: در دوران قاجار تا حدودی استقالل 
هیچگونه  پهلوی  دوران  در  ولی  داشت؛  وجود  نسبی 
استقاللی نبود و قدرت های خارجی در ابتدا رضاخان 
میرپنج بی سواد را در کودتای ۱299 و پس از آن در 
سال ۱۳20 هم محمدرضا شاه را بر سر کار آوردند و در 

کودتای ۱۳۳2 هجری شمسی به آن قدرت بخشیدند.
وی تصریح کرد: محمدرضا شاه هر روز با سفرای 
وی  برای  آن ها  و  داشت  دیدار  آمریکا  و  انگلیس 
دستورالعمل صادر می کردند به طوریکه نام نمایندگان 
انگلیس و آمریکا دیکته می شد و  از سفارت  مجلس 

دیکتاتوری مطلقه بود.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت: رضا 
شاه هر کاری انجام می داد در جهت منافع قدرت های 

سلطه گر بود و فساد و فحشا در آن دوران در اوج بود.

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  برخورداری  و  مردمی  مشارکت  و  رهبری  پیوند  از 
یک مکتب انقالب تشکیل شده است و مثل سه عنصر 

وجودی انسان )جسم، روح و مغز( به هم پیوسته اند.
قدرت  دو  میان  تعارض  داشت:  اظهار  محمدی 
سیاسی و اجتماعی در دو صورت موجب پیروزی انقالب 
می شود در حالت اول این طور است که قدرت سیاسی 
ضعیف شود به طوریکه به راحتی قدرت اجتماعی بر موج 
سوار شود و پیروز شود که انقالب فرانسه و روسیه و چین 

از این نوع بودند.
 

قدرت  غلبۀ  اثر  بر  اسالمی  انقالب  پیروزی 
اجتماعی بر سیاسی بود

وی افزود: نوع دوم  انقالب مانند انقالب  اسالمی ایران  
به این صورت است که قدرت اجتماعی آنقدر قوی شود 

که به راحتی بر قدرت سیاسی غلبه کند.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان داشت: قبل از 
انقالب قدرت سیاسی ایران همۀ ویژگی ها، حمایت ها 
و عوامل قدرت را به  طور کامل در اختیار داشت، به 
طوریکه خزانه با افزایش قیمت نفت پر از پول بود و ایران 
نه تنها به جایی بدهکار نبود، بلکه با وام دادن به کشورهای 
دیگر از جمله کشورهای اروپایی از آن ها 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 

   در دوران قاجار 
تا حدودی استقالل 
نسبی وجود داشت 
ولی در دوران پهلوی 
هیچگونه استقاللی 
نبود و قدرت های 
خارجی در ابتدا 
رضاخان میرپنج 
بی سواد را در کودتای  
1299 و پس از آن 
در سال 1320 هم 
محمدرضا شاه را بر 
سر کار آوردند و در 
کودتای 1332 هجری 
شمسی به آن قدرت 
بخشیدند

   محمدرضا شاه 
هر روز با سفرای 
انگلیس و آمریکا 
دیدار داشت و آنها 
برای وی دستورالعمل 
صادر می کردند به 
طوریکه نام نمایندگان 
مجلس از سفارت 
انگلیس و آمریکا 
دیکته می شد و 
دیکتاتوری مطلقه بود
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وزرا قبل از انقالب در ازای وزارت، ماهانه به شاه پول می دادند

 به علت قدرت 
سیاسی و حمایت های 
بین المللی و وجود 80 

هزار مشاور خارجی در 
دستگاه های دولتی رژیم 

پهلوی و وجود ساواک 
بسیار مخوف که هر 

صدایی علیه حکومت را 
به سرعت خفه می کرد 

به هیچ عنوان رژیم شاه 
و آمریکا  پیش بینی 
انقالب اسالمی را در 

ایران  نمی کردند

  قبل از انقالب 
مراجع به طور مستقیم 
به شاه انتقاد نمی کردند 

و معموال نخست وزیر 
و دولت را خطاب قرار 

می دادند اما ویژگی 
حضرت امام خمینی )ره( 

مورد انتقاد قرار دادن 
شاه و حمله مستقیم به 

شخص شاه بود

و دولت را خطاب قرار می دادند؛ اما ویژگی حضرت امام 
خمینیw مورد انتقاد قرار دادن شاه و حملۀ مستقیم 

به شخص شاه بود.
وی به انتقاد امام خمینیw به آمریکا و اسرائیل 
به عنوان دومین مرحله از زندگی سیاسی امام اشاره کرد و 
اظهار داشت: از  آنجا که آمریکایی ها در ملی شدن صنعت 
نفت در ابتدا دخیل بودند و بعد منجر به شکل گیری 
کودتای 2٨مرداد شدند به همین دلیل رهبران سیاسی 
جهان سوم معتقد بودند که بدون پیوستگی به یک قدرت 

بیرونی نمی شود کاری را پیش برد.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان داشت: مرحلۀ 
سوم از زندگی سیاسی امام خمینیw مرجعیت سیاسی 
و مذهبی ایشان بود، زیرا در دوران های قبل معموالً مراجع 
مذهبی وارد سیاست نمی شدند و حتی حوزۀ علمیه قم 
  wدخالتی در امور سیاسی نداشت و حضرت امام خمینی
نه تنها مرجعیت سیاسی و مذهبی را به هم پیوند داد، بلکه 

قم را هم سیاسی کرد.
وی با اشاره به دوران تبعید سیزده سالۀ 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 می شود.
محمدی در پایان اظهار داشت: قبل از انقالب مردم 
معتقد بودند که امام زمانf تنها در صورتی ظهور 
خواهند کرد که ظلم افزایش یابد، بنابراین مکتبی در قبل 
از انقالب با پیروان زیادی به عنوان حجتیه وجود داشت 
که به ترویج ظلم با این بهانه که باید به ظهور امام زمان 
کمک کرد، می پرداخت و از پیروان زیادی هم برخوردار 

بود. ضمن اینکه مورد انتقاد رژیم شاه هم نبودند.
منبع: خبرگزاری فارس

وزرا قبل از انقالب به ازای پستشان، ماهانه 
مبلغی به شاه پرداخت می کردند

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 می کردند و این 

مبالغ از راه های نامشروع توسط زیردستان تهیه می شد.
وی افزود: به علت قدرت سیاسی و حمایت های 
در  خارجی  مشاور  هشتادهزار  وجود  و  بین المللی 
دستگاه های دولتی رژیم پهلوی و وجود ساواک بسیار 
مخوف که هر صدایی علیه حکومت را به سرعت خفه 
می کرد، به هیچ عنوان رژیم شاه و آمریکا پیش بینی 

انقالب اسالمی را در ایران  نمی کردند.
استاد دانشگاه تهران بیان داشت: شش ماه قبل از 
  D.I.A سیا( و( C.I.A پیروزی انقالب اسالمی، سازمان های
)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 نه تنها هیچ اتفاقی نمی افتد 

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 
خمینیw از پانزده سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
برنامه ریزی خود برای پیروزی انقالب را آغاز کرده بود، 
تصریح کرد: زندگی سیاسی امام به چهار مرحله قابل 
تقسیم است که یکی دورۀ ظهور ایشان به عنوان رهبر 
انقالب بود؛ زیرا بعد از فوت آیت اهلل بروجردی و آیت اهلل 
کاشانی شاه تصور می کرد که دیگر فرد قدرتمندی در 

عالم مذهب وجود ندارد.
طور  به  مراجع  انقالب  از  قبل  افزود:  محمدی 
مستقیم به شاه انتقاد نمی کردند و معموالً نخست وزیر 
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هر چه که از سال های نخست پیروزی انقالب 
می گذرد و دهه ها را پشــت سر می گذاریم، 
عده ای بال و پر گرفته و به دنبال آن می افتند 
که چهره های منفوری را که مردم برای از سر 
راه برداشتن آن ها شــهدا دادند و خون های 
پاک بــر زمین ریخته شــده، تطهیر کرده و 

بزک کنند!
بی شک بزک چهرۀ منفور پهلوی با بودجه های 
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 انقــالب ۱7دی ۱۳9۳ در جمع 
مردم قم به نکته بســیار مهمی در این راستا 
اشاره کردند که مسیر محققین و پژوهشگران 
را روشن می سازد؛ ایشان فرمودند » ]دشمنان[ 
می خواهنــد حقایق انقالب تحریف بشــود، 
به دست فراموشی ســپرده بشود؛ پول خرج 
می کنند، کار دارند می کنند. کســی که آشنا 
باشــد، آگاه باشد با دنیای کتاب و مطبوعات 
و مقالــه می بیند که دشــمنان چه کار دارند 
می کنند؛ امروز این ها سعی می کنند چهرهۀ 
خانــدان خبیث و منحوس پهلــوی را، رژیم 
فاســد و وابســته و خبیث و ظالم که کشور 
ما را ســال های متمادی به عقب انداختند و 
ملّت ایران را آن جور دچار مشــکالت عظیم 
کردند، بَزک کنند ، آرایش کنند امروز ســعی 
می شــود ]توّســط [ همان جبهۀ مقابل نظام 
پشــتیبان ها همان کسانی هستند  اسالمی. 
که با اصل انقالب مخالــف بودند ، با مردمی 
که انقالب کردند مخالــف بودند ، با وفاداری 
این مردم به انقالب به شّدت مخالفند. تا کنون 

موّفق نشدند.«
آنچه در ادامه می خوانید سلسله نوشتارهای 
چاپ شــده به قلم ســّیدروح اهلل امین آبادی 
در روزنامــۀ کیهان بــا عنــوان »این چهره 
تطهیرشــدنی نیست« اســت. نویسندۀ این 
مطالب تالش کرده اســت در مقابله با تالش 
ســازمان یافتۀ دشــمنان برای تطهیر چهرۀ 
پهلوی و به اســتناد منابــع درجۀ اول یعنی 
تأثیر گذار در طول  خاطرات شــخصیت های 
رژیــم طاغوت نشــان دهد که ایــن چهره 

تطهیرناشدنی است.

این چهره
تطهیرشدنی نیست
 سّیدروح اهلل امین آبادی



روز به روز بیشتر می شود. من کار ندارم که برای پیشرفت 
مردم کشــور واقعاً این رویه الزم بود؛ ولی حاال که کارها 
روی غلطک خودش است چرا اجازه نمی فرمائید انتخابات 
واقعی متکی بر آرای مردم باشــد، گور پدر این حزب یا 
آن حزب. انتخابات شــهرداری ها آزاد باشــد. انتخابات 
انجمن های ایالتی و والیتی آزاد انجام بشود... شاه با دقت 
به عرایض من گوش دادند و فرمودند اگر مراقبت نشود، 

همه چیز به هم می ریزد.۱

دانشــجویان در هیچ چیز کشور احساس 
مشارکت نمی کنند 

علم در خاطــرات ۱7شــهریور ۱۳۵2 نیز به صراحت 
بر این نکته تأکید می کند که هیــچ یک از مردم ایران 
از جمله دانشــجویان در تعیین سرنوشت کشور و خود 
نقشی نداشته اند، وی می نویسد: 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 نمی کنند. دولت طرز رفتاری که 
با مردم دارد مثل دولت غالب به مردم کشور مغلوب است، 
بی اعتنا و گاهی هم خشونت آمیز، انتخابات را که مداخله 
می کند و انگشت می برد... انگشت که چه عرض کنم؟ به 
مردم حقنه می کند، حتی انتخابات ده و شــهر را، برای 
مردم و عالقۀ مردم چیزی باقی نمی ماند، همه بی تفاوت 
می شوند...اخیًر تراوشاتی می شنوم که انتخابات آینده آزاد 
خواهد بود؛ ولی هنوز نمی توان حکمی کرد، چون معلوم 
نیست دولت چه بکند، مگر آن که حکومت موقتی بیاورند 

وگرنه با این دولت نمی شود. 2
علم در خاطــرات روز ۱۵فروردیــن ۱۳۵4 نیز با 
صراحت بیشتری به تقلب در انتخابات دورۀ پهلوی اذعان 
می کند، وی می نویسد: مطلبی نخست وزیر در کیش به 
من می گفت 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 می کنم. خیلی هم محرمانه و درگوشــی 

رژیمی که انتخابات سالم نمی توانست برگزار 
کند!

ملت مســلمان ایران پس از پیروزی انقالب شکوهمند 
اســالمی و از همان روزهای نخســت و با حضور پای 
صندوق های 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 صندوق های رای 
می رفتند تا نمایندگانی را به مجلس بفرستند ولی همگان 
می دانستند که نمایندگان نه از طریق رای آزاد مردم که 

در دربار انتخاب می شوند و به مجلس راه می یابند.
مروری به خاطرات رجال عصر پهلوی و اســناد و 
مدارک موجود صحت این مدعا را به وضوح اثبات می کند.

اسداهلل علم که در برهه ای نخست وزیر 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 می دهد. علم در خاطــرات روز ۱9آذر ۱۳4٨ خود 
می نویسد: ]شاه[ فرمودند نمی دانم این مردم کی تربیت 
خواهند شد و چه طور می توان آن ها 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 کم کم مردم عادت بکنند. هیئت حاکمه که در زیر 
سایه قدرت اعلیحضرت مصون از هرگونه انتقادی است. 
تکلیف احزاب و مجلسین هم که معلوم است. عده ای از 
مردم به این حزب و عده ای دیگر به آن حزب رفته اند و 
کشور را هم بین خودشان تقسیم کرده اند. وکالی آن ها 
هم می دانند 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 
می کنند. 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 بی اعتنایی به وجود آمده است و 

نمایندگان چگونه از صندوق دربار بیرون 
می آمدند؟!

45
پروندۀ ویژه
یادداشت

هر چند مردم هر از 
گاهی پای صندوق های 

رای می رفتند تا 
نمایندگانی را به 

مجلس بفرستند ولی 
همگان می دانستند که 
نمایندگان نه از طریق 
رای آزاد مردم که در 

دربار انتخاب می شوند و 
به مجلس راه می یابند.

 علم: ]شاه[ فرمودند 
نمی دانم این مردم کی 
تربیت خواهند شد و 

چه طور می توان آن ها 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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این چهره تطهیرشدنی نیست؛ بخش اول



پروندۀ ویژه/ یادداشت

نامزدی نمایندگی مجلس تهیه کرده، شاه لیست مزبور 
را با اسامی نامزدهای نمایندگی از سوی زاهدی تطبیق 
داده و پس از یک دست کردن اسامی نامزدها، چند تن از 

نامزدها را جابه جا کرده است.4
حسین فردوست از نزدیک ترین دوستان شاه نیز در 
کتاب خاطرات خود بر این نکته اذعان دارد. وی می گوید 
»یک کمیسیون سه نفره برای انتخابات مجلس در منزل 
اسداهلل علم تشکیل می شــد. منصور اسامی نامزدها را 
می آورد و با نظر علم مهر نمایندگی آن ها تأیید می شد. 
پس از بررســی صالحیت امنیتی و مطالعاتی این افراد، 
ترتیب انتخاب این اســامی داده می شــد و به صورتی 

ظاهری، نام آن ها از صندوق آرا بیرون می آمد.۵
جالب اســت بدانیــم که با همۀ ایــن اوصاف که 
در خفا و عیان در انتخابات تقلب می شــد، شاه همواره 
مدعی بود درصدد اســت انتخابات سالمی برگزار کند. 
روزنامۀ دیلی تلگراف لندن پس از قیام ۱۵خرداد ۱۳42 
با شاه مصاحبه ای ترتیب داده و پهلوی در این مصاحبه 
به خبرنگار دیلی تلگراف گفت: من دلیلی نمی بینم که 
انتخابات را به تعویق بیاندازیم، انتخابات در اواخر تابستان 
انجام خواهد شد. زنان برای اولین بار در تاریخ ما در آن 
شرکت خواهند کرد. من اطمینان دارم با قوانین جدیدی 
که برای انتخابات تهیه شده است، پارلمان دموکراتیکی 

جانشین مجالس نامناسب قبلی می شود. 6
ســرانجام پس از پنجاه  ســال تقلب گسترده و 
برگزاری انتخابات غیر آزاد ۱۵مرداد ۱۳۵7 روزنامه ها به 
نقل از شاه تیتر زدند: »به طور قطع می گویم 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 آن ها حدود آزادی ها 

تعیین خواهد شد.«
با وجود وعده های فــراوان »چوپان دروغ گو« 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 
۱7شهریور فاجعه ای بزرگ خلق کرد و صدها نفر را در 

خیابان ها به گلوله بسته و به شهادت رساند.

می گفت. خیلی تعجب کردم که این چه رشوه ای است 
که به من می دهی؟ 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 می آیم که جا به جا کنم، اما باید دید سیاست کلی 

چه خواهد بود.۳
عالوه بر اسداهلل علم، نخست وزیر 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 می کند، وی در 
این گزارش می  نویسد: عالء وزیر دربار اظهار داشت چند 
هفتۀ پیش، اســداهلل علم، رئیس امالک سلطنتی، به او 
گفته است به دستور شاه صورت اسامی عده ای را برای 

پی نوشت ها:

۱. خاطرات اسداهلل علم، جلد ۱، صفحه ۳۱2  / 2. 2- همان جلد ۳، صفحه ۱۵٨ / ۳. ۳- همان، جلد ۵، صفحه 26 / 4. غالمرضا 
نجاتی، شصت سال خدمت و مقاومت، ج اول، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳77، صص ۳۳7 تا 

۳40 / ۵. حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج۱، ویراستار: عبداهلل شهبازی، تهران، مؤسسه اطالعات و پژوهش های 
سیاسی )انتشارات اطالعات(، ۱۳٨2، ص 2۵7 / 6 . اطالعات، 26 خرداد ۱۳42، صفحه ۱ و ۱4

   علم: دولت  طرز 
رفتاری که با مردم 
دارد مثل دولت غالب 
به مردم کشور مغلوب 
است، بی اعتنا و گاهی 
هم خشونت آمیز، 
انتخابات را که مداخله 
می کند و انگشت 
می برد... انگشت که 
چه عرض کنم؟ به 
مردم حقنه می کند، 
حتی انتخابات ده و 
شهر را، برای مردم 
و عالقۀ مردم چیزی 
باقی نمی ماند، همه 
بی تفاوت می شوند

   فردوست: یک 
کمیسیون سه نفره 
برای انتخابات مجلس 
در منزل اسداهلل 
علم تشکیل می شد. 
منصور اسامی نامزدها 
را می آورد و با نظر 
علم مهر نمایندگی 
آن ها تأیید می شد. 
پس از بررسی 
صالحیت امنیتی و 
مطالعاتی این افراد، 
ترتیب انتخاب این 
اسامی داده می شد و 
به صورتی ظاهری، نام 
آن ها از صندوق آرا 
بیرون می آمد
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عزت شــاهی ادامه می دهد: »برای برخــی که آمادگی 
نداشــتند، دیدن قیافۀ حسینی خود یک شکنجه بود؛ 
ریختش، هیکلش، دندان هایش، چشم هایش 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 دست هایم را از باال بست. بعد گفت: هیچ حرف 
نمی زنی، 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 می خورد. هر ضربه چون شوکی بود و نفس را بند 

می آورد.«
عزت شاهی ادامۀ شکنجه را چنین توصیف می کند: 
»معموالً بعد از شالق، دور محیط دایره می دواندند 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 آورده ای؟ به داخل 
برگردانش، باید جنازه اش بیرون بیاید. حسینی غالباً در 
اتاقش تنها کار می کرد؛ ولی گاهی بازجوها هم پیش او 
می آمدند. این بار بازجو )محمدی( هم به داخل آمد. وقتی 
مرا به زمین انداختند، او با پاشــنۀ کفش به روی گونه ام 
رفت و چرخ زد که ناگهان دو دندانم شکست. این شرایط 
واقعاً غیر انسانی، وحشیانه و ناراحت کننده بود ...حسینی و 
محمدی، دو نفری آن قدر مرا با شالق زدند که ناخن های 
پایم از جا پریدند و افتادند. ناخن های دســتم نیز کنده 

باید همین امشب کلکش را بکنیم !
نگاهی به کتاب خاطرات شخصیت های مبارزی که پیش 
از پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی به زندان افتادند، 
نشان می دهد که رژیم پهلوی از هیچ شکنجه و جنایتی 

در حق آنان فروگذار نکرد.
عزت شاهی یکی از این مبارزین است که خاطرات 
او به همت سورۀ مهر منتشر و در اختیار عالقمندان قرار 

گرفته است.
برای فهم واقعیات و آن چه در آن برهه اتفاق افتاده 
است، ضروری است برش هایی از این کتاب را مرور کنیم.

حسینی شکنجه گر جالدی اســت که در ساواک 
همتا نداشت و اسمش لرزه بر اندام زندانیان می انداخت؛ 
بس که قصی القلب و بی رحم بود. روایت عزت اهلل مطهری 
معروف به عزت شــاهی از شکنجه شــدنش به دست 
محمدعلی شعبانی، معروف به حسینی، چنین می گوید: 
»من تا آن وقت حســینی، شکنجه گر معروف، را ندیده 
بودم؛ ولی آوازه اش را شنیده بودم... نگهبان فرنج را به سرم 
کشید و به طبقۀ پایین )طبقه دوم( پشت در اتاق حسینی 
آورد. در آنجا دیدم عده ای در صف جلوتر از من ایستاده اند. 
جالب اینکه بعضی ها قبل از اینکه نوبتشان برسد، در همان 
پشــت در خودشان را خراب می کردند. برخی هم گریه 
می کردند. 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، برنامه ای برایم در نظر گرفته اند. حسینی فرنج را از 
سرم برداشت. نگاهی کرد، من هم نگاه کردم: دراکوال بود!«

کلبۀ وحشتی به نام کمیتۀ مشترک

 عزت شاهی: اینکه 
بعضی ها قبل از اینکه 

نوبتشان برسد، در همان 
پشت در خودشان را 

خراب می کردند. برخی 
هم گریه می کردند. 

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، 
برنامه ای برایم در نظر 

گرفته اند
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پروندۀ ویژه/ یادداشت

سر باال دادم، این بازجویی و شکنجه با هدایت مستقیم 
منوچهری معروف بــه دکتر صورت می گرفت. او فردی 
بی رحم، 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، 
شکنجه گران با ناشیگری از دستگاه شکنجه ای معروف به 

آپولو استفاده می کردند .
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 
می گفت علت دســتگیریش را نمی دانــد. از بد حادثه، 
بازجوی او کسی به نام دانش بود که فردی حقیر، زبون و 

عقده ای بود و زندانی هایش را خیلی اذیت می کرد.«
وی در ادامۀ خاطرات خود می نویســد: »صبح روز 
بعد، قهرمــان ورزش را برای بازجویی بردند. دانش برای 
شکنجۀ او از آپولو استفاده کرد و او را به طرز وحشیانه ای 
شکنجه داد. بعدازظهر که من در کف سلول دراز کشیده 
و اســتراحت می کردم، ناگهان از پادری دو پای بزرگ و 
خون آلود 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، گفتنی های فراوانی است؛ ولی جالب 
اســت بدانیم پرویز ثابتی، نفر دوم ساواک که همۀ این 
جنایات زیر نظر وی صورت می گرفت، در کتاب خاطرات 
خود هر گونه شکنجه ای را منکر شده است، بشکنجه هایی 
که حتی شــاه آن ها را در روزهای پایانی حضور در ایران 
و پیش از فرار تأئید کــرد و گفت مأمورین هر از گاهی 

عصبانی می شوند و صندلی را بر سر متهم می شکنند !

شدند.«
اما این همه شکنجه هایی نبود که عزت شاهی در 
آن روزها تجربه کرد، »شب، بازجوهای شکنجه گر دوباره 
بازگشــتند و گفتند: نمی توان 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 پایه ای بایستم. دست هایم را از طرفین به 
میخ طویله ای بر دیوار، بســتند و بعد چهارپایه را از زیر 
پایم کشیدند و مصلوبم کردند. تمام وزنم را کتف و مچ 
دست هایم تحمل می کرد. دستبند لحظه به لحظه بیشتر 
در مچ دســتم فرو می رفت. خون به دستم نمی رسید. 
پنجه هایم بی حس 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 

حسینی بردند.«

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

البته این تنها عزت شــاهی نیســت کــه خاطراتی از 
شکنجه های 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 می گوید: »دو، سه روزی بیشتر از آغاز 
زندگی جدیدم نمی گذشت... نام کمیتۀ مشترک برایم 
نامی آشنا بود، ولی برای اولین مرتبه بود که مرا به آنجا 
می بردند، وقتی به آنجا رسیدیم مرا به اتاقی برده و با مشت 
و لگد به جانم افتادند... جالدان کمیته شب اول به شدت 
و به ســختی مرا کتک زدند، هر چه سؤال کردند جواب 

   عزت شاهی: شب، 
بازجوهای شکنجه گر 
دوباره بازگشتند و 
گفتند: نمی توان 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 نمی گذشت... 
نام کمیتۀ مشترک 
برایم نامی آشنا 
بود، ولی برای اولین 
مرتبه بود که مرا به 
آنجا می بردند، وقتی 
به آنجا رسیدیم مرا 
به اتاقی برده و با 
مشت و لگد به جانم 
افتادند... جالدان 
کمیته شب اول 
به شدت و به سختی 
مرا کتک زدند
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و در سال پیش از انقالب به 2۵میلیارد دالر رسید که 
بیشترین حجم واردات در سال هاي پیش از انقالب بود. 
در این برهه زندگی مردم در همۀ حوزه ها به واردات از 
خارج وابسته شد و چنان کشور در وابستگی غوطه ور 
شد که کارخانۀ ارج با هشت هزار کارگر در سال ۱۳۵6 
به علت نداشتن پیچ متوقف مي شود. همچنین در سال 
۱۳۵4 برآورد شده است که بیش از یک میلیارد دالر 
جریمه به کشتي هایي پرداخت شد که در خلیج فارس 
به علت عــدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیۀ بار در 

انتظار باراندازي مانده بودند!
در این سال ها به دلیل اعمال تعرفه های 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 تعرفه های گمرکی پایین، 
کاالهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار 
یافت می شد. این سیاست اقتصادی نامناسب، در جهت 

در ســال های 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 ۱۳۵۳ سه برابر شد و 
رژیم به مدد این درآمدها یک سیاست اقتصادي مبتني 
بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجۀ 
ساالنه را به دو برابر افزایش داد، وام هاي سررسید نشدۀ 
خارجي را پرداخت و اعالم کرد آماده  است مبالغي را از 
طریق مؤسسات مالي بین المللي در اختیار کشورهایي 
قرار دهد که با مشــکل کســري موازنــه پرداخت ها 
روبرو هســتند. با اتکاي به اعتبار مالي قوي در سطح 
بین المللي، ایران گاه حتي بــه عنوان تضمین کنندۀ 
اعتبارات بــراي نهادهاي خارجي نیــز عمل کرد. در 
فاصلۀ یک ســال، واردات شش میلیارد دالري ایران با 
٨6 درصد افزایش به بیش از یازده میلیارد دالر رسید 
و سه سال بعد، حجم واردات یک بار دیگر دو برابر شد 

دالر های بی حساب نفتی چگونه جیب 
مستشاران آمریکایی را پر می کرد؟! 

 واردات در سال 
پیش از انقالب به 

25میلیارد دالر رسید 
که بیشترین حجم 

واردات در سال هاي  
پیش از انقالب بود. در 
این برهه زندگی مردم 

در همۀ حوزه ها به 
واردات از خارج وابسته 

شد و چنان کشور 
در وابستگی غوطه ور 
شد که کارخانۀ ارج با 
هشت هزار کارگر در 
سال 1356 به علت 

نداشتن پیچ متوقف 
مي شود
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آمریکایی رژیم شــاه در این برهه نیز توجهی داشته 
باشــیم تا بدانیم در حالی که متخصصین و کارمندان 
ایرانــی نهایتــاً در ســال ۱۳4٨ هــزار تومان حقوق 
می گرفتند، 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 نیــروي هوایي ایران 
در دورۀ پهلوي اســت، آمده است: »به تدریج که جلو 
رفتیم، شاید از ســال ۱۳42 بود که ایران شروع کرد 
به خرید وســایل با بودجۀ خودش، یعني کمک هاي 
نظامي به تدریج قطع شــد. بعضي از مستشــارهایي 
کــه در این مرحله مي آمدنــد، از نقطه نظر]کیفیت[ 
و آگاهي به تخصص شــان، زیاد جلوتر از شــاگردان و 
متخصصان خودمان، که از خارج آمده بودند، نبودند. 
آن روزها چیزي در حدود شــش، هفت هزار تومان به 
افسرهاي مستشاري مي دادند. هفت هزارتومان آن روز 
خیلي خوب بود. این ها باغ داشتند، مستخدم داشتند، 
راننده داشــتند، ورزش هاي اشرافي مي کردند؛ گلف و 
تنیس و اســکي و این ها. اشــکال بزرگي که به وجود 
آمد، این بود کــه وقتي این امتیازات بــه آن ها داده 
شد، این ها خودشــان را یک نژاد برتر دانستند و بعد 
هم دیگر کارهایشان یک کمي باعث ناراحتي پرسنل 
شده بود. دیگر همه چیز را زیر پا گذاشتند. به هرحال 
این ها در آن دوران خیلي داللي مي کردند؛ ولي خب، 

نمي توانستند آزاد این کار را بکنند.«

تضعیف تولیدات داخلی، افزایش وابســتگی اقتصادی 
کشــور به قدرت های صنعتی و تأمین بازار برای آنان 
بوده اســت زیرا در چنین شرایطی تولید کنندۀ نوپا و 
کم تجربۀ داخلی امکان رقابت با تولید کنندۀ توانمند و 
مجرب خارجی را نمی یابد و به سهولت از صحنۀ رقابت 
خارج می شــود و حضور در عرصۀ تولید را مقرون به 

صرفه نمی یابد.
درآمد نفتی ایران از ســه میلیارد دالر در ســال 
۱۳۳2 به ۵۳میلیارد دالر در سال ۱۳۵6 رسیده بود و 
درآمد سرانه نیز در این مدت به ۱۱۵۱4 دالر افزایش 
پیدا کرد، با این وجود در بخش های فقیر جامعه، فقر 
هر روز بیشتر و شــکاف طبقاتی عمیق تر می شد. بر 
اساس آمار بانک جهانی، 46 درصد مردم ایران در سال 
۱۳۵6 زیر خط فقر بودند و ضریب جینی در ایران قبل 

از انقالب بیش از 4۵ بوده است.
البتــه در بارۀ ارزانــی در دورۀ پهلوی نیز باید به 
قدرت خرید مردم و حقوق کارمندان نیز اشاره ای گذرا 
داشــت، در این برهه قیمت ها پایین بوده ولی قدرت 
خرید مردم بســیار پایین تر از آن بوده اســت. به طور 
مثال درآمد کارمند عادی ماهانه ۵00 تا ۱200 تومان 
بود )البته حقوق ۱000 تومانی در ســال های حدود 
۱۳4٨ به افراد بســیار محدودی اختصاص داشت( و 
قیمت پیکان در همین برهه 2٨هزار تومان بود یعنی 

2٨برابر حقوق حداکثری یک کارمند!
بهتر اســت به حقــوق مستشــاران خارجی و 

 درآمد نفتی ایران 
از سه میلیارد دالر 
در سال 1332 به 
53میلیارد دالر در 
سال 1356  رسیده 
بود و درآمد سرانه 
نیز در این مدت به 
11514 دالر افزایش 
پیدا کرد، با این 
وجود در بخش های 
فقیر جامعه، فقر هر 
روز بیشتر و شکاف 
طبقاتی عمیق تر 
می شد. بر اساس 
آمار بانک جهانی، 46 
درصد مردم ایران در 
سال 1356 زیر خط 
فقر بودند و ضریب 
جینی در ایران قبل 
از انقالب بیش از 45 
بوده است

  آن روزها چیزي 
در حدود شش، 
هفت هزار تومان به 
افسرهاي مستشاري 
مي دادند. هفت 
هزارتومان آن روز 
خیلي خوب بود. این ها 
باغ داشتند، مستخدم 
داشتند، راننده 
داشتند، ورزش هاي 
اشرافي مي کردند؛ 
گلف و تنیس و اسکي 
و این ها. اشکال بزرگي 
که به وجود آمد، 
این بود که وقتي این 
امتیازات به آن ها داده 
شد، این ها  خودشان 
را یک نژاد برتر 
دانستند
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پارسـایی، آن گــاه خالفــت؛ بررسی مفهوم 
پارسایی، برگرفته  از آموزه های نهج البالغه

رئیس مرکز تحقیقات امام علیj به معرفی کتابی از 
خود با عنوان پارسایی، آن گاه خالفت پرداخت و گفت: 
در ادامۀ ارتباطی که در این سال ها با مراکز فرهنگی 
دانشگاه دولتی  برقرار شد، مسئوالن  کشورهای دیگر 
ایروان در ارمنستان، عالقه مند بودند که بتوانند در دانشگاه 
خود بر روی مبحثی در حوزۀ اسالم شناسی کار کنند. 
در همین جهت کتاب پارسایی آنگاه خالفت که مجموعه 
مباحثی در حوزه امام علی پژوهی 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 علیj اعالم 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. آن ها اعالم کردند که ما در دپارتمان ایران شناسی، 
دانشجویان بسیاری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 
داریم که رشتۀ زبان و ادبیات فارسی می خوانند. ما قصد 
داریم ضمن اینکه دانشجویان ما با فرهنگ علوی آشنا 
می شوند، پندها و آموزه های اخالقی آن را نیز دریافت 

کنند.
جنیدی ادامه داد: به طور کلی این اثر، کتابی  است 
از  برگرفته  آن  آغازین   بخش  که  پارسایی،  زمینه  در 
آموزه های نهج البالغه است. این کتاب در بخش اول خود 
به موضوعات مختلفی می پردازد، ازجمله اینکه: به راستی 
پرهیزگار کیست؟ چه کسی پارساست؟ و کدامین مؤمن 

محققان و پژوهشگران حوزۀ امام علی پژوهی، در نشست 
کتاب خوان تخصصی »فرهنگ علوی« که با همت نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور، همکاری پژوهشگاه علوم 
 j انسانی و مطالعات فرهنگی و مرکز تحقیقات امام علی
برگزار شد به معرفی سه کتاب مرتبط با این موضوع 

پرداختند.
علوی«،  »فرهنگ  تخصصی  کتاب خوان  نشست 
محمود  دکتر  سخنرانی  با  بهمن ماه  پنجم  سه شنبه، 
دکتر  مشایخی پور،  محمدعلی  دکتر  جنیدی جعفری، 
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 جنیدی جعفری، رئیس مرکز تحقیقات امام 
علیj  در این نشست به تشریح مهم ترین فعالیت های 
این مرکز پرداخت و گفت: یکی از فعالیت های تخصصی 
ما در مرکز امام علیj، بحث ترویج فرهنگ علوی است 
که به تحقیق و پژوهش درباره ابعاد گوناگون زندگی امام 
علیj می پردازیم. با توجه به اقداماتی که جریان های 
انحرافی و افراطی به نام اسالم انجام می دهند، یکی از 

وظایف مهم ما مقابله با این فرهنگ انحرافی است.
جنیدی با اشاره به فعالیت های بین المللی مرکز 
امام علیj گفت: این مرکز در سالی که  تحقیقات 
گذشت چهارمین همایش بین المللی امام علی پژوهی 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.

اگر کسب اخالق نباشد، توفیقی برای 
کسب حالل حاصل نمی شود

در نشست کتاب خوان تخصصی »فرهنگ علوی« مطرح شد؛

52
طعم کتاب
گزارش

  جنیدی جعفری، 
رئیس مرکز تحقیقات 
امام علی j: یکی 
از فعالیت های 
تخصصی ما در مرکز 
امام علی j بحث 
ترویج فرهنگ علوی 
است که به تحقیق و 
پژوهش درباره ابعاد 
گوناگون زندگی امام 
علی j می پردازیم. 
با توجه به اقداماتی که 
جریان های انحرافی و 
افراطی به نام اسالم 
انجام می دهند، یکی از 
وظایف مهم ما مقابله 
با این فرهنگ انحرافی 
است
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اگر کسب اخالق نباشد، توفیقی برای کسب حالل حاصل نمی شود

نتیجه گرفتیم که با نگاه به خالقیت خداوند، پرداختن به 
اخالق کار، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در آموزه های ما 
آمده که مالکیت هرچه که در این جهان وجود دارد از 
آن خدا است. حضرت علیj نیز می فرمایند، اگر به 
طاعت خدا عمل کنیم، آن گاه مالک می شویم. پس آیا 
انجام طاعت خدا در حوزه کار می تواند چیزی جز اخالق 
کار باشد؟ امام علیj می فرمایند 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 »غایت شناسی اخالق کار« در سه 
محور »عوامل و زمینه های رشد اخالق کار«، »موانع اخالق 

کار« و »آثار و نتایج رعایت اخالق کار« اشاره دارد.

مثل ها و مثل واره ها نشان دهندۀ تأثیر کالم 
و  عرب  شاعران  اشعار  در  امیرالمؤمنین 

فارسی زبان
در ادامۀ این نشست فاطمه احمدی، قرآن پژوه و محقق 
علوم دینی به معرفی اثری از خود با عنوان مثل ها و 
و  عربی  مشترک  مضامین  و  نهج البالغه  در  مثل واره ها 
فارسی پرداخت و گفت: ضمن تعلق خاطر ویژه ای که 
به نهج البالغه و صاحب آن دارم، بیشتر دل مشغولی و 
فعالیت های علمی من معطوف به سه ضلع مبارک قرآن، 

متقی است؟ در ادامه سعی کردیم تا با بهره گیری از گفتار 
امام علیj، پاسخ این پرسش ها را مطرح کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات امام علیj دربارۀ بخش 
دوم این کتاب نیز توضیح داد: بخش دوم این کتاب 
نگاهی کوتاه به  خالفت دارد؛ به طوری که با مراجعه به 
و...  ابی الحدید  ابن  از طبری،  تاریخی، شواهدی  متون 
اساس  که  اشاره شده  بخش  این  در  است.  ارائه شده 
حکومت امام علیj خدا محوری بود و در گفتار، رفتار و 
کردارشان همواره به خدا فکر می کردند و حکومت را به 
عنوان یک وسیله می دیدند نه به عنوان هدف. وسیله ای 
برای پیاده کردن احکام خدا و آشنایی مردم با منبع فیض.

امام  از دیدگاه  مبانی اسالمی در اخالق کار 
jعلی

در بخش دیگری از این نشست محمدعلی مشایخی پور، 
به معرفی کتاب خود با عنوان اخالق کار از دیدگاه امام 
زمینۀ  در  بنده  که  کاری  گفت:  و  پرداخت   jعلی
امام علی پژوهی انجام دادم، بحث اخالق کار در نهج البالغه 
است. مهم ترین دلیلی که باعث شد به سمت انتخاب این 
موضوع بروم، عالقۀ شخصی به این موضوع بود تا بتوانم 
برای کاربردی کردن مفاهیم نهج البالغه 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 
حوزه مطالعاتم را روی نهج البالغه آغاز کردم، به شّدت 
احساس کردم جامعۀ امروز بشری نیازمند این آموزه ها 

هستند.
این پژوهشگر علوم دینی دربارۀ عنوان کتاب اخالق 
نظر  برخالف  داد:  توضیح   jعلی امام  دیدگاه  از  کار 
بسیاری از مکاتِب که انسان را محور کارهای خود قرار 
داده اند، دین اسالم با نگاهی همه جانبه 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 
معصومینb،  به ویژه با تکیه بر بیانات گهربار امام علی

j،  مبانی اسالمی اخالق کار مورد بررسی و تجزیه و 
تحلیل قرار گیرد.

مشایخی پور ادامه داد: این کتاب برگرفته از پایان نامۀ 
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 پژوهش های اخالقی، ارتباط اخالق و کار و انواع کار، 
بررسی شده و درادامه به مبانی و اصول اخالق کار در سه 
محور، »خداشناختی«، »انسان شناختی« و »جهان شناختی« 

پرداخته شده است.
وی با اشاره به برخی آیات و روایات در زمینۀ کار و 
کسب حالل گفت: به عبارتی با هم بینی آیات و روایات 

  مشایخی پور: 
کاری که بنده در زمینۀ 

امام علی پژوهی انجام 
دادم، بحث اخالق کار 
در نهج البالغه است. 
مهم ترین دلیلی که 
باعث شد به سمت 

انتخاب این موضوع 
بروم، عالقۀ شخصی 

به این موضوع 
بود تا بتوانم برای 

کاربردی کردن مفاهیم 
نهج البالغه در زندگی 
خودم قدمی برداشته 

باشم

 مشایخی پور: 
معتقدم که موضوع 

اخالق، بحث گمشدۀ 
جامعۀ بشری است و به 

همین دلیل زمانی که 
در این حوزه مطالعاتم 

را روی نهج البالغه آغاز 
کردم به شدت احساس 

کردم جامعۀ امروز 
بشری نیازمند این 

آموزه ها هستند 
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این شیوه بهره  گرفته اند. در سخنان حکیمانۀ خود، عالوه 
بر امثال رایج در میان مردم، اشعاری مثل گونه از اعشی 
قیس، عمران قیس، حاتم طائی و دیگران اقتباس فرمودند 
که من در این کتاب از این موارد به عنوان مثل واره ها یاد 
کرده ام. از این مثل واره ها می توان چنین نتیجه گرفت 
که امام علیj علی رغم آنچه برخی عنوان کرده اند، به 
شعر و شاعری عنایت داشتند و اشعار بلندی در دیوان 

امیرالمومنینj هم منسوب به ایشان است.
احمدی در ادامه به تأثیر نهج البالغه بر ادیبان و 
شاعران عرب و ایرانی اشاره کرد و گفت: پس از کالم الهی 
که قرآن است، نهج البالغه با وجود برخی موانع سیاسی به 
صورت گسترده در آثار گویندگان و نویسندگان عرب زبان 
و ایرانی جلوه گر شده است. از جمله شاعران و نویسندگان 
عرب که به این سرچشمۀ بالغت راه پیدا کرده اند و 
مضامین بسیاری را از نهج ابالغه اخذ کرده اند، ابوطیب 
متنبی، اخطل، ابوالفتح بستی، ابو نواس و عباس بن احنف 

هستند.
وی در ادامه به برخی از مثل ها و مثل واره های این 
کتاب اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه مثل  شماره ۳4 
این کتاب از نامه ۳۱ نهج البالغه است که می فرمایند 
»ُرَبّ َطلٍَب َقْد َجَرّ إِلَی َحَرٍب«. تأثیر این کالم در اشعار 
شاعران عرب زبان و فارسی زبان متجلی شده؛ به طوری 
که ابن هرمه، شاعر شیعۀ علم بدیع، می گوید: »بسا جویندۀ 
کاری که در آن کار می شتابد و اگر بداند، هالک او در 
آن است«. رشید وطواط از شاعران فارسی زبان می گوید: 
»ای بسا مرد سودجوینده که قدم در راه مخوف می گذارد، 
عاقبت چون به دستش آمد سود، او از آن سود به زیان 

افتاد«.

صحیفۀ سجادیه و نهج البالغه 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 بین المللی 

نهج البالغه منتشر خواهد شد.
احمدی دربارۀ ساختار این کتاب توضیح داد: مثل ها 
و مثل واره ها در نهج البالغه و مضامین مشترک عربی و 
فارسی، شامل ۱۱0 مثل و مثل واره است که به صورت 
الفبایی از ابتدا تا انتها آورده شده اند؛ ترتیب تدوین کتاب 
نیز براساس نهج البالغه است؛ یعنی ابتدا خطبه ها، بعد 
نامه ها و در انتها حکمت ها آمده اند. این کتاب صرفاً یک 
بررسی اجمالی برای تأثیر کالم امام علیj در ادبیات 
فارسی و عربی است. دکتر جلیل تجلیل نیز مقدمه ای 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 

کرده اند.
این محقق علوم دینی با اشاره به نقش و جایگاه 
»مثل« در ادبیات دینی و تعلیمی عنوان کرد: یکی از 
ساده ترین شیوه های دعوت گران دینی و به ویژه اسالمی، 
برای بیان حقایق و معارف عمیق، استفاده از »مثل« است. 
چنان که در قرآن هم از این شیوه بهره گرفته شده و آمده 
است: Nَولََقْد َضَربَْنا لِلَنّاِس فِی َهَذا الُْقْرآِن ِمن ُکِلّ َمَثٍل 
ُروَنM. همچنین در بیاناتی از امیرالمومنین لََّعلَُّهْم یََتَذَکّ
j در غررالحکم، ایشان به مثل اشاره داشتند و فرمودند 
یعنی  وااللباب«؛  النهی  الولی  تضرب  االمثال  »ضروب 

مثل ها برای اهل فکر و عقل زده می شود.
وی افزود: امام علیj نیز در بیانات خود، آنجا که 
نمی توان و نباید به روشنی و صراحت سخن بگویند، از 

  احمدی: امام 
j علی
مثل ها و مثل واره ها در 
نهج البالغه و مضامین 
مشترک عربی و 
فارسی، شامل 110 
مثل و مثل واره است 
که به صورت الفبایی 
از ابتدا تا انتها آورده 
شده اند؛ ترتیب تدوین 
کتاب نیز بر اساس 
نهج البالغه است، 
یعنی ابتدا خطبه ها، 
بعد نامه ها و در انتها 
حکمت ها آمده اند. این 
کتاب صرفاً یک بررسی 
اجمالی برای تأثیر کالم 
j امام علی
 در ادبیات فارسی 
و عربی است. دکتر 
جلیل تجلیل نیز 
مقدمه ای 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 
کرده اند

  احمدی: پس از 
کالم الهی که قرآن 
است،  نهج البالغه 
با وجود برخی 
موانع سیاسی، 
به صورت گسترده 
در آثار گویندگان و 
نویسندگان عرب زبان 
و ایرانی جلوه گر شده 
است
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باران و کویر
کمال السید

معارف

 
 
 

خاطراِت کشندۀ عاشورا، سرفرازی و سرنگونی دولت ها، ضرب سکۀ رویش ها،  زبانه های دگرگونی و انقالب در نقطه نقطۀ 
سرزمین اسالم، خنکای بیانات زالل و ناب نیایشگر و شکافندۀ دانش ها، حیات سبز و مرِگ سرخ زید، دین گستری یا 
کشور گشایی زمامداران، سیر مردی که انبانی از نور و محبت را بر دوش عاطفه ها می کشید، سایۀ چهار فصل زمستانی 
امویان، جوشش چشمه های شعر شاعران شیعی، پی ریزی شالودۀ اندیشۀ شیعیان در روزگاری که طوفان های گوناگون 
فکری می وزید. زوال  ارزش ها و . . . خمیر مایه هایی هستند تا نویسندۀ پژوهشگر ریزش ها و رویش ها را در قطعه ای 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.

55
طعم کتاب

معرفی کتاب
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نزدیــک به هفت ســال اســت که از 
تأکید رهبر معظم انقالب بر »اقتصاد 
مقاومتی« در دیدار کارآفرینان کشور 
می گذرد. مدلــی که به تعبیر رهبری 
تنها راه نجات کشور در پیچ و خم های 
اقتصادی دنیا به حساب می آید. 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 
بیژنی کاریکاتوریســت مطرح  مازیار 
کشور طرح های آن را کشیده است، با 
زبان ساده می کوشد 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 
پس انداز می کند. اشتباه بزرگی است 
اگر فکر کنم که قناعــت هم خانوادۀ 
تنبلی است. قناعت،تالش و پشتکار، 
خانوادۀ موفقیت هستند. من می خواهم 
با این خانواده دوســت باشم و با آن ها 

رفت و آمد خانوادگی داشته باشم.«

مجموعۀ شــعر زن بی قرار، سرودۀ 
ســمانه عابدینــی از جملــه آثار 

ذکر شده در حیطۀ شعر زنان است.
مجموعــۀ زن بی قــرار از جملــه 
کتاب هایی است که مخاطب گاهی 
با ایرادهای منطقی در خلق تصاویر 
مواجه شــود و خصوصاً در جریان 
اواسط کتاب به سطرهایی می رسید 
که نبودنشان آسیبی به اثر نمی زد و 
از زیبایی اثر نیز نمی کاهد ولی شاعر 
آن ها را با توجه به ذوق خود انتخاب 
کرده است. در قسمت هایی از کتاب، 
رگه هایــی از تصاویر و شــعرهای 
خلق شــده، در کتاب هــای بیــن 
ســال های ٨4 تا 90 دیده می شود 
که می تواند ضعف بزرگی محسوب 
شــود اما شاعر این شــعرها آن قدر 
برای مجموعۀ زن بی قرار 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 کتاب های 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.

تربیت حماســی همان تربیت دینی 
است که با جنبه های حماسه و فتوت 
پر رنگ شده است. لطافتی که در تربیت 
و باغبانی انســان وجــود دارد، اگر با 
صالبت و استواری حماسه همراه شود، 

تربیت دینی ناب را محقق می کند.
این کتاب مشــتمل بر شانزده مقاله و 
گفتار به موضوع تربیت حماســی از 

دیدگاه های مختلف می پردازد.
در کتاب گفتارهایی در تربیت حماسی 
این موضوعات را می خوانیم: »در آمدی 
بر تربیت حماســی«، »نسبت تربیت 
حماســی با تربیت دینــی«، »چرایی، 
چیستی، عناصر و ابعاد تربیت حماسی«، 
»گفتاری دربارۀ تعریف و شاخصه های 
تربیت حماســی«، »حماسه پروری در 
سه ساخت شناخت، گرایش و رفتار«، 
»شاخصه های تربیت حماسی در آیینۀ 
روایات«، »مصادیق و موارد حماسه در 

ادعیه و زیارات« و...
در بخش دیگــری از کتاب، محققان 
به دیدگاه های امــام راحلw، مقام 
معظم رهبری )مد ظله العالی( و شهید 
مطهریw در باب حماسه و جهاد و 
تربیت حماسی می پردازند. همچنین 
صفحاتــی از این کتاب بــه »الگوها و 
روش هــای قرآنی تربیت حماســی« 

پرداخته است.

زن بی قرار
سمانه عابدینی
شهرستان ادب

 
 
 

گفتارهایی در تربیت حماسی
مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان

fامام عصر

 
 
 

الفبای اقتصاد مقاومتی
مهدی فرج اللهی

نارگل
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بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای فروردین

بـخــــش قـــابــل تــوّجـهـــی از 
افســردگی ها، احســاس پوچــی و 
درون  تهی شــدن ها و روزمرگی هــا، 
نتیجــۀ منطقــی بی هویتــی اســت.
هویــت، تعیین کننــــدۀ جـــایگاه و 
منزلــت و مرتبــت انســان اســــت و 
پیوندهـــا و رشتـه هـا و ارتباطات او و 
جهـــان خــــارج را در بر می گــیرد. 
ــائف و  ــا و وظــ ــت، نقش هــ هویـ
مسـئولیت هــــای هـــر کســـی را 
در قبــــال خـــود و دیگـــران معین 
می کند و توّقـــعات و نســبت خود را 
بــا گذشــته، حــال و آینده مشــخص 

می ســازد.
بنابرایــن هویــت، جلوه هــای متعــدد 
دارد: هویت فردی)شــخصی(، هویت 
ــت  ــی، هوی ــت مل ــی، هوی خانوادگ
ــت  ــی، هوی ــت اجتماع ــی، هوی دین
فرهنگــی و هویــت مدنــی، هــر یک 
ــاب  ــی از کت ــوالت فصل ــن مق از ای
دکتــر شــرفی اســت. محــور بحــث 
ــب  ــد و مطال ــز جوانان ان ــت نی هوی
ــا تأکیــد بــر ویژگی هــا و نیازهــا و  ب
گرایــش هــای نســل جــوان تنظیــم 

شــده اســت.

جوان و بحران هویت
محمدرضا شرفی 

سروش

 
 
 

معرفي نظریه اي جدیــد در تعلیم و 
تربیت، با تأکید بر بعد بصیرت و درک 
مفهوم آن، موضوع اصلي مطالب کتاب 
حاضر اســت که مي تواند نمایان گر 
دیدگاهي در عرصۀ تربیت اســالمي 
باشد که با آن چه تا به امروز در کشور 
ما و بسیاري از سرزمین هاي اسالمي 
در جریان بوده، تفاوت هاي اساســي 
دارد و در آن بر معناي خاص از عقل 
و تعقل، ضرورت پرورش تعقل و اتخاذ 
روش عقالني در تربیت تأکید فراوان 

وجود دارد.
از جملــه مباحث منــدرج در کتاب 
مي توان به انگیــزۀ انتخاب موضوع و 
ضرورت تحقیق، ناشناختي شناخت، 
معرفي و نقد پژوهش هایي دربارۀ عقل 
در حوزۀ فرهنگ اسالمي، گزاره هایي 
پیرامون تعلیم و تربیت، فلسفۀ تعلیم 
و تربیت اســالمي، معنــاي عقل و 
تعقل در منابع معرفتي اسالمي)قرآن 
و احادیــث(، نســبت تربیت عقالني 
با تربیت اسالمي)بررســي تاریخي(، 
معناي کلي تربیت و معناي آموزش، 
ایجاد، حفظ و توسعۀ بصیرت؛ چونان 
هدف اساسي تربیت عقالني، تربیت 
بصیرت گــرا، تربیت عقالني و مفهوم 
بصیرت و تعاریــف موجود در نظریه 

بصیرت، اشاره نمود.

تعلیم و تربیت بصیرت گرا
علیرضا رحیمي احمد کریمیان 

 j دانشگاه امام صادق

 
 
 

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 معرفی شده 
از شهید همت را در قالب تولیدات 
مستند  آثار  روزنامه ها،  صدا و سیما، 
روایت فتح، بیلبوردهای شهرداری، 
آلبوم های عکــس خانوادگی و نیز 
تصویر وی در نگاه گروه های مختلف 
اجتماعی و سیاســی مورد واکاوی 

قرار داده است.
وی بــا اســتفاده از تکنیک و علم 
نشانه شناسی، ســعی کرده در این 
پژوهــش، تصویری تازه از شــهید 

محمدابراهیم همت ارائه کند.
حسام مظاهری در بخشی از مقدمۀ 
خود بر این کتاب آورده است: همِت 
صدا و سیما، همِت مطبوعات، همِت 
»روایــت فتح«، همــِت بیلبوردها و 
خاطرات  همِت  شهرداری،   بنرهای 
هم رزمان،  همــِت آلبوم خانوادگی، 
اصول گرا،  همِت حزب اللهی، همِت 

همِت اصالح طلب، همِت ...
در ایــن ســال ها، از محمدابراهیم 
همت، هرکس تصویری ســاخته و 
روایتی کرده است. اما همِت واقعی 
کدام این هاســت؟ کتاب اســطورۀ 
همت به دنبال پاســخ این پرسش 

است.

اسطورۀ همت
 محسن حسام مظاهری 

آرما 
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طعم کتاب / معرفی کتاب

جوان، همواره در حال رشـد اسـت و 
رشـد روحـی و روانـِی وی در ارتباط 
مسـتقیم و متقابل با رشـد جسـمی 
هنگامـی  رشـد،  جریـان  اوسـت. 
حالـت طبیعـی بـه خـود می  گیـرد 
کـه او از نظـر فکـری و اعتقـادی در 
جهـت صحیـح و در مسـیر طبیعِی 
برنامه  هـای تکامـل نظـام آفرینـش 
قـرار گیـرد. از این روسـت کـه جوان 
برای رشـد روانـی و سـازندگی خود، 
نیازمنـد هدایـت و راهنمایـی و بیان 
صالح و خیراندیش اسـت. این کتاب 
در پنج فصل، مسـائل ضروری رشـد 
و تربیت را برای پسـران و دختران)به 
طور مشـترک( مـی  کاود؛ که شـامل 
»جوانـی،  »جسـت و جو«،  فصل هـای 
بینـش و اندیشـه«، »روابـط دختـر و 
پسـر«، »مرزهای عشـق و دوستی« و 

»آسـیب شناسـی« می شـود.

آنچه یک جوان باید بداند
 رضا فرهادیان 

مؤسسۀ بوستان کتاب 

 
 
 

ایـن کتاب مجموعاً بـه ۳۱۳ موضوع 
و روایـت در قالب بخش های مختلف 
پرداخته اسـت. در بخـش اول، پندها 
 bمعصـوم چهـارده  آموزه هـای  و 
بـه صورتـی تفکیک شـده و زیبـا بـا 
ذکـر مخاطـِب پنـد آمـده اسـت. در 
دومیـن بخـش ایـن نوشـتار، از پنج 
پیامبـر الهـی نصایحـی خطـاب بـه 
فرزندانشـان درج شـده اسـت. پندها 
و آموزه هایـی از حکیمـان و برخـی 
اعـالم، عنوان بخـش سـوم و چهارم 
این کتاب ارزنده اسـت. بخش پنجم 
و ششـم کتـاب نیـز بـه آموزه هایـی 
از برخـی بـزرگان و بانـوان اختصاص 

یافته اسـت.
در کـــتــاب فـــرزندم، ابــتـــدا 
نــام ناصــــــح)پنــد دهــنـده( و 
منصـوح)نصیـحت شــونده( 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.

ــی  ــه بررس ــور ب ــر ظه ــاب عص کت
و تحلیــل حــوادث دوران ظهــور و 
ســرانجام ملــل و قومیت های مختلف 
در عصــر جنگ هــای آخرالزمــان و 
ظهــور حضــرت مهــدی f از دیدگاه 
ــردازد. ــنی می پ ــیعه و س ــات ش روای

نویســنده در بخــش دیگــری از کتاب 
بــه دیــدگاه اهــل ســنت دربــارۀ 
حضــرت مهــدی f پرداختــه اســت. 
ــاب  ــن کت ــر، ای ــه مهم ت ــا از هم ام
خوشــحال کننده  بشــارتی  دارای 
ــرای قــوم مســلمان)ایرانیان( اســت  ب
ــخ گذشــته  ــه تاری ــا نگاهــی ب کــه ب
ــش  ــالم و گرای ــان در اس ــابقۀ آن و س
بــه آل محمــدo و در آخــر بــا بــه 
وجــود آوردن انقــالب کبیــر اســالمی 
نشــان داده انــد کــه بــه حق شایســتۀ 
چنیــن بشــارتی می باشــند. بشــارات 
بــه اینکــه رســالت مهمــی در ایجــاد 
شــرایط بــرای ظهــور و ادامــۀ آن دارند.

عصر ظهور
عالمه علی کورانی

چاپ و نشر بین الملل

 
 
 

فرزندم
jمؤسسۀ امام هادی
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انحالل در نظام استکباری
سعید زیباکالم

شهیدکاظمی

 
 
 

شــاید برای آن هایی که در شــهرهای بزرگ یا مکان هایی 
زندگــی می کنند که تمام اطرافیان و همســایه های آن ها 
هم دین و هم کیش و هم آیین آن ها باشند، کمتر پیش بیاید 
که به موضوع برادری، مجاورت و همسایگی با کسانی فکر 
کنند که از نظر دین و مذهب با آن ها تفاوت داشته باشند. 
قرآن کریم مسلمان ها را به زندگی مسالمت آمیز و همراه با 
دوستی و مهربانی با پیروان دیگر ادیان دعوت کرده است اما 
چرا گاهی کار به جایی می رسد که ما از برادران و خواهران 
مسلمان اهل سنت این قدر دور افتاده ایم و به قول نویسندۀ 
کتاب برادران غریب، در عین قرابت و نزدیکی از هر جهت، 
از هم بسیار غریب و دور افتاده ایم؟ هم را نمی شناسیم و حتی 

نسبت به برادران دینی مان موضع می گیریم؟
این کتاب که به کوشش حامد رضایی گردآوری شده است، 
مجموعه ای از خاطرات روحانیان شیعه ای است که در مناطق 
سنی نشین کشور فعالیت کرده اند، خاطراتی کوتاه و خواندنی 
به قلمی جذاب و روان که می توانید 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 ناصبی ها یا امام 
شافعی ها، سنی ای که از امام رضاj شفا گرفت، شیعه بکش 
برو بهشت، وقتی نهاد رهبری نظر رهبر را نمی پذیرفت، اگر 
می دانستم از انقالب دفاع نمی کردم، خمینی خلیفة اهلل است، 
سی دی اساتید حوزه را گوش می داد، دیگر دلش برای شیعه 
نرم نمی شود، چرا اهل ســنت را نجس می دانید؟!، امان از 
خناسان بی تقوا، وحدت جزو اولویت های ما نیست و استقبال 
از خدا و منتسبانش عنوان تعدادی از داستان های این کتاب 

هستند..

برادران غریب
حامد رضایی

آرما

 
 
 

ایــن کتــاب مجموعــه ای از مصاحبه هــا، مقــاالت و 
یادداشــت های ایــن اســتاد فلســفۀ علــم اســت کــه در 
فاصلــۀ ۳ تیــر۱۳9۳ تــا تیــر۱۳94 در موضوعات مختلف 
به ویــژه سیاســت خارجــی دولــت یازدهــم انجــام گرفت 
و ایــن بــار بــا محوریــت چگونگــی »انحــالل انقــالب در 

نظــام اســتکباری« مــدون شــده اســت.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

ــه را از  ــن پنب ــد ای ــرای همیشــه بای ــار و ب ــک ب ــا ی »م
گوشــمان درآوریــم کــه مشــکل مــا بــر ســر کــم و کیف 
یــا حــدود و میــزان فنــاوری هســته ای اســت. مشــکل 
ــد انقــالب  ــا نبای ــه م ــن اســت ک ــا ای ــا از نظــر آن ه م
می کردیــم! در یــک برهــه، آگاهی هایــی در ملــت ایــران 
شــکل گرفــت و چیــزی بــه نــام انقــالب اســالمی بدون 
اجــازۀ نظــام ســلطه بــه وجــود آمــد. فنــاوری هســته ای 
ــن بخــش  ــه مهم تری ــخ اســت، و ن ــوه ی ــن ک ــوک ای ن
ــه  ــت ک ــا این جاس ــا م ــا ب ــی غربی ه ــکل اصل آن. مش
مــا می خواهیــم زندگــی متفاوتــی بــا زندگــی غربی هــا 

بــرای خودمــان ایجــاد کنیــم.
ببینیــد ماجــرای انقــالب اســالمی ماجرایی متفاوتــی از 
مشــکلی اســت کــه غربیــان بــا روس هــا بــر ســر منافع 
ــیوۀ  ــۀ ش ــا در عرص ــد. آن ه ــی دارن ــادی و سیاس اقتص
زندگی کــردن مشــکلی بــا هــم ندارنــد. ولــی ماجرایــی 
کــه ملــت ایــران بــا انقــالب اســالمی ایجــاد کــرده یــک 
ماجــرای بســیار بنیانــی اســت. مــا عمومــاً می خواهیــم 
بــه انســان، بــه قــدرت، بــه سیاســت، بــه جامعــه، بــه 
حیوة الدنیــا مبنائــاً متفــاوت و از منظــر کتــاب اهلل نــگاه 

کنیم.«

بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای فروردین
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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 2٨ مرداد 
۱۳۳2 و تثبیت قدرت محمدرضا پهلوی نیز ایران به طور کامل در اختیار جهان 
استکبار و صهیونیسم به رهبری آمریکا قرار گرفت و در نقش مکمل سیاست های 

منطقه ای آمریکا به همکاری گسترده ای با رژیم صهیونیستی پرداخت.

ایران و اسرائیل در دوران سلطنت پهلوی
محمدتقی تقی پور

مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی

این کتاب تاریخی، مجموعه ای از اســناد مرتبط با محمدرضا پهلوی اســت که 
خالصه ای از رویدادهای مهم دوران ســلطنت وی می باشد. این اسناد شامل سه 
بخش می شوند: بخش دربار، روابط بین الملل و تحوالت داخلی. بخشی از قضایایی 
که در این کتاب بررســی شده اند عبارت اند از: وقایع شــهریور ۱۳20، از امالک 
واگــذاری تا بنیاد پهلوی، وزارت دربار، نفت، نامه های محمدرضا پهلوی، شــرف 
عرضی ها، تبلیغات، جشن های 2۵00ساله، تغییر تقویم، رابطه با آمریکا، شوروی، 

انگلیس، اسرائیل، کودتای 2٨ مرداد ۱۳۳2، انتخابات، مطبوعات، اصالحات ارضی و انقالب اسالمی.

پهلوی ه)جلد سوم(
فرهاد رستمی پویا

مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران

در دوران پادشاهی رضاخان، هنگامی که پای آمریکایی ها و عوامل آن ها به ایران باز 
شد، تاراجی بزرگ از ثروت باستانی ایرانیان توسط آن ها انجام شد. این بخش از تاریخ 
که مورد اهمال تاریخ نگاران قرار گرفته است، یکی از تأسف بارترین 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 سی هزار قطعۀ لوح گلی فاخر و نفیس چگونه به صورت 

»امانت« و به بهانۀ رمز گشایی به شیکاگو منتقل شد و دیگر به ایران برنگشت.  

تاراج بزرگ
 محمدقلی مجد

 مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
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پدر ساواک داســتان زندگی سیاسی و اجتماعی سرلشگر تیمور بختیار است. 
کتــاب در پنج فصل به این موارد می پردازد: 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 می گرفتند که اطالعاتی در مورد سازمان های مخالف داشتند. در این دوره، 
بازجویی هنوز عملی نشده بود و برای اقرار گرفتن، از شکنجه استفاده می شد. 
فردوست مسئولیت اعمال شکنجه بر متهمان را متوجه تیمور بختیار و مصطفی امجدی)مدیر کل ادارۀ سوم ساواک( 

می داند.

پدر ساواک
 جواد عربانی

 مرکز اسناد انقالب اسالمی

گروه هنر و ادبیات مرکز اســناد انقالب اســالمی، پیش از این سه جلد از دورۀ 
»دربار به روایت دربار« را با نام های فســاد سیاسی دربار، فساد اقتصادی دربار و 
فســاد اخالقی دربار منتشر کرده است و اینک، چهارمین جلد، با هدف بررسی 
جامعه ای که چنان درباری به آن حکومت می کرد، در دستان شماست. نگاهی 
به جامعۀ ایران در پنجاه و سه سال حکومت پهلوی به لحاظ ابعاد و شاخصه های 
درونی، از سطح معیشت و خدمات عمومی و رفاهی گرفته تا وضعیت آموزش و 

اداره و فرهنگی و غیره. این اثر گامی کوچک در جهت ترغیب ساختن خواننده به کشف حقایق مستور است

53 سال عصر پهلوی به روایت دربار
 ریحانه درودی

 مرکز اسناد انقالب اسالمی

این گونه نهادها در نظام های استبدادی و دیکتاتوری، مانند رژیم شاه، صرفاً برای 
حفظ و تحکیم پایه های رژیم استبدادی و دیکتاتوری، سازماندهی می شوند و 
در حقیقت در جهت خالف منافع و مصالح مردم فعالیت می کنند. سرگذشت 
ساواک گواه این مدعاست. ساواک نیز در راستای همین هدف بعد از کودتای 2٨ 
مرداد۱۳۳2 تأسیس شد. الیحه تشکیل ساواک در سال ۱۳۳۵ ابتدا در مجلس 
سنا و سپس در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و سازمان امنیت از ابتدای 

سال۱۳۳6 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. 

ساواک و نقش آن در تحوالت داخلی رژیم شاه
 تقی نجاری نژاد

 مرکز اسناد انقالب اسالمی
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کتاب، پس از مروری بر وضعیت شکنجه در دوره های مختلف تاریخ ایران، به بررسی 
شکنجه در دوره پهلوی دوم، به ویژه بین سال های ۱۳۳2 تا ۱۳۵7 پرداخته است. 
پس از کودتای 2٨ مرداد، شرایط داخلی و بین المللی سبب ایجاد سیاست هایی 
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 دستگاه های امنیتی معاصر، دوران تأسیس 

و تثبیت ساواک، خشونت شدید تا سقوط ساواک و کنش ها و واکنش ها در قبال شکنجه.  

شکنجه در رژیم شاه
سعید صمدی پور

مرکز اسناد انقالب اسالمی

اســداهلل علم، طراح الیحه انجمن های 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 شوکت الملک؛ خان بیرجند و یار غار انگلیس ها بود. او به واسطه 
جایگاه پدر به دستگاه رژیم متصل شد و خیلی زود، پله های ترقی را پیمود. او در 
پس تمام کوشش های نوکرمآبانه، چیزی را جز جلب رضایت محمدرضا نمی طلبید. 
کتاب، سیر اوج گیری و سقوط علم را بررسی می نماید. فصول کتاب عبارت است 
از: خان زاده بیرجند، در تکاپوی قدرت، عرض ارادت به شاه با شلیک گلوله به مردم، یخبندان باورها، دوران مرگ یا مرگ 

دوران.

خانه زاد شاه
زهرا کرمانی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

این کتاب روایتگر زندگی محمدرضا پهلوی از تولد تا مرگ است. شیوۀ طرح 
افکار، احساســات، انگیزه ها و عکس العمل های شاه سابق ایران، به خصوص 
واکنش ها و موضع گیری های اتخاذ شده در مواقع بحران های سیاسی، در این 
کتاب به گونه ای است که آن را از قالب تشریفاتی معمول خارج کرده، با نثری 
خاطره گونه اسلوب تازه ای از نوشتار و زندگی نامه های تاریخی و سیاسی ارایه 

می کند.

رؤیاهای بر بادرفته
عباس سلیمان نژاد

مرکز اسناد انقالب اسالمی
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جلـد اول از ایـن کتـاب، مجموعـه مقـاالت نخسـتین همایـش بررسـی علـل 
فروپاشـی سـلطنت پهلـوی اسـت کـه در دوم اسـفند 1382 بـه همت مؤسسـه 
مطالعـات و پژوهش هـای سیاسـی و بـا همکاری فرهنگسـرای انقـالب برگزار 
شـد. علی رغـم این کـه متن مقـاالت ویراسـتاری شـده اند، 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 سـخنرانی ها و مقاالت دومین همایش بررسـی علل فروپاشی سـلطنت پهلوی است که به 
کوشـش »مجمـع هماهنگی مراکز اسـنادی، تاریخ پژوهی و بانک های اطالعاتـی«، در بهمن 1385 در دانشـگاه تهران 

برگزار شـد.  

سقوط
جمعی از نویسندگان

مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی

این کتاب به زندگی و ظلم سپهبد نصیری می پردازد. نویسنده به شرح حال و 
زندگی نصیری، رسیدن او به مقامات نظامی و خوش خدمتی به شاه، چگونگی 
رسیدن به مقام ریاست ساواک و سرکوب قیام ها و شکنجۀ مردم انقالبی توسط 
نیروهای ســاواک می پردازد. سپس زندگی ســپهبد نصیری را پس از پیروزی 
انقالب به تصویر می کشاند. نصیری در سال های پایانی عمر رژیم پهلوی بخش 
اعظمی از دارایی های 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 ۱۳۵7 همزمان با اوج گرفتن اعتراضات مردم علیه حکومت، سپهبد نصیری را به زندان انداخت؛ به 

امید این که بتواند رضایت مردم را به دست آورد.

پاسبان جهنمی
زهرا کرمانی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

این کتاب به بررسی سازمان ها، جمعیت ها و مؤسسات یهودی و صهیونیستی 
ایران در عصر پهلوی می پردازد. در این کتاب سعی شده است تا با تکیه بر اسناد 
ساواک، جریان های فوق را مورد بررسی قرار دهد. به گواهی تاریخ معاصر ایران، 
اقلیت یهود به ویژه پس از صعود رضاخان تا زمان سقوط محمدرضاشاه از جایگاه و 
موقعیت بسیار ممتاز و برجسته ای برخوردار بودند. سازمان ها و کانون های یهودی 
در عرصه های 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 ثروت ها را در تقویت پایه های رژیم 
صهیونیستی خرج کردند.کتاب در مورد انتقال یهود به فلسطین و کمک های مالی یهودیان ایران دورۀ پهلوی به اسرائیل، 
اطالعات ارزنده ای را ارائه می دهد. این کتاب در پنج فصل و به انضمام اسناد یهودیان موجود در ساواک چاپ شده است.

سازمان های یهودی و صهیونیستی در ایران
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی



سال1356 تازه به انتها رسیده و نوروز1357 آغاز شده بود. 
من دانش آموز 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 برمی گشتیم. مرکبمان 
یک مینی بوس زهواردررفتۀ خطی بود که جا برای نشستن نداشت. ما 
به ناچار در راهروی بین صندلی ها ایستاده بودیم و با تکان های شدید 

در جادۀ نانجیب، به این طرف و آن طرف موج می خوردیم.
خاطرم هست این مسیر،که امروز در عرض 30 دقیقه طی می شود، 
آن روزها خیلی طوالنی و خسته کننده بود. من از سر بی حوصلگی، 
تابلوها و دیوارنوشته ها را می خواندم. گاهی چنان غرق در خود بودم 
که ناغافل از اطرافیان، خواندنم صدادار می شد و توجه آن ها را جلب 

می کرد.
آن روز دیوارنوشــته هایی را دیدم که هول هولکی و  با رنگ اسپری 
نوشته بودند! در یک فاصلۀ پنج کیلومتری، چند بار آن نوشتۀ بدخط، 
و ازنظر من بی معنی، تکرار شده بود. با این حال من از البه الی جمعیت 
متراکم در راهروی کوچک مینی بوس، ســرک کشیده بودم سمت 

پنجره تا جمله را پیش از گذر مینی بوس ببینم و بخوانم.
- درود ... بر ... ُخمی...ری.

نمی دانم نویسنده، عبارت خمینی را ناخوانا یا اشتباه نوشته بود، یا 
من اشتباه می خواندم. اما آنچه که سهواً داشت اتفاق می افتاد 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 برافروخته اش را دیدم که مرا 

از خواندن نهی می کرد.
ترسی ناشــناخته وجودم را فراگرفت. طوری که حدس زدم در آن 

شرایط حتی نباید بپرسم چرا؟
بااحتیاط نگاهی به اطرافم انداختم. احساس کردم مسافران مینی بوس 

وانمود می کنند؛ آن جمالت روی دیوار را نمی بینند.
این برای اولین بار بود که چشــمان من بانام خمینی آشنا می شد و 

گوش هایم نام او را از زبان خودم می شنید. 
در مقابل این نام، حاالتی در من شرطی می شد، ترس، اختفا، سکوت، 

خفقان شدید.
تازه داشتم می فهمیدم که چرا شعار نویسی هول هولکی، با دست های 

لرزان و البد نیمه شب اتفاق افتاده است!
وقتی رسیدیم خانه، من و برادرم می دانستیم باید بالفاصله راجع به 
چه چیزی صحبت کنیم. دیگر وقت آن رســیده بود او حرف هایی را 
که تابه حال از من مخفی می کرد، صاف و پوست کنده بگوید تا به قول 
خودش یک وقت دچار دردســر نشوم. آن جا بود که من با طاغوت و 

خمینی و ساواک و پدیده ای به نام انقالب آشنا شدم.
از بهار تــا پاییز57 اتفاقات زیادی افتاد و چشــم و گوش و جرأت 
و جســارت همه را باز کــرد. دیدن تصویر امــام، اعالمیه های او، 
راهپیمایی های یواشــکی، بگیروببندها، ســخنرانی های آتشین، 
همه و همه از دانش آموز دوازده ساله ای که تازه می خواست کالس اول 
راهنمایی یا به قول امروزی ها ششم ابتدایی را شروع کند، داشت یک 
دانش آموز متفاوت می ساخت؛ 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 دانش آموزان دوازده ساله به کیفیت حضور یک معلم در 
مدرسه.

انقالب دوازده ساله ها

رحیم مخدومی



بنده فکر می کنم خوب است که 
محل های نماز جمعه، مرکز نمایش 
کتاب های خوب و کتاب های روز و 

کتاب های مطلوب باشد
مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور 1394/10/14
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اتفاقات بعد از انتخابات سال ٨٨ در یک نگاه، غلبۀ روح طاغوتی و زیاده خواهی 
را تداعی می کند، زیرا جریان مربوط به برخی از کاندیداهای انتخاب شــده و به 
عبارتی شکست خوردۀ 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 ریشه های اتفاقات تلخ آن برهه  از تاریخ انقالب اسالمی واکاوی شود و به 

پرسش های 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 ٨٨ بلکه از سال ٨4 برنامه ریزی 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 
دلیل نشان می دهد که جریان آشوب آفرین، با اینکه به سالمت انتخابات آگاه بود ولی دست به اغتشاِش فاجعه باری زد. 
حمیدرضا اسماعیلی همچنین با بررسی »انقالب مخملی« به رفتار شناسی بازیگران خارجی در حوادث فتنۀ ٨٨، و بررسی 
ائتالف سه ضلعی میان بازیگران داخلی، در نهایت به نقش حکیمانۀ رهبری انقالب اسالمی در شکست جریان فتنه و 

پیروزی ملت اشاره کرده است.

کتاب جمعه
بستۀ د ی ماه

معرفی بستۀ کتاب معرفی شده در نماز جمعه

کتاب تنهای تنها دربارۀ زندگی یکی از شهدای دانشجوی جنگ تحمیلی 
اســت که وقتی به فیض شهادت نائل شد 2۱ سال بیشتر نداشت اما راه سیر و 
سلوک به ســوی معبود خود را طوری طی کرده بود که شنیدن آن، چشم ها و 
دل ها را خیره و حیرت  زده می کند؛ شهید علی بلورچی، شاگردِ مورد توجه عالم 
ربانی مرحوم آیت اهلل حق شناس، و دانشجوی باهوش و باذکاوت دانشگاه صنعتی 
شریف است. آنچه در کتاب تنهای تنها می خوانیم باعث می شود 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 روایت هایی متعدد و گوناگون در کنار هم به روایتی یک دست اما خواندنی و مهیج تبدیل شده اند. 
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.

شورش اشرافیت بر جمهوریت
حمیدرضا اسماعیلی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

تنهای تنها
مرتضی قاضی

یا زهرا 
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آن هایی که تجربۀ شنیدن و خواندن دیدگاه های تاریخی مقام معظم رهبری را 
داشته باشند حتماً بر این نکته دست تأیید خواهند گذاشت که تسلط ایشان بر 
تاریخ، مثال زدنی است. مقام معظم رهبری با توجه به احاطه ای که بر تاریخ دارند 
تحلیل هایی ارائه می کنند که از خصوصیات بارز ایشان است. کتاب شب ظلمانی 
شاهنشاهی چکیده ای از تاریخ شاهنشاهی در ایران از دو هزار و پانصد سال پیش 
تاکنون، از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی است. خوانندۀ کتاب شب ظلمانی 
شاهنشاهی پای سخنان شیوا و دلنشین مقام معظم رهبری می نشیند و به درس تاریخ گوش می دهد، و فراتر از یک نَقل 
تاریخِی ِصرف، به الیه های زیرین تاریخ َسَرک می کشد، و شاهد افشای اهداف پنهان سالطین و شاهان ایران در برخی از 

اقداماتشان می شود.
به عنوان نمونه، در کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی مبحثی با عنوان »اسالمی نبودن همۀ نظام های سلطنتی حتی با نام 
اسالم« ارائه شده است که در آن بخش، مقام معظم رهبری چهرۀ واقعی حکومت های سلطنتی، حتی آن هایی که در ظاهر 
منادی اسالم بودند را بر َمال کرده و به خواننده نشان داده است که حتی آن هایی که به نام اسالم سکه ضرب کرده بودند، در 
عمل بویی از اسالم نبرده بودند، و به نکاتی اشاره می کنند که به دقت نظر و بصیرت خاصی در تحلیل تاریخ نیازمند است.

مجموعه کتاب های اینک شوکران، نوشته هایی است دربارۀ مردانی که در سال های 
جنگ، زخمی شدند، اما زخم هایشان ماند تا سال ها بعد از جنگ محملی شود برای 
نماندنشان؛ روایت هایی کوتاه و جذاب از زندگی مشترک با جانبازان هشت سال 
دفاع مقدس که در روایت های رســمی جنگ کمتر بیان شده است. کتاب های  
اینک شوکران از لحظۀ آشنایی همسر شهید، با او شروع می شود و با روزهای جنگ 
و گلوله ادامه می یابد، تا به دوران سخت مشکالت بعد از جنگ و تحمل فشارهای 
ناشی از زخم های به جا مانده، می رسد. صبر و اعتقاد و عشق زن به همسر، و مجاهدت و پاکبازی و شرافت مرد در هر کدام از 
داستان های کتاب  اینک شوکران چهرۀ دو قهرمان واقعی را به تصویر می کشد. صحنه هایی که در این مجموعۀ پنج جلدی 
از زبان همسران شهدا روایت شده، قطعاً خواننده را تحت تأثیر قرار خواهد داد، صحنه هایی تلخ اما آموزنده از زندگی مردان 

خدا که چنان شیرین روایت شده است که خواننده با تمام وجود، سختی ها و زیبایی های زندگی آن ها را لمس می کند. 
سختی هایی که زندگی با یک جانباز دارد کمتر در تریبون های رسمی بیان شده، و عنوان شدن آن ها در کتاب های  اینک 
شوکران سبب شده تا مخاطبان به مطالعۀ کتاب های این مجموعه اقبال بیشتری نشان دهند، و گواه این مدعا تجدید 
چاپ های متعدد از این کتاب هاست. این اقبال تا جایی بود که سینما نیز نتوانست نسبت به آن بی توجه باشد و طی 
سال های پس از انتشار این کتاب ها دو فیلم با محوریت دو کتاب از این مجموعۀ اثرگذار، ساخته شد و بر روی پردۀ سینما 

به نمایش درآمد.

اینک شوکران
روایت فتح

شب ظلمانی شاهنشاهی
اصغر مددی

انقالب اسالمی
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بستۀ بهمن ماه

دربارۀ  اهمیت خواندن تاریخ و ارتباط آن با مسائل اجتماعی امروز کشور، باید توجه 
داشت که شناخت عمیق و تحلیلی تحوالت پانصدسالۀ ایران، مسأله ای 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، 
تاریخ نقلی و تاریخ تحلیلی با افق تاریخ تفکر در ایران توأمان شود. ریشه یابی تاریخی 
برخی از مسائل مهم امروز منطقه و جامعۀ ایران از قبیل بیداری اسالمی، اقتصاد مقاومتی، فراماسونری و انجمن های مخفی 
از جمله ویژگی های کتاب  تاریخ معاصر ایران است. نکتۀ قابل توجه این است که کتاب  تاریخ معاصر ایران در واقع ساده 
و خالصه شدۀ کتاب جامع تری به نام تاریخ تحوالت سیاسی ایران از همین نویسندگان است که پیش از این منتشر شده و 

مورد توجه عالقه مندان به مباحث تاریخی نیز قرار گرفته است. 

کتاب راز درخت کاج، تصویري تأّمل برانگیز از زندگي یکی از شهدای نوجوان انقالب 
اسالمي است که نوع شهادت او با دیگر شهداي گرانقدر تاریخ انقالب و دفاع مقدس 
تفاوت دارد و آن مبارزۀ شجاعانه و شهادت مظلومانۀ دختري چهارده ساله در جبهۀ 
مبارزه با منافقین کوردل است. شهیدزینب کمایی، دختری نوجوان و انقالبی بود 
که در ابتدای دهۀ شــصت و در کوران تحرکات شوم سازمان منافقین، به دلیل 
فعالیت های سیاسی و مذهبی اش مورد خشم و کینۀ اعضای این گروه منحوس 
قرار گرفت و سرانجام به طرز دلخراشی ترور شد. کتاب راز درخت کاج  روایت مادري مجاهد از زندگي دختر مجاهد خود 
است؛ مادري انقالبي که خود نیز پابه پای دختران و پسرانش در میدان مبارزه و جهاد در مکتب اسالم حضور داشت. شهید 
زینب کمایی در کتاب راز درخت کاج، نوجواني اهل خودسازی و برنامه ریزی برای رشد و تعالی روح و جسم خود است و 

از این جهت می تواند نمونه و الگویی مناسب و قابل درک برای سایر نوجوانان قرار بگیرد.

مرحوم اصغر گلرو مفرد از اعضاي اولیۀ جمعیت 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 فعالیت های این گروه مبارز از اهمیت 
زیادی برخوردار است. حاج اصغر گلرو مفرد که پس از دستگیري نواب صفوي و 
یارانش، دستگیر شد و تحت شکنجه هاي سختي قرار گرفت، دیده ها و شنیده هاي 
ویژه ای از مبارزه و مقاومت خود و همراهان شهیدش در بازداشتگاه های مخوف رژیم 

پهلوی را در این کتاب به تصویر کشیده است. 
کتاب زندگی و مبارزات حاج اصغر گلرو مفرد علی رغم حجم کم و مطالب بسیار کوتاه، اطالعات بسیار خوبی از شکل گیری 
جمعیت فدائیان اسالم و سیر مبارزات تاریخی آن گروه مجاهد، و حواشی آن مانند ملی شدن صنعت نفت ارائه می دهد؛ 
به گونه ای که مخاطب در مدت کوتاهی می تواند با بخش مهمی از تاریخ مبارزات اسالمی در عصر حاضر آشنا شود و در 

صورت عالقه مند بودن به این بخش از تاریخ معاصر ایران، دامنۀ مطالعاتی خود را گسترش دهد.

کتاب جمعه

زندگی و مبارزات حاج اصغر گلرو مفرد
احمد فلسفی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

تاریخ معاصر ایران
دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی

آرما

راز درخت کاج
معصومه رامهرمزی

شاهد
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کتاب هاي کارنامۀ شیطان، خاطرات شیطان و اسرار شیطان هرکدام، بخشی از 
مداخالت و جنایت های شــیطان بزرگ را در ایران و جهان فاش مي کند. کتاب 
کارنامۀ شیطان نخستین جلد از این مجموعۀ سه جلدی است که نشان دهندۀ 
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 شاخص ترین آن کودتای 2٨ مرداد ۱۳۳2 است که حکومت قانونی 
را با کودتای نظامی ساقط کرد. جلد دوم این مجموعه با عنوان کتاب خاطرات شیطان نشان مي دهد 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 نیز سومین جلد از این مجموعه است که به بررسی ناگفته هایی از ایاالت متحدۀ آمریکا پرداخته و با مروري 
بر بدعهدی های مکرر این شیطان بزرگ اثبات مي کند که آمریکا بهترین دروغگوی دنیاست. بازخوانی نظرات امام راحل و 

رهبر معظم انقالب دربارۀ رابطه و مذاکره با ایاالت متحده نیز از مهم ترین مباحث این سه کتاب است.
این مجموعه،  برای جوانان، به ویژه دانشجویان، بسیار مفید و کارآمد است. 

صدور فتوای تاریخی امام خمینیw در بهمن ماه ۱۳67 مبنی بر ارتداد سلمان 
رشدی، مؤلف کتاب موهون آیات شیطانی و وجوب اعدام او نشان از حساسیت 
موضوع توهین به مقدسات اسالمي و دشمني هاي جهان غرب با اسالم داشت که 
همچنان پس از گذشت قریب به 2٨ سال 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 یک پارچه شور و حرکت شد و جهان 

غرب دچار سردرگمی و اضطراب؛ به طوري که علیه این حکم مهم و تاریخی، دست به تبلیغات گسترده اي زد.
کتاب کم 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 
می کند. مهم ترین نکته ای 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 رسانه ها بیان شده و فاقد عمق و محتوای مناسب است. از این رو 
خواننده پس از مطالعۀ این کتاب می تواند به مبنای جنجال های غرب علیه فتوای امام خمینیw و همچنین مخالفت های 
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 بیاني ساده ارائه شده است. همچنین اظهار نظر و تأییدات 

برخی از دانشمندان و متفکران غربی در مورد حکم تاریخی امام خمینیw نیز بیان شده است.

سه گانۀ کارنامۀ شیطان، خاطرات شیطان و اسرار شیطان
صالح قاسمی 

سلمان پاک

آیات شیطانی؛ بارزترین جلوۀ دشمنی استکبار جهانی با اسالم
قدر والیت
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خانوادۀ نشر
گفت وگو

 پس از جنگ 
تحمیلی، ادبیات 
مقاومت در کشور 
ایران شکل گرفت؛ اما 
بعد از جنگ، به طور 
جدی جان گرفت. 
برای اینکه بسیاری 
از نویسندگان ما 
نوقلم بودند و مسئلۀ 
بعدی اینکه در آن 
دوران، به ما میدان 
نمی دادند. در آن 
دوره، کسانی که 
توانایی بیشتری در 
نویسندگی داشتند، 
بیشتر میدان داده 
می شدند و آن ها با 
شعار رمان ضدجنگ، 
درصدد سیاه نمایی 
دفاع مقدس بودند

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، به طور جدی جان 
گرفت. برای اینکه بسیاری از نویسندگان ما نوقلم بودند و 
مسئلۀ بعدی اینکه در آن دوران، به ما میدان نمی دادند. 
در آن دوره، کسانی که توانایی بیشتری در نویسندگی 
داشتند، بیشــتر میدان داده می شدند و آن ها با شعار 
رمان ضدجنگ، درصدد سیاه نمایی دفاع مقدس بودند. 
آن ها رشــادت و پایمردی جوانان این مردم را که برای 
دفاع از کیان کشور، به جنگ با دشمن بعثی می رفتند، 

ناجوانمردانه نادیده می گرفتند. 

ارتباط و تأثیر متقابل میان ادبیات مقاومت اسالمی در ایران و 
سایر کشورها چگونه است؟

پیشینۀ ادبیات مقاومت در ایران به چه دورانی برمی گردد؟ 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 سال های پیش از انقالب اسالمی، 
مانند جنگ بین ایران و روسیه در دورۀ قاجاریه است. 
ابدان بسیاری از سپاهیان ایران در آنجا ماند، سنگ هایی 
به نشانۀ مزار و یادبود کسانی که شهید شده بودند، در 
منطقۀ چالداران باقی مانده است. در آن زمان، کسانی 
مطالبی را به طور کلی از این وقایع، یادداشت می کردند. 
علما هم رســاله ای در این خصوص تنظیم کردند که 
به »جهادیه« معروف شــده بود. بعدهــا مجموعۀ این 
دست نوشته ها را در قالب یک کتاب منتشر کردند. البته 
متأسفانه امکانات کم بوده و این وقایع در تاریخ، به خوبی 
ثبت نشده اســت. در دوران ما نیز متولیان فرهنگی از 
نویسندگان، به طور ویژه حمایت نمی کنند تا با خواندن 
منابع تاریخی و حضور در آن مناطق و مشاهدۀ مناطقی 
که این جنگ ها 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 

مسئولین درزمینۀ ادبیات مقاومت
دغدغۀ فرهنگی ندارند

محمدعلی گودینی از جمله نویسندگانی است که با سختی های زیادی قد کشیده و نویسنده شده است، تالش های او در نویسندگی و همچنین 
زندگی اش زیبایی یک فرد موفق را به تصویر می کشد. گودینی متولد شهرستان کنگاور از توابع استان کرمانشاه است. وی از سیزده سالگی برای کار 
و زندگی به تهران نقل مکان کرد. او پس از کار در کارگاه های مختلف نهایتًا به عنوان کارگر در کارگاه های مختلف به عنوان کارگر در کارخانه مشغول 
به کار شد و عضو سخنگویان انجمن کارگری شد. این تجربیات باعث شد به عنوان یک نویسندۀ کارگر، قلمی ُپرکشش برای بازگویی شرایط این 
قشر داشته باشد. اما گودینی در حوزۀ ادبیات انقالب اسالمی و ادبیات دفاع مقدس حرف های جدی برای گفتن دارد. آثار متعددی از این نویسندۀ 
ُپرتالش در جشنواره های متعددی، همچون »قلم زرین«، به عنوان پنج اثر برگزیده انتخاب شده است. آیت والیت، زندگی نامۀ داستانی شهید آیت، 
تاالر پذیرایی پایتخت، عبور از چارچوب، زلزلۀ عاشورا، سرباز وطن، چتربازی در امواج؛ زندگی نامۀ شهیِد غواص جواد شاعری، برخی از آثار این نویسنده 

است. آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگو با محمدعلی گودینی در مورد چیستی و چرایی ادبیات مقاومت در حوزۀ داستان است.

رضا شاعری
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مسئولین درزمینۀ ادبیات مقاومت، دغدغۀ فرهنگی ندارند

    ادبیات دفاع 
مقدس و ادبیات 

مقاومت، آثار 
جهانی شدن انقالب 

اسالمی است. 
گروه هایی مانند حماس 

و حزب اهلل بعد از 
انقالب اسالمی به وجود 
آمدند و به طور رسمی، 

رونمایی شدند. بسیاری 
از این گروه ها نیز هنوز 

معرفی نشده اند

   باید برای 
مکتوب شدن 

این رشادت ها و 
منتشرشدن آن در 
قالب ادبیات دفاع 
مقدس، مسئولیِن 
فرهنگِی بودجه، 

تخصیص بودجه بدهند 
و نویسندگان را در 

جلسه ای با رزمندگان 
ایرانی و لبنانی و غیره 
رودررو کرده و صحبت 

کنند

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 داده اند، به میدان نبرد 
در ســوریه ببرند و از نزدیک درگیری ها، اتفاقات و فضا 
را ببینند یا اینکه تعدادی از رزمندگان را در مجموعه ای 
جمع کنند تا برای نویسندگان صحبت کنند. نقشه ها 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 داشته ام یا چندین مرتبه در برنامه های 
راهیان نور شرکت کرده ام؛ آثار باقی ماندۀ جنگ را دیده ام 

و راحت تر می توانم قلم بزنم.
اما نمی دانم در جبهۀ ســوریه چه می گذرد؛ مردم 
آنجــا چگونه مبارزه می کنند؛ مثال آیا زنان هم در آنجا 
مبــارزه می کنند 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 قابلمه ای 
ماکارونی درســت کــرده بود و به رزمندگان ســوری 
می داد. اگــر من آن صحنه را از نزدیک ببینم، طبیعتاً 
تاثیرگذاری اش بیشتر اســت. باید برای مکتوب شدن 
این رشــادت ها و منتشرشدن آن در قالب ادبیات دفاع 
مقدس، مســئولیِن فرهنگِی بودجه، تخصیص بودجه 
بدهند و نویسندگان را در جلسه ای با رزمندگان ایرانی و 

لبنانی و غیره رودررو کرده و صحبت کنند.
در تکمیــل این بحث باید گفت، مشــاهده برای 

بــه نظر من ادبیات دفاع مقدس و ادبیات مقاومت، آثار 
جهانی شــدن انقالب اسالمی اســت. گروه هایی مانند 
حماس و حزب اهلل بعد از انقالب اسالمی به وجود آمدند 
و به طور رسمی، رونمایی شدند. بسیاری از این گروه ها 

نیز هنوز معرفی نشده اند.
برای اینکه بتوان شعرا و نویسندگان را برای نوشتن 
در این حوزه ترغیــب کرد، باید مراکز فرهنگی انقالبی 

حمایت های 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 
رمان هایی نوشته و در ایران هم منتشر شده است. من 
به طور کامل نخوانده ام؛ اما آنچه متوجه شدم، این است 
که بیشــتر در خصوص آوارگی ها و دربه دری هایشان 
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 سال ها جانشین یاسر عرفات 
بود، آشکارا مردمش را می فروشد. مثل برخی آقازاده های  

ما که پسرانشان به این ملت خیانت می کنند.

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 به عنوان یک نویســنده بخواهم این 
رویداد را به صورت داستانی بنویسم، ملزوماتی نیاز دارم. 
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خانوادۀ نشر/ گفت وگو

جنگ هشت ساله نوشتیم. آثاری در دست چاپ داریم 
و کتاب های دیگری که هیچ کس از چاپ آن ها حمایت 
نمی کند. 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 کتاب های زیادی که در کشور 
منتشر شده، خیلی از این خاطرات مکتوب شده است؛ 
اما متأسفانه مسئولین حمایت نمی کنند و اصاًل دغدغۀ 
فرهنگی ندارند. بنده خــودم کتابی با عنوان موج ها و 
کوسه های خلیج فارس، با موضوع ناوچۀ پیکان و نبرد 
ناوهای ایران با آمریکا نوشــتم. در این کتاب، بیش از 
دویســت بار نام خلیج فارس را آورده ام. این کتاب را 
در قالب رمان نوشــتم؛ اما تاکنون منتشر نشده است. 
من خودم گاهی در خصوص شــهدا احساس تکلیف 
کرده ام و برای شهدا کتاب نوشتم. این در حالی است 

که مسئولین باید این نکته را به ما سفارش بدهند.  
سال ٨7 در سفری که به لبنان داشتم، مترجم ما از 
مسئول روزنامۀ السفیر پرسید: »شما چرا از ادبیات دفاع 
مقدس ما در نشریه تان چیزی منتشر نمی کنید؟« در 
جواب گفت: »ما هر هفته ویژه نامه ای مخصوص ادبیات 
چاپ می کنیم. این وظیفۀ شماست که کتاب ها را ترجمه 
کنید و به ما برسانید«. در کشور لبنان، چیزی به عنوان 
یارانه برای ترجمۀ آثار وجود ندارد. خب، این را که من 
نمی توانم ترجمه کنم. باید متولیان امور فرهنگی این کار 
را انجام دهند. آن ها باید آثار تولیدی در ادبیات مقاومت 

را ترجمه کنند و در کشورهای دیگر توزیع کنند.
سال ٨۵ کتابی با نام روز سی وچهارم برای جشنوارۀ 
»سالم بر نصراهلل« نوشتم که برگزیده شد. این سفر جایزۀ 

این جشنواره بود.

مکتوب کردن تاریخ شــفاهی و ادبیات مقاومت، خیلی 
مهم اســت. خاطره ای را برای اینکه مطلب جا بیفتد، 
تعریف می کنم. ســال ۵۳، بازی های المپیک آسیایی 
تهران برگزار می شــد. من هم کــه نوجوان بودم، برای 
تماشای بازی بسکتبال به ورزشگاه رفتم. مردم هم مدام 
علیه موشه دایان شعار می دادند و می گفتند: »با قیچی 
بریدند دم موشــه دایان را، عجب کره خری بود« حال 
و هوا و هیجان جوانی بــر ما هم غلبه کرد. ظرف های 
آبمیوه ای را که خریده بودیم، به طرف بازیکنان اسرائیل 
پرتاب کردیم؛ نیروهای شــهربانی ما را گرفتند. هنوز 
صحنه ای که یکی از آژان ها، 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 به دلیل 
کوربودن وزیر دفاع رژیم صهیونیســتی بود. ما در آن 
ســال، انتفاضۀ مقدماتی را در ورزشگاه شروع کردیم. 
مشاهدۀ واقعه ای 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 تحت تأثیر پیروزی حزب اهلل لبنان 
با توصیف حاالت و خوشحالی مردم ایران، یک روز پس 

از این پیروزی نوشتم.

تالش برای جهانی شدن داستان مقاومت اسالمی و کتاب هایی 
که بر افکار عمومی تأثیرگذار هستند تا به امروز چگونه بوده 
اســت؟ آیا نویسندگان این حوزه از سوی نهادهای فرهنگی 

حمایت می شوند؟ 
بعد از جنگ تحمیلی ما، هزاران جلد کتاب برای 

  سال 87 در 
سفری که به لبنان 
داشتم، مترجم ما 
از مسئول روزنامۀ 
السفیر پرسید: 
»شما چرا از ادبیات 
دفاع مقدس ما در 
نشریه تان چیزی 
منتشر نمی کنید؟« 
در جواب گفت: »ما 
هر هفته ویژه نامه ای 
مخصوص ادبیات چاپ 
می کنیم. این وظیفۀ 
شماست که کتاب ها 
را ترجمه کنید و به 
ما برسانید«. در کشور 
لبنان، چیزی به عنوان 
یارانه برای ترجمۀ آثار 
وجود ندارد. خب، این 
را که من نمی توانم 
ترجمه کنم. باید 
متولیان امور فرهنگی 
این کار را انجام دهند. 
آن ها باید آثار تولیدی 
در ادبیات مقاومت 
را ترجمه کنند و در 
کشورهای دیگر توزیع 
کنند


