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 رستاخيز حزب تشكيل علل بررسي

 

 حـزب  تشـكيل  اصـلي  علـل  از يكي سياسي، مسائل كارشناسان از اي عده عقيده به

 كـه  آنجـايي  از .بـود  سـفيد  انقالب هاي برنامه و اهداف در رژيم شكست رستاخيز،

 غائلـه  بـا  كه بود ايران در شاه مطلقه و مستبدانه سلطنت شروع سرآغاز سفيد انقالب

 و كننـدگان  انتخـاب  شـرايط  از اسـالم  قيد حذف با" كه واليتي و التياي هاي انجمن

 با داشت سعي رژيم شد، منجر رفراندوم برگزاري به تا شد شروع "شوندگان انتخاب

 در و بدهـد  خود اعمال به قانوني وجه مردم آراء جلب اصطالح به و رفراندوم انجام

 مـي  او كـه  را الحاتياصـ  و اسـت  انقـالب  مجري خود كه بدهد نشان جهاني سطح

 بوق در وسيع تبليغات با لذا .هستند آن خواهان دل و جان با مردم دهد انجام خواهد

 در .كنـد  برگـزار  رفرانـدوم  خـود،  گانـه  شش اصول براي خواهد مي كه كرد كرنا و

 آمريكا حمايت جلب با شاه كه بود قدرتي نمايش شاه، توسط رفراندوم انجام حقيقت

 جريـان  در و كـرد  اجراء خود زدايي اسالم مأموريت و اسالمي وهاينير با مقابله در

 به شد روبرو )ره (امام رهبري به مذهبي علماي مخالفت با رفراندومي چنين برگزاري

 مـذهب  بـه  مربـوط  مفـاد  بـردن  بين از مقدمه اجباري رفراندوم اين") :ره( امام گفته

 امـام  رهبري به مذهبي وهاينير سوي از سهمگيني ضربه مخالفت اين با 1 "...است

   .شد وارد شاه رژيم به )ره(
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 اي وسـيله  هـر  به خود مخالفين حركت سركوب جهت كه شد خشمناك چنان رژيم

 رهبـر  دسـتگيري  فيضـيه،  مدرسـه  بـه  حمله مردم قمع و قلع آن پيامد و شد متشبت

 1341 نبهم 6 رفراندوم و سفيد انقالب انجام .بود جامعه در بيشتر خفقان و انقالب،

 رأي پنجـاه  و صد و هزار چهار مقابل در موافق رأي هزار ششصد و ميليون 5 با كه(

 و اجتمـاعي  و اقتصادي پيشرفتهاي شروع نقطه شاه ديد از )رسيد تصويب به مخالف

 ايجـاد  و ايـران  اقتصـاد  نـابودي  و سـقوط  حقيقت در اما بود، جامعه ميان در تحرك

 شاه .بود اجتماعي ناهنجاريهاي افزايش و خالقيا ارزشهاي سقوط و وابسته اقتصادي

 سـرخي  و سياه مرتجعين همواره را خود مخالفين نداشت را مخالفتي هيچ تحمل كه

 است نكرده فراموش هرگز تاريخ اما .ندارند را او مترقيانه انقالب تحمل كه ناميد مي

 را توسعه الح در كشورهاي به كمك شرط آمد، كار سر بر كندي آمريكا در كه زماني

   .كرد ذكر كشورها اين در اصالحات انجام

 احترام خودش جز كس هيچ براي كال و رفت نمي اصالحاتي چنين بار زير شاه چون

 كه بودند عناصري همواره كشاورز دهقان، كارگر، او قاموس در – نبود قائل ارزشي و

 كار سر بر را اميني علي خود، وابسته مهره آمريكا لذا – نداشتند را كردن فكر ارزش

 خطـر  در را خـود  سلطنت هاي پايه كه شاه و كند شروع را اصالحاتي چنين تا آورد

 اربابان موافقت توانست باالخره و شد آمريكا رهسپار 1341 فروردين 21 در ديد مي

 خـود  نطق در شاه شود !! انقالبي طرح چنين مجري خود كه كند جلب را آمريكايي
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 وقت جمهوري رياست معاون جانسون ليندون ورود مناسبت هب كه شامي ميز سر در

 شـده  كـه  ترتيبـي  هـر  بـه  كـه  داد !!شرافتمدانه قول بود، داده ترتيب ايران به آمريكا

  .آورد در اجرا مرحله به را خود اربابان هاي خواسته

 مـردم  ميان حد اين تا او، اقدامات مخالف مذهبي نيروهاي كرد نمي گمان هرگز شاه

 تمـام  وبغـض  كينـه  بـا  لـذا  .كنند ايستادگي او مقابل در بتوانند كه باشند اشتهد ريشه

 كـوري  گره گروهها اين وجود كه نامد مي "سرخ و سياه مرتجعين" را خود مخالفين

 آن كـردن  بـاز  به موفق "زدايي اسالم جهت در" سفيد انقالب انجام با كه است بوده

 بـر  قـدرت  تمام با را بيگانه به وابسته ينمرتجع !!تمام درايت با توانسته و است شده

 :بود گفته و سازد خفه گلو در را آنها صداي و بنشاند خود جاي سر

 سـرخ،  ارتجـاع  يكـي  برد مي استفاده ديگر ارتجاع نوع دو از خارجي ]دشمنان[ ..."

 2 ".شدند نشانده خود جاي به هم آنها سياه، ارتجاع يكي

 ����د� ����ات و 	��� ا���ب ●

 در اسـت  "بنيـادي  وتغييـر  دگرگوني" كه آن حقيقي و واقعي مفهوم به را انقالب اگر

 و اجتمـاعي  اقتصـادي  بنيادهـاي  دگرگـوني  هـدفش  هـم  سـفيد  انقالب بگيريم، نظر

 گـروه  هيچ سياسي، زمينه در بود موجود سياسي ساختار حفظ بود جامعه در فرهنگي

 عـدم  كـه  نداشـت  وجـود  سياسي ادنه جامعه در و نداشتند فعاليت اجازه جمعيتي و

 ديكتـاتوري  و مطلقه حكومت زيرا كند، ايجاد خاليي بتواند سياسي گروههاي وجود
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 اقتصـادي  زمينـه  در .نداشـت  را مخـالفي  صداي هيچ تحمل خود ذاتي ماهيت به بنا

 كردن وارد و جامعه در موجود اقتصادي ساختارهاي بردن بين از سفيد انقالب هدف

 مصرف بازار ايجاد غرب، داري سرمايه و المللي بين اقتصادي شبكه به وابسته اقتصاد

 به گفت توان مي كه بود مليتي چند هاي شركت و امپرياليستها توليدي كاالهاي براي

 اسـالم  تـا  داشـت  تالش رژيم اجتماعي و فرهنگي زمينه در .يافت دست اهداف اين

 از سرشار كه غرب باري و دبن بي و برهنگي مصرفي، فرهنگ رواج روحانيت، منهاي

 كه بگذارد، اجرا مرحله به جامعه در بود، اجتماعي ناهنجار پيامدهاي و اخالقي فساد

 مخـالف  را آخونـدها  كـه  كـرد  مي ياد تجدد و فرهنگ رواج عنوان به حركت اين از

  .دانست مي فرهنگي چنين رواج

 را فرهنگي و تماعياج هنجارهاي و ساختارها زياد حد تا توانست شاه رژيم عمل در

 كه زد دامن جامعه در را طبقاتي و فرهنگي تضادهاي امر اين كه زند هم بر جامعه در

 شـاه  .گرفـت  را رژيـم  دامن آن هاي شعله بعدها و فشرد مي سخت را رژيم گريبان

 خـود  بـا  مخالفـت  و قدرت لحاظ از را مذهبيون بخصوص را، خود مخالفين همواره

 مـذهب  هنـوز  !تمـدن  شـاهراه  در كه كرد نمي گمان رگزه و ديد، مي ضعيف بسيار

 نخواسـت  گـاه  هـيچ  كـه  بـود  او اشـكال  اين كه حالي در .باشد داشته رنگي و نقش

 و كند درك را ايران جامعه بر حاكم فرهنگ و بشناسد را جامعه موجود هاي واقعيت

 نقاط از مسأله اين و( كند باور انسانها روان و روح در را دين اصالت و مذهب نقش
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 از بعـد  محـدود،  ديـد  همـين  علت به .)بود شاه اصلي سقوط علل از يكي و ضعف

 تبعيـت  )ره( امـام  خود رهبر از كه شد روبرو مردمي توده مقاومت با رفراندوم اعالم

 و اسـلحه  زور بـا  را خـود  مخـالفين  تمـام  شدت با شد مجبور شاه رژيم .كردند مي

 انجام را خود كذايي رفراندوم خفقان، جو دنكر حاكم با و كند، سركوب پليس نيروي

 بـراي  امنيتي نيروهاي و ساواك طويل و عريض دستگاه بر رژيم كه وجودي با .دهد

 خاموش هميشه براي را انقالبيون صداي نتوانست هرگز افزود، مي مخالفين سركوب

  .سازد

 و هديـد  ضعيف را دشمن كه كند اعتراف شد مي مجبور گهگاهي كه بود علت همين

 است، فشرده خصم حلقوم در گلو تا را خود خون به آغشته دستهاي كه اين وجود با

 ظاهر در كرد مي سعي همواره شاه .دهد خاتمه )مخالفين( حيات به است نتوانسته اما

 حركـت  و بگـذرد  مسائل اين كنار از اهميت بي و دهد نشان خونسرد خيلي را خود

 در چنانچـه  .دهـد  نسبت ها ماركسيست و گانبيگان به معمول طبق را خود مخالفين

 و انقالب تعريف مورد در فرانسوي نويسنده و خبرنگار "وارن اوليوبه" با اي مصاحبه

 گفته آنها سركوب رغم علي مخالفين حيات ادامه و سفيد انقالب مخالفين قمع و قلع

 :بود

 اينجا در كه است چيزي همان اين و بنيادها، كامل دادن تغيير يعني كردن انقالب..."

 زيـرا  .نبود تحريكات فقدان واسطه به البته اين كه خونريزي بدون تقريبا اما .گذشت
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 با مخالف آخوندهاي از برخي ياغيان، مانند كردند آغاز را تحريكاتي كه بودند كساني

 مـدعي  كـه  كمونيسـتهايي  كمـك  از برخوردار و مردم ميان در فرهنگ و تجدد رواج

 با و نامند مي اسالمي ماركسيست را خود امروز كه آدمهايي مثل ودند،ب خدا به اعتقاد

 بـي  مـا  ولـي  بودنـد،  دگرگني با مخالفت و خيابانها به ريختن صدد در افتاده براه هم

 ميـان  ايـن  در ]تـن [ چنـد  .شدند نشانده خود جاي به زود آنها و كرديم رفتار ترحم

 اين حاال شكست، را مخالفان قاومتم كمر امر اين اما شد، خونريزي هم كمي مردند،

 و اينجـا  در آدمكشي يك و دارد وجود آنجا و اينجا در پراكنده كوچك هاي مقاومت

 كه دهند نشان خواهند مي كه است كساني كار فقط اين اما .آنجا در اندازي بمب يك

  3 "... است جنبي موضوع يك نيست، جدي موضوع اين ولي هستند، كسي هنوز

 آگاهـان  و بينـان  روشن براي بود شده اعالم بهمن ششم رفراندوم براي كه را اصولي

 انجام را عمل اين خود آمريكايي اربابان دستور به شاه كه بود مشخص سياسي مسائل

 بيگانگان منافع داشتن مقدم و جامعه ساختارهاي ساختن نابود آن از هدف و دهد مي

 سـعي  همواره خود سخنان در شاه چه گر .بود خواهد جامعه منافع بر امپرياليستها و

 قلمـداد  جامعـه  فرهنگي سنن با مطابق و ايراني انقالبي را خود سفيد انقالب كرد مي

 گفتـه  انقالبي چنين فلسفه توجيه در چنانچه است، نشده اخذ بيگانه از هرگز كه كند

 :بود
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 سـنن  و روح بـا  منطبـق  و ايرانـي  انقالب يك اول درجه در ]سفيد[ انقالب اين ..."

 زيرا .نداديم ملت تحويل وارداتي كاالي يك صورت به را انقالب اين ما .بود ايراني

 بـوده  منطـق  و فلسفه و فكر خالق سال هزاران طول در خود كه ما ملت شأن اصوال

 بـر  راههايي ما .كند تن بر را ديگران )عاريت جامه(مورد اين در كه نيست اين است،

 طبعا كه بوديم كرده اتخاذ شده ذكر اصول تمام گرفتن ظرن در با و ايراني نبوغ اساس

 كـه  آن از قسمت هر بخصوص ولي بود شده استفاده ديگران مفيد تجارب از آنها در

  4 "....بود خودمام ابداع بود الزم

 شـاه  آمريكـايي  حاميـان  سوي از رفراندوم برگزاري كه بود آشكار و واضح خوبي به

 محقـق  و نويسـنده  "بيل جيمز" كه چنان شده داده يبترت او رژيم بقاء و حفظ براي

 :است نوشته زمينه اين در آمريكايي

 تحـت  را شـاه  رژيم كندي جمهوري رياست طول در آمريكا كه نيست ترديدي ..."

 در .كند آغاز را خاص و شده كنترل اصالحات براي عملي اي برنامه تا داد قرار فشار

 وزارت كـه  بودنـد  اصـالحاتي  همـان  كـرد،  عالما شاه كه اصالحاتي از بسياري واقع

 ذكـر  "بولينـگ " اي ماده چهار برنامه در مثال براي و بود كرده توصيه آمريكا خارجه

 بـر  آمريكـا  جديـد  تأكيـد  "صـلح  سـپاه  برنامـه " براي كندي ابتكاري طرح .بود شده

 5 ".... كرد بيشتر را اصالحات
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  !ا	�م �� 	��� ا���ب ����� ●

 حاكمه هيأت اگر كه است مهمي نكات از جامعه هر فرهنگي ساختار و فتبا به توجه

 عمـل  در و باشـد،  داشـته  توجـه  بدان خود حكومتي هاي برنامه و اهداف اجراي در

 مسـلما  كند، ريزي پي و طراحي جامعه فرهنگي ساختار مبناي بر را خود هاي برنامه

 بايـد  صـورت،  ايـن  غيـر  در شد، خواهد برخوردار بااليي موفقيت از اجرا مرحله در

 جامعـه  سـاختارهاي  با چون عمل و اجرا مرحله در ها برنامه و طرحها داشت انتظار

 بوجود جامعه در را اجتماعي و فرهنگي ناهنجاريهاي خود بدنبال كند، مي پيدا تضاد

 مخالفـت  خشونت، تظاهرات، كودتا، به سرانجام يابد افزايش ناهنجاريها اگر كه آورد

  .شد خواهد منجر حاكم نظام سرنگوني به نهايت در حتي مردم هاي توده

 ايـدئولوژي  و اعتقادات به بنا كه است مذهبي باقت يك ما، جامعه در فرهنگي بافت

 آورده در نهادين صورت به خود در را نياز مورد ساختارهاي است گرفته شكل اسالم

 شـيوه  مـذهبي،  ايهـ  هيئـت  و هـا  انجمـن  هـا،  حسـينيه  تكايا، مساجد، مانند( است

 اوج علـل  از جامعه، ساختار با رژيم طرحهاي و ها برنامه انطباق عدم )... معامالت،

 اصـلي  سـعي  و هـدف  جامعـه  در اجتماعي ناهنجاريهاي و فرهنگي تضادهاي گيري

 فرهنگي و سنتي ساختارهاي بردن بين از هايي، برنامه و طرحها چنين اجراي با رژيم

 و باري و بند بي و فساد منحط و پوچ فرهنگ كردن يگزينجا و بود جامعه در حاكم

  .غربي فرويديسم



 ٩

 شـاه  و زد مي دم جامعه مذهبي اعتقادات به !!عميق توجه و اسالم از گفتار در رژيم

 و جريانهـا  در را او همـواره  نـامرئي  نيروي يك كه دانست مي مذهبي فردي را خود

 خالف عمل در اما كند مي يتهدا و دهد مي ياري حكومتي العبور صعب مشكالت

 خواسـت  مـي  خـود " كـه  گونه آن را اسالم شاه، رژيم .كرد مي عمل گفت مي آنچه

 تبليغـي  محورهـاي  از "سياست از دين جدايي" فلسفه و كرد مي تأييد و تبليغ "باشد

 امور به شما كه بفهماند، ديني مراجع و مبلغان به جامعه در داشت سعي كه بود رژيم

 فـرد  كـه  مـا  و ).... و نمـاز  و زكـات  و خمـس  و روزه احكـام  فقط( يدبپرداز ديني

 مـا  بسپاريد، ما دست به را سياست مذهبي، سياسي امور به وارد و هستيم !!مسلماني

 و آگـاه  رهبـران  امـا  .گيريم مي عهده به مذهبي امور مطابق را امور اجراي و هدايت

 ديانـت  از را سياست هرگز سياسي، – مذهبي امور در مستقل و روشنفكر و هوشيار

 ديانـت  عـين  سياست" بود گفته كه "مدرس سيدحسن" همچون و دانستند نمي جدا

 هـيچ  و شدند مي ميدان وارد عمل و اجرا براي لزوم مواقع در و بوده معتقد "ماست

 حريت .نكردند خالي را صحنه جان ترس از تزوير و زور و زر حاكمان قبال در گاه

 .هست و بوده شيعه ميان در مذهبي آگاه رهبران تخصوصيا از آزادگي و

 از دين جدايي( او تز قبول عدم ساخت، مي خروشان و عصباني را شاه همواره آنچه

 سخنان در كينه و بغض روي از شاه .بود آزاد و آگاه مراجع چنين سوي از ،)سياست

 و حجرگراهامت اسالم بودند، آن مروج و مبلغ آگاهي مراجع چنين كه را اسالمي خود
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 اهداف جهت در مردم توده ناآگاهي از داشتند سعي كه ناميد مي سواد بي آخوندهاي

 جايگاه مردم هاي توده ميان در روحانيون كه صورتي در .كنند استفاده خود شخصي

 بـه  باز و برخاسته مردم هاي توده متن از همواره روحانيون اكثر زيرا داشتند، خاصي

 و اختالفات رجع هميشه داشتند، نشر و حشر عامي مردم با و دگشتن مي باز آنها ميان

 رژيـم،  خواسـت  عليـرغم  انـد،  بـوده  جامعـه  در مـردم  اعتقادي مسائل كننده هدايت

 مـي  آنـان  ميـان  بـه  و خاسـتند،  مي بر مردم هاي توده همين ميان از چون روحانيان،

 روحانيـان،  ميان از كه يزمان .بودند برخوردار وااليي احترام و وسيع پايگاه از رفتند،

 سياسي امور در و خاست برمي جامعه سياسي مسائل به آگاه و الشرايط جامع رهبري

 هم مردم كرد، مي گيري موضع به مردم و مذهب و دين نفع به مذهبي يا اجتماعي و

  .يابند دست حق بر هاي خواسته به تا شدند مي صحنه وارد آگاه رهبر از پيروي به

 پيـروي " مسـئله  همين بود، داشته نگه هراس و بيم در عمر آخر تا را شاه رژيم آنچه

 امـامي  صـحيح  رهبريـت  خـاطر  بـه  سرانجام كه بود "هوشيار و آگاه رهبران از مردم

 ترسـيد  مي آنچه از خصم، و شد سرنگون شاه ستمگر و غاصب رژيم عاقبت فرزانه،

  .نماند امان در

 و بيگانـه  از مستقل را خود هاي نامهبر داشت سعي خويش هاي گفته در هميشه شاه

 مصـاحبه  يك در لحاظ همين به .كند معرفي داشت نظر در خود كه اسالمي با مطابق

 تبعيد به منجر كه روحانيان از اي عده مخالفت و اسالم با سفيد انقالب تطابق پيرامون
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ــا ــاره( آنه ــه اش ــد ب ــام تبعي ــاره شــد) )ره( ام ــرده اش ــه و ك ــود گفت  :ب

 چنـد  و هزار از بيش آن در كه است عملي كامال آيين يك خود اصول رد اسالم ..."

 عـوامفريبي  آن در و اسـت  رفته سخن مساوات و اجتماعي عدالت از پيش، سال صد

 را خـودم  انقـالب  توانسـتم  من كه است جهت همين به دارد، وجود كم خيلي خيلي

 هيچ .است "اسالم با قمنطب" كامال انقالب اين اصول همه كه كنم اعالم و بكنم پياده

 انقـالب  يا فرانسه انقالب مورد در مثال كه چيزي بگويد، را آن خالف نتوانست كس

 من عليه كوشيدند، آخوند دو يكي كه است راست اين البته .است نبوده ممكن روس،

  6 "....نخوردند تكان هم ديگران انداختم، بيرون را آنها من اما كنند، علم قد

 برخالف كرده، فراموش را خويش هاي گفته خود، بعدي سخنان و ها صحبت در شاه

 گونه همان ."ندارد نقشي هيچ داخلي امور در مذهب" :كند مي اذعان خود قبلي گفته

 اعتقادات و مذهبي بافت با فرهنگي و اجتماعي ساختارهاي ها جامعه در شد گفته كه

 و طرحهـا  دهد، مي يلتشك را مذهبي جامعه يك و دارد همخواني و هماهنگي مردم

 و بافـت  ايـن  بـا  كـه  رسـيد  خواهـد  موفقيت به صورتي در هم اجتماعي هاي برنامه

 كه سياستش بر بلكه كرد نمي توجه مهم اين به تنها نه شاه اما .باشد هماهنگ ساختار

 دچـار  اي مرحله در و ورزيد مي اصرار بود "سياست از دين جدايي" تبليغ و ترويج

 :گويد مي مصاحبه يك در و شود مي گويي تناقض
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 جـايي  ]كشـور  اجتمـاعي  زيربناي و اجتماعي عدالت[ ميان اين در دين آيا :س ..."

 دارد؟

 شـيعه  مذهب پاسدار و محافظ و مومن يك من سو يك از اينكه براي .نه و آري :ج

 هـيچ  به مذهب ديگر، سوي از و ام كرده ياد وفاداري سوگند آن به و هستم خودمان

 7 "....ندارد كشور امور به دخلي وجه

��� ��و�� •��  !ا���ب 

 نظـر  در "جامعـه  در بنيـادي  دگرگوني" خويش اصلي مفهوم در را انقالب معني اگر

 سـاختارهاي  در را بنيـادي  دگوگوني بايد سال 12 طول در شاه سفيد انقالب بگيريم،

 .وانيـد د مـي  ريشـه  جامعـه  ساختارهاي در نهادي صورت به و كرد مي ايجاد جامعه

 در و بود شده منعكس "پايين به باال از فرماندهي صورت به" شاه گفته به كه انقالبي

 ايـن  عمـل  در كـه  دانسـت  مـي  شـاه  اما .رسيد اصل 19 به اصل 6 از سال 12 طول

 بـا  بلكـه  نشـده،  حاصـل  تنها نه است بوده او نظر مد كه اهدافي جهت در دگرگوني

 سعي انقالب فلسفه تدوين با لذا است؛ دهش مواجه هم شكست و وقفه كندي، نوعي

 به خارج و داخل عمومي افكار و مردم ذهن در را باور اين تبليغي صور با كه داشت

 انقـالب  از كـه  سـال  12 طـول  در كه يابند اطالع دنيا همه تا بگنجاند وسيع صورت

 نتـايج  چه و است كرده ايجاد جامعه در را عظيمي تحول چه انقالب گذرد مي سفيد
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 تلويزيـون  نماينـدگان  بـا  1355 بهمـن  2 مصاحبه در شاه .است آورده بار به !!مثبتي

 :بود گفته سفيد انقالب از حاصل هاي موفقيت زمينه در فرانسه

 با .است واحد حزب مسئله آن و است مطرح نيز ديگري پرسش :]خبرنگار[ س ..."

 است بوده چه رتاعليحض سياسي برنامه واحد، حزب يك در احزاب كليه گردآوري

 دهنـد؟  انجـام  اعليحضـرت  بـراي  كـاري  چه خواستند ترتيب اين به هويدا اينكه يا و

 در و شـود  مـي  ناميـده  واحـد  حـزب  كه حزب، اين كه است بوده اين من قصد :ج

 يـاغي  كـه  آنهـايي  جـز  به را ملت افراد كليه نيست، حزب يك واقعي چهره حقيقت

 سياسـي  سـازمان  يـك  يا و سياستمدار يك توسط حزب اين .گيرد مي بر در هستند،

 است نگرفته قرار اي شده تعيين چارچوب در و نشده ايجاد مشخص، يا نظر صاحب

 اي شده تعيين چارچوب بر كه انقالبي ماست، انقالب فلسفه نمايشگر جهت اين از و

 جهـان  در امروز كه آنچه هر روي سپس و ايراني نبوغ روي همه از قبل و ندارد قرار

  8 "....است استوار است، تر مناسب كشور يك خوشبختي و ترقي امكان ايبر

 تعيـين  بـا  كـه  دهد مي ماموريت هويدا به شاه آبان، 4 در و 1354 سال دوم نيمه در

 اصـول  اسـاس  بـر  انقـالب  فلسـفه  تـدوين  به !!روشنفكران و انديشمندان از گروهي

 نهاوندي هوشنگ سركردگي به هوچيگري و تبليغ مدتها از بعد .بپردازند !!ديالكتيك

 حقيقـت  در شـود؛  مي تدوين كلمه 7000 با "انقالب فلسفه" انديشمندان، گروه رهبر

 حزب .داد مي جلوه قانوني صورت به را آن كه بود، استبدادي حكومت فلسفه تدوين
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 و تـدوين  و تبليـغ  بـا  را مـردم  و رژيم بين موجود فاصله تا بود اي وسيله رستاخيز،

 :بود گفته و كرده تأكيد نكته اين بر اي مصاحبه در شاه .سازد پر انقالب فهفلس تفسير

 البتـه  فلسفي، حتي و سياسي اجتماعي، آموزش ما مردم به كه است اين براي حزب"

 اجراي ادامه وسيله ايران ملت رستاخيز حزب .... بدهد ديگري چيز نه انقالب فلسفه

  9 "... است انقالب اصل 17

 توجيه براي اي فلسفه تدوين بود، شده روبرو موفقيتي با شاه انقالب گرا كه حالي در

 انقـالب  ايـن  و داشتند نقش آن در مردم كه انقالبي اگر .نبود نياز ديگر انقالبي چنين

 انقالبـي  چنـين  گر توجيه و كننده بيان عمل در مردم خود داشت، مثبتي نتايج و آثار

 درك و لمـس  را انقالبـي  چنـين  مثبت ملكردع و آثار( وجودشان اعماق با كه بودند

  .)اند كرده

 جز بلكه نداشتند، نقش هيچ انقالبي چنين در مردم تنها نه امر، واقع در كه صورتي در

 دچـار  غالبـا  خـود  بيانـات  در كـه  شـاه  .نكردنـد  درك ديگري آثار هم ضرر و زيان

 در ..." :بود گفته فرانسوي خبرنگار وارن اوليويه با اي مصاحبه در .شد مي فراموشي

  10 "...ام كرده انقالب كشور در كه منم اين اينجا

 سعي شاه چون .بود حاصل بي عملي رژيم كارهاي ساير مانند انقالب فلسفه تدوين

 ذهني، شستشوي نوعي با !!ديالكتيك اصول اساس بر انقالب فلسفه تدوين با داشت

 بود )مشاركت جهت( سياسي كانم تنها كه حزبي، كانونهاي در را مردم عمومي افكار
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 مثبـت  نتايج و آثار عكس به و بماند مسكوت انقالب شكست و ركود و بياندازد جا

 و انقالبي فرهنگ و مفاهيم به نسبت مردم تا شود، تبليغ و توجيه طرح، كانونها در آن

 بـا  اي مصـاحبه  در شـاه  .آورنـد  بدسـت  تـري  عميق آگاهي !!آن مثبت عملكردهاي

 :بـود  گفتـه  حـزب  تشـكيل  از هـدف  1354 خـرداد  22 در السياسـيه  تيكـوي  روزنامه

 و نظرات كه هستيم مملكت سياسي اداره و سياسي حزب تشكيل صدد در ما اوال..."

 و كنـد  مـي  تكميل مرا نظرات كار، نحوه اين و كرد خواهد بررسي مرا ايدئولوژيهاي

 11 "...كـرد  هـد خوا دنبـال  مـرا  نظـرات  وليعهـد  و صـحيح  اداره و حـزب  بنـابراين 

 شـاه  سوي از انقالب فلسفه تدوين و حزب تشكيل سياسي مسائل كارشناسان ديد از

 در مردم ساختن سرگرم جداي – تحرك ايجاد و جامعه اذهان كردن گمراه جهت كه

 در كـه  چنـان  .بود روشن و واضح – است شده مواجه شكست با عمل در كه آنچه

 اوضـاع  پيرامـون  ايـران  در آمريكا رژيم مالع از يكي "استمپل در جان" كه گزارشي

 از انقالبـي  چنـين  انجـام  اوال كه است كرده اذعان مسئله اين به دهد مي ايران داخلي

 وقفه با بعد به 1349 سال از عمل در شاه سفيد انقالب دوم است، بوده آمريكا سوي

 تحـرك  ايجـاد  جهـت  انقـالب  فلسـفه  تـدوين  اينكه سوم است، شده مواجه ركود و

 :است آمده چنين گزارش در است بوده رژيم سوي از صوري

 سال از و است اصالحي برنامه يك كه مردم و شاه انقالب بر شاه سياسي برنامه ..."

 از پـس  برنامـه  ايـن  .اسـت  اسـتوار  يافت، گسترش اصل 17 به بعدها و آغاز 1962



 ١٦

 و تـرويج  و بهداشت دانش، سپاهيان پيدايش و ارضي اصالحات مرحله اولين اجراي

 روبرو وقفه با 1970 دهه در بودند شده سازماندهي آمريكا صلح سپاه مانند كه عمران

 سهام در كارگران شدن سهيم اصول شدن افزوده با 1975 سال اواخر در انقالب .شد

 انتشـار  كـرد،  پيـدا  بيشـتري  تحـرك  رايگان آموزش و فساد، عليه مبارزه ها، كارخانه

 بـر  بيشتر و نبود چشمگير رويدادي حزب كنگره در 1976 براكت در حزبي ايدئولوژي

  12 "...داشت تأكيد رژيم گرايي عمران و گرايي عمل جنبه

 دچـار  را اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي سفيد، انقالب هاي برنامه و طرحها اجراي

 بـود  منفـي  جهت در بلكه مثبت، جهت در نه دگرگوني اين منتهي .ساخت دگرگوني

 انقـالب  انجـام  بـا  رژيم شكست .داشت خود بدنبال را زيادي منفي تبعات و آثار كه

 ايـن  هـدف  كـه  آنجا از .نيست بيان به نيازي كه بود واضح و روشن قدري به سفيد

 آن موارد از بعضي به گذرا و كوتاه صورت به فقط نيست، تبعاتي چنين بررسي مقاله

 وابسـتگي  و كشاورزي نابودي :تداش بدنبال سفيد انقالب كه اثراتي .شود مي اشاره

 تكيـه  سـمت  به اقتصاد كشاندن غذايي، مواد واردات افزايش خارجي، محصوالت به

 اقـالم  جـايگزيني  و مصـرفي  كاالهـاي  افـزايش  خـارجي،  محصوالت بر حد از بيش

 خود شهرها به مهاجرت افزايش باال، سطح در گرايي مصرف رشد لوكس، و وارداتي

 بـروز  موجـب  هـا،  مهـاجرت  افـزايش  زيـرا  داشـت  بدنبال ار اجتماعي ناهنجاريهاي

 براي آسايش و تفريح وسايل نبودن دسترس .بود شهرهايي چنين در مسكن مشكالت
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 و نشـيني  جلـب  و نشـيني  زاغه رشد طبقاتي، و فرهنگي تضادهاي رشد مهاجر، قشر

 )مـاعي اجت( زمينه اين در سفيد انقالب انثرات جمله از شهرها اطراف در حصيرآبادها

  .بود

 اثر نيز صنعتي زمينه در بلكه بود، كشاورزي نابودي زمينه در تنها نه سفيد انقالب آثار

 شد باعث بود، داده شدن صنعتي به رژيم كه اولويتي با زيرا .گذاشت جاي بر مخربي

 بـازار،  سيسـتم  خـوردن  بـرهم ( بـود  كرده رشد كه هايي زمينه در خودكفا اقتصاد كه

 در .رونـد  نابودي به رو )... بافي، قالي دستي، صنايع نابودي تي،سن اقتصادي سيستم

 دولـت  بـاز  اقتصـاد  و يابنـد،  رشـد  روز به روز وابسته و مونتاژ هاي كارخانه عوض

 افـزايش  بـزرگ،  شـهرهاي  در كـالن  درآمدهاي با ها خارجي حضور افزايش موجب

 مـي  كشور از ايهسرم و ارز خروج باعث خود كه ايران در خارجي گذاريهاي سرمايه

 سرمايه از حاصله منافع توانستند مي خارجي گذاران سرمايه قانون موجب به زيرا(شد

 سـود  گاهي كه مسئله اين به توجه با كنند خارج مملكت از آزادانه را خود گذاريهاي

 تجارت بخش در هم درصد 200 و درصد 100 تا گذاريهايي سرمايه چنين از حاصله

 يك براي سرشار منافع تهران، در اقتصادي واحدهاي تمركز ، 13)رسيد مي صنعت و

 تـورم  افزايش طبقاتي، تضاد رشد درآمدها سطح در توازن عدم باعث كه اقليت گروه

 در گـري  واسـطه  و داللـي  رشد طرحها، مجريان فساد و ارتشا مالي، فساد جامعه، در

 مـورد  اهداف در مرژي كه داد مي نشان امور اين حقيقت در .داشت بدنبال را صنعت
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 سـطح  در گسـيخته  افسـار  شـبكه  يـك  بـا  و اسـت  شده مواجه شكست با خود نظر

 هـاي  وعـده  به است نتوانسته كه اين و بود، رو روبه جامعه در اجتماعي و اقتصادي

  .كند كسب موفقيتي مردم، به اقتصادي و اجتماعي برابري ايجاد زمينه در خود

 برگـزاري  بحبوحه در )1341(سال همان در )هر( امام كه است اين توجه جالب نكته

 قـانون  نقـض  مـوارد  بـه  اشاره از بعد تهران، متدينين نامه به جواب در سفيد، انقالب

 نـابودي  سـفيد،  انقـالب  اهـداف  و هـا  برنامـه  در شكسـت  رژيـم،  سـوي  از اساسي

 :بودند آورده خود اعالميه از قسمتي در و كرده بيني پيش را .... كشاورزي،

 بـا  .ببرنـد  را زارع دسـترنج  حاصـل  كـه  كننـد؟  مي درست تعاوني صندوق راچ ..."

 و بازرگانـان  و رود مي دست از كلي به ايران بازار تعاون صندوق چنين اين تأسيس

 مي مبتال روز همين به نيز طبقات ساير نتيجه در و نشينند مي سياه خاك به كشاورزان

  .كرد تأييد را )ره( امام هاي گفته صحت زمان مرور " 14....شوند

 حـزب  ايـن  كـردن  مطـرح  كه كرد تأكيد )ره( امام نيز رستاخيز حزب تشكيل از بعد

 البتـه  .اسـت  سـفيد  انقـالب  هاي برنامه و اهداف در رژيم شكست نشان رستاخيزي

 حتـي  كـه  اسـت  بـوده  مبـرهن  و روشـن  اي گونه به انقالب انجام در رژيم شكايت

 و سـفيد  انقـالب  پربـار  و مثبت اثرات از دم ارههمو كه رژيم مداحان و ها تئوريسن

 سـفيد  انقالب اهداف در رژيم شكست به بودند مجبور زدند مي شاه ابتكاري انقالب

 كـه  رستاخيز انديشه نشريه در چنانچه محترمانه؛ بسيار صورت به منتهي .كنند اشاره
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 و يدئولوژيا انداختن جا و شاه رژيم تمجيد و تعريف به رژيم هاي تئوريسن معموال

 رسـتاخيز  حـزب  مسـئوالن  از يكي "وديعي كاظم" پرداختند، مي رژيم انقالبي فلسفه

 جـاي  بـر  روسـتاها  در كـه  نقشـي  و سفيد انقالب از فراوان تعريف و تمجيد از بعد

 با روستاها در خود اهداف زمينه در رژيم كه كند اعتراف شود مي مجبور هم گذاشته،

 دوم مرحله در روستاها دگرگوني" عنوان با اي مقاله در وي است شده مواجه ناكامي

 :بود نوشته "انقالب

 برسـانيم  روسـتائيان  به موقع به را مدير انبار، راه، عامل سه بوديم توانسته ما اگر ..."

 مرحلـه  الزمـه  كـه  چنان را سه اين آنها به اما بودند ايستاده خود پاي روي اينك آنها

 تحـت  و داديـم  سياسـي  شخصيت چيز هر از قبل آنها هب ما .نداديم بود انقالب اول

 طبيعي .آوريم عمل به مصرف براي شديدي دعوت آنها از شهر اقتصادي رونق تأثير

 آن رو دنبـال  و شـهر  زائـده  جـز  روسـتايي  ايشـان،  مصـرفي  فضـاي  چنين در است

  15 "...نيست

 از بعد رستاخيز، شيفرماي انتخابات با كه مجلس نمايندگان انتقادها، گونه اين كنار در

 سـفيد  انقـالب  منفي عملكرد و بوده شده مجلس وارد تصفيه، خوانهاي هفت از گذر

 در .دادنـد  مـي  سـخن  داد آن منفـي  آثار يا و سفيد انقالب تأثير عدم و بوده ناراضي

 در كاست و كم بي رژيم، مسئوالن سخنان و گروهي هاي رسانه سطح در كه صورتي

 مـي  سـخن  شـهرها  و روسـتاها  در آن تـأثير  و شاه سفيد بانقال از تمجيد و تعريف
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 در كـه  گزارشـي  در مثال عنوان به .نبود هيچ بيهوده و پوچ تبليغاتي جز اين و گفتند

 بيـان  ملـي  شوراي مجلس در سفيد انقالب از مجلس نمايندگان از بعضي انتقاد مورد

  :است آمده اند، كرده

 نماينـده  رحمـاني  دكتـر  ملـي  شـوراي  مجلس 16/9/1354 روز علني جلسه در ..."

 نكـرده  اثـري  گونـه  هيچ قوچان در انقالب داشت اظهار خود سخنراني ضمن قوچان

 .اسـت  نشده توجهي مسائل اين به و نداريم راه و آب قبيل از چيزي هيچ ما و است

 مهنـدس  آقـاي  به شديدا مسائل بعضي از انتقاد ضمن زابل نماينده پردلي آقاي سپس

 و نشـده  توجـه  زابـل  بـه  حـال  زمـان  در چه و سابق در چه كه كرده حمله روحاني

 به اعتبارات اين و شود مي نصف گردد زابل آباداني و عمران صرف بايد كه اعتباراتي

  16 "....رسد نمي واقعي مصرف

 نتـايج  و آثـار  انتقال جهت اي وسيله را حزب كه رستاخيز حزب تشكيل از بعد شاه

 اميـد  بـود،  كـرده  ايجـاد  انقـالب  فلسفه تدوين و عمومي رافكا نزد در انقالب مثبت

 آنكـه  از غافـل  .كنـد  ايجـاد  تحركي برده، بين از را موجود ركورد و وقفه كه داشت

 .كـرد  ايجـاد  تحركـي  مسائل اين با بشود كه بود آن از بيش انقالب اين منفي تبعات

 بـه  تـا  كرد تأسيس روسا رستاخيز بنام اي مجله افكار، اين انتقال براي حزب چنانچه

 انعكـاس  روسـتاها  در را انقـالب  پيامدهاي و فرماندهي افكار و رفته روستائيان ميان

 پنهـان  تـوان  نيز، ارگانهايي چنين سردمداران كه بود وسيع قدري به فاجعه ولي .دهد
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 نشـان  را سفيد انقالب بركات رستاخيز مجله گزارشگر گزارش .نداشتند را »آ كردن

  .دهد مي

 مـي  را زني "ها لك آباد حاجي" روستاي به ورود هنگام ..." :است آمده رشگزا در

 از يكـي  "هـا  لـك  آبـاد  حاجي" .كند مي آب از پر را ظرفي روستا جوي از كه بينيم

 اين از .بوديم رفته روستا اين به گزارشي تهيه براي ما .است قم شهرستان روستاهاي

 بـراي  را آب كـه  دهـد  مـي  پاسـخ  ،دارد برمي مصرفي چه براي را آب پرسم مي زن

 آشـاميدن  قابل كه نيست آبي كنيم، مي نگاه را رودخانه آب .برد مي منزل به خوردن

 .نيست چاره :گويد مي شد، خواهيد بيمار آب اين آشاميدن با گوئيم مي او به .باشد

 مـا  بـه  ديگري زن موقع اين در .... نداريم برق و آب ما ... نداريم آشاميدني آب ما

  :گويد مي بشنود را ما حرفهاي كه وقتي شود مي نزديك

 كاري اما اند، پرسيده و اند آمده نفر چند حاال تا .است كشك همه حرفها اين آقا اي

 ايـن  در .نيست درست ما درمانگاه وضع اما داريم درمانگاه ما كه بنويسيد .اند نكرده

 بهتـر  ... است خارجي پزشك يك هم آن .آيد مي پزشك روز دو اي هفته درمانگاه

 ايـن  در :گويد مي همچنين او .بفهمد را ما حرفهاي تا بيايد ايراني پزشك يك است

 و ده انجمـن  ريـيس  كدخدا، مانند روستايي مسئول .نيست كسي فكر به كسي روستا

 مـي  روسـتا  آقايـان  از ديگـر  يكـي  ....نيسـتند  روستاييان فكر به انصاف خانه رييس

 كـه  اند داده وعده و اند آمده آنقدر مربوطه هاي مسئول ذشتهگ سالهاي در ....:گويد
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 صـد  در صـد  روسـتا  اين زنان ضمن در ...بزنند حرفي ديگر كه اند كرده توبه مردم

 17 ".... هستند بيسواد
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  مقدمه ●

 و ويـژه  نقش مبارزه، و عمل سياسي، انديشه در "اسالم فدائيان"جمعيت ترديد بدون

 آنـان  . اسـت  كـرده  ايفـا  را كشور 1324 - 34 تاريخي مقطع در را فردي به منحصر

 و پـذيري  سـلطه  سـتيزي،  دين منحط جريانهاي با انقالبي و عقيدتي برخوردي آغازگر

 كوتـاه  عبـارتي  در رفسـنجاني  هاشمي والمسلمين االسالم حجت . بودند پرستي بيگانه

 پيشـتازان  كـه  اسـالم  فدائيان رهبر " :كند مي توصيف چنين را "اسالم فدائيان" نقش

 در هيبتشـان  و ابهتشـان  كـه  اي شـجاعانه  و علنـي  شـكل  در هـم  آن مسلحانه مبارزه

 آنهـا  كه زماني در را اسالم دشمنان قلب و گذاشت، عميقي اثر اسالم جهان مجموعه

 تـاريخ  در ... افتخـاري  داشـتند  آنهـا  كه ديگري ... شهداي و لرزاند بودند، متحرك

 نـداي  اسـت،  يافتـه  تحقـق  امـروز  و بودنـد  دنبـالش  كـه  اي ايـده  . آفريدنـد  اسـالم 

 و اظهاراتشـان  و شعارهايشـان  هايشـان،  نوشـته  در كـه  است اسالمي خالص حكومت

   " ...كنند تندي خالص اسالم از ذره يك نبودند حاضر يهايشانسخنران

 بـراي  تنهـا  نـه  افـرادي،  چنـين  عملكـرد  و اهـداف  ويژگيهـا،  از آگاهي است بديهي

 انگيـز  شوق و توجه خور در مسلمانان عموم براي بلكه تاريخي، مسائل پژوهشگران

   . بود خواهد
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 در كـه  اسـت  گرانقـدري  دايشـه  مـديون  را خود قوام و استقرار اسالمي، جمهوري

 وجـود  بـا  و دادنـد  سـر  را حق نداي مردانه شاهي، ستم جور و ظلم و خفقان دوران

 مبارزه هاي صحنه در مردم حضور و آگاهي عدم جمله از دوران، آن فراوان مشكالت

 را خود سينه ... و نمايان دوست و اجانب گوناگون اهانتهاي و تهمتها مطلوب، حد در

 شـهيد  . دادنـد  قـرار  مسلمانان و اسالم بالي سپر خصم، تيرهاي ترين دهشتناك براي

 هاي پايه اسالمي، حكومت برنامه انتشار با پيش، سال چهل از بيش صفوي نواب مبارز

 سـالهايي  در جهادگران و مبارزين اكثر . نهاد بنا سياه ايام آن در را اسالمي جمهوري

 شجاعانه خالصانه، حركت از گرفته نشات و تاثير تحت تفكراتشان شاه، رژيم با مبارزه

 را مـردم  اذهـان  پيش از بيش يارانش، و نواب شهادت و بود اسالم فدائيان قاطعانه و

  . كشـاند  طـاغوت  بـا  مبـارزه  به سرخ، خط اين دنبال به را بسياري و ساخت روشن

 احكـام  بايسـتي  اسـت،  اسـالمي  مملكت ايران كه داشت اعتقاد چنين صفوي نواب"

   )1( "شود اجرا الماس

 هجـري  1303 سـال  در يعنـي  شـد  مـي  رضاشاه رضاخان، كه زماني همان در درست

 در تهـران،  آبـاد  خاني محله در صفوي، نواب به مشهور ميرلوحي مجتبي سيد شمسي

 در خـود  و ميرلـوحي  خانـدان  از جـواد،  سيد پدرش، . آمد دنيا به متدين اي خانواده

 هنـوز  مجتبـي  سيد . اند دانسته صفوي دودمان از ار مادرش و بود روحانيون كسوت

 بـه  روحانيـت  لبـاس  ممنوعيت بر مبني رضاشاه فرمان دنبال به پدرش، كه بود كودك
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 عدليـه  در وكالـت  بـه  و كرده رها را روحاني لباس علما اقتدار و نفوذ كاستن منظور

 اكبـر  علـي  بـا  روزي شود مي گفته كه بود شغل همين به اشتغال هنگام به و پرداخت

 زندان سال سه تحمل به شده دستگير به نتيجه در و شد درگير عدليه وقت وزير داور

   . گرديد محكوم

 سرپرسـتي  و رفـت  دنيا از آزادي و محكوميت مدت انقضاي از پس زماني كوته وي

 صفوي نواب محمود سيد او دايي عهده بر داشت سال نه زمان اين در كه مجتبي سيد

 بـراي  احتمـاال  كـه  است زمان همين از و كرد مي كار عدليه در نيز او كه گرفت قرار

 او بـر  را مـادرش  خـانوادگي  نام محكوم، يك فرزندي تبعات از مجتبي ماندن درامان

   . شد شهره صفوي نواب عنوان با او و نهاد

 تهـران  در آلمانهـا  صنعتي مدرسه وارد و نهاده سر پشت را دبستان دوران مجتبي سيد

 فرصت هر در مدرسه در خود رسمي دروس فراگيري بر عالوه مجتبي سيد . شود مي

 زد مي دم اسالمي تعليمات و اسالم از و كرده جمع را ها بچه داد مي دست كه مناسبي

 همين اما داد انجام هم كاري بتوان كه نبود طوري رضاخاني زمان جو و محيط البته و

 از نمـوداري  خـود  آورد زبـان  بـر  ماسـال  از اي كلمه حتي داشت جرات كسي كه قدر

 بود او برجستگي و شجاعت

 از پـس  مجتبـي  سيد چرا كه نيست معلوم ديني، قوي گرايش و روحي ويژگي اين با

 . پرداخـت  تحصـيل  ادامـه  بـه  آلمـان  - ايران صنعتي هنرستان در دبستان، دوران طي
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 چراكه . است گرفته صورت او سرپرست و دايي اصرار به كار اين كه نمايد مي چنين

 عالقـه  اظهـار  بارها و نداشت خوش را مدرسه اين دروس مجتبي مادرش، گواهي به

 رود نجف به تحصيل براي و شود طلبه كه بود كرده

 شد عراق راهي حوزوي دروس آموزش براي جواني دوران در صفوي نواب سرانجام

 خراسـاني  آخونـد  بـزرگ  مدرسـه  در بالفاصله و شد نجف وارد 1320 سال اواخر .

 نمود ديني دانشهاي فراگرفتن به شروع وقت اتالف بدون و كرده پا و دست اي حجره

 به و ساخت مي ورتر شعله را باطنيش عشق آتش گرفت مي ياد و خواند مي را هرچه .

 و اسـالم  در است حق هرچه كه نماند باقي او براي ترديد اي ذره كه رسيد اي مرحله

 چكيـده  ساز انسان مكتب اين و است شده خالصه )ص( محمد آل مقدس مكتب در

 جـاي  آن كـردن  جهـاني  بـراي  و انبياسـت  جانفشـانيهاي  و مبـارزات  و تالشها تمام

  نيست تاملي و درنگ هيچگونه

 ابوالحسـن  شـيخ  اهللا آيـت  نـزد  ، )2(امينـي  عالمـه  نـزد  تحصيل ضمن صفوي نواب

 درس در نـواب  ضـور ح از نيـز  دواني االسالم حجت و )( آموخت درس نيز شيرازي

 سـيد  عنـوان  بـا  زمـان  آن در وي كه افزايد مي كرده ياد تهراني آقا محمد شيخ تفسير

 )4.( شد مي شناخته تهراني مجتبي
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 - 1269( كسـروي  احمـد  سـيد  كتابهـاي  از يكي كه بود نجف در تحصيل دوران در

 كتـاب  نشـان  و نـام  . زد قلـبش  به آتش آن مطالعه و رسيد نواب دست به )خ1324

 ادعـاي  فكـر  كـه  ايـران  معروف مورخ كسروي احمد)5( .بود نشده ذكر بحث، مورد

 بزرگتـرين  كـه  را شـيعه  مكتب كه بود گرفته تصميم پروراند مي خود سر در را نبوت

 براي را راه فلسفي، و علمي ظاهرا كردن هجو با بود پنداشته خود افكار اشاعه راه سد

 علمـا  ضـد  بـر  مرتبـا  اينكـه  ضمن او )6(سازد هموار خود شيطاني هدف به يدنرس

 بـراي  مسـير  ايـن  در مبـارزي  و معارض كه وقتي كرد مي درائي هرزه شيعه روحانيون

 )ع( صادق جعفر امام حضرت به نسبت هتاكي به شروع و نهاده فراتر را پا نديد خود

 و دينـي  محافـل  تمـام  در كـه  تـي وق رسيد مرحله بدين كسروي كار كه وقتي . نمود

 داوطلـب  نجف در صفوي نواب . شد برپا غوغائي و شور نجف حوزه در مخصوصا

 عامـل  چنـين  يـك  )7( قتـل  فتواي داشتن دست در با و شد كسروي براندازي براي

 ايـران  عـازم  پرداختنـد  را او سـفر  هزينه كه علما از تن چند ياري جلب با و فسادي

 شـنيده  زيرا كرد سخنراني كسروي هاي آموزه ضد بر آبادان در نخست نواب . گرديد

 بـه  جلسه چندين و آمده تهران به سپس بسيارند، شهر آن در كسروي پيروان كه بود

 اصـالح  از نـواب  و نرسـيد  نتيجـه  بـه  منـاظرات  اين . پرداخت مي كسروي با مناظره

 شـيخ  بـه  سـالح  پول تهيه براي نواب . برآمد او قتل صدد در و شد اميد نا كسروي



 ٢٩

 در تومـان  چهارصد وي و شد متوسل تهران پرهيزكار علماي از طالقاني محمدحسن

 به دوستي دستياري با صفوي نواب و شد تهيه سالحي پول اين با . نهاد نواب اختيار

  . شـد  كسـروي  اعـدام  عـازم  1324 ارديبهشـت  هشـتم  در خورشـيدي،  نـام 

 بـا  تـن  بـه  تـن  نـزاع  بـه  نواب و زماندهبا تيراندازي از اسلحه تير، دو شليك از پس

 و رسيدند سر انتظامي ماموران اما بودند گريخته كسروي اطرافيان . پرداخت كسروي

 نجـات  مـرگ  از كسـروي  . رسـاندند  بيمارستان به را كسروي كرده دستگير را نواب

 از پس وي كه شد موجب نواب از مسلمان مردم حمايت . شد زنداني نواب و يافت

 )بازرگـان ( اسـكويي  سوي از كه تومان هزار دوازده قرار به و كفيل قيد به ،هفته يك

  . شد آزاد بعد چندي نيز خورشيدي محمد . گردد آزاد شد، تامين
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 تصـميم  كسـروي  ديـدن  فعـال  و زنـده  و زندان از آزادي از بعد صفوي نواب شهيد

 احكـام  اجـراي  راه در داشـت  قصـد  او . برخيـزد  وي بـا  مقابله به ديگر بار گرفت،

 بـا  1324 سـال  در اينـرو  از . نمايـد  جـدي  مقابلـه  آن دشمنان و مخالفان با اسالمي،

 در فداكاري پيمان بودند آمده گرد او اطراف در هيجان و شور با كه ياراني و دوستان

 و رسـمي  عالميـه ا اولـين  و نهـاد  نام اسالم فدائيان را خود جمعيت و بست اسالم راه

 هدف . ساخت منتشر و چاپ انتقام و دين عنوان با را اسالم فدائيان موجوديت اعالن



 ٣٠

 مـذهبي  دلسـوزان  اجتماعي و ديني آلهاي ايده و اهداف تحقق سازمان اين تشكيل از

  بود

 . گرفت شكل ايران معاصر تاريخ در مبارز گروههاي پيشتاز اوليه هسته ترتيب بدين

 متدين هاي خانواده از بيشتر كه زد ياراني انتخاب به دست بينشي چنين با صفوي نواب

 را مبارزه شوق و شور و بودند جوان نيز غالبا و بودند پا خرده بازاريان و درآمد كم و

 حـال  و گذشـته  بـا  مبـارزه  به صفوي نواب ياراني، چنان و آرماني چنين با . داشتند

 از مملو كه حالي در زد مي رقم رضاشاه يزيست دين و استبداد كه اي گذشته ;پرداخت

 بود بيگانه هاي انديشه قالب در اجتماعي سركوفته هاي عقده غليان و انحرافي تفكرات
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 برپـا  كـه  دينـي  مجـالس  در مخصوصـا  و جا هر در فرصت كمترين از صفوي نواب

 عليه بر مبارزه و شان ديني وظائف با هاآن نمودن آشنا و مردم كردن بيدار براي شد مي

 او كـه  گفـت  تـوان  مي . كوشيد مي همچنان داخلي ستمگران و خارجي استعمارگران

 و علمـا  اينكـه  تـا  سـاخت  زبان يك و يكدل كسروي مخرب مكتب محو در را همه

 محاكمـه  را كسـروي  كه خواستند دولت از طومارها و شكايتها ها، نامه وسيله به مردم

 پيـرو  . كنـد  جلـوگيري  كـرد  مي پاشي سم اسالم ضد بر كه او قلم و زبان از و كرده

 تـا  داد دستور روز آن قضائي دستگاه به وقت دولت كه بود عمومي افكار فشار همين

  نمـود  احضار دادگستري به را او بازپرس، و نمايد فراهم را كسروي محاكمه مقدمات



 ٣١

 يعنـي  مسـلمان  مردم خواست اسخگويپ محاكمه و بازپرسي اين كه دانستند مي همه

 در گرفـت  تصـميم  صـفوي  نواب كه بود اصل همين روي و نيست كسروي نابودي

 و امـامي  حسـين  سيد با لذا و . بسازد را كسروي كار بازپرسي جلسات همين خالل

 20 روز صـبح  10 سـاعت  در و شده داستان هم خود، بركف جان ياران از چند تني

 توجيـه  حـال  در عدليـه  وزارت بازپرسـي  اطاق در سرويك كه هنگامي 1324 اسفند

 همـه  از و اسـالم  فدائيان گلوله با اطاق بيرون از ناگهاني حمله يك در بود كارهايش

   . درآمد پاي از امامي طپانچه كارسازتر

 ولـي  . داد حبس روز چند و ماه سه هركدام به دادگاه و شدند دستگير اسالم فدائيان

   . شدند آزاد زندان از همگي مدتي از بعد يصفو نواب تالشهاي با
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 اي نويسنده - كسروي هاي نوشته و افكار رد و اعتراض در خميني امام بيانات جمله از

  :است شرح اين به - بود اسالم تضعيف پي در كه

  "فتعرضوالها اال نفحات دهركم ايام في هللا ان"

 بهتـرين  اصالحي قيام براي و گرفته وزيدن الهي روحاني نسيم كه تاس روزي امروز

 را دينـي  مراسـم  و نكنيـد  خـدا  بـراي  قيام و بدهيد دست از را مجال اگر است، روز

 و آئين تمام و شوند چيره برشما شهوتران گرد هرزه مشتي كه فرداست ندهيد، عودت

 خـداي  پيشـگاه  در هاشـما  امروز . كنند خود باطله اغراض دستخوش را شما شرف



 ٣٢

 آئين تمام كه را سروپا بي تبريزي نفر يك كتابهاي ديديد همه داريد؟ عذري چه عالم

 له روحي غايب امام و صادق امام به تشيع مركز در و كرد ناسزا دستخوش را شماها

 در عـذري  چـه  امـروز  . نشـد  صادر شماها از كلمه هيچ و كرد جسارتها آنهمه الفدا

 آقاي اي فراگرفته؟ را شماها كه است بيچارگي و ضعف چه اين ؟داريد خدا محكمه

 گوينـدگان  و بـالد  علمـا  نظـر  بـه  و نموديـد  آوري جمـع  را صفحات اين كه محترم

 را آنان همه و كند را آنان تفرقه جمع كه آوريد فراهم كتابي يك است خوب رسانديد،

 گوشـه  يـك  در گـر ا كـه  گرفتيـد  مـي  امضـا  همـه  از كرده، همراه اسالمي مقاصد در

 كردند مي قيام كشور تمام از جهت يك و دل يك همه شد مي جسارتي دين به مملكت

 يك در آنها نفر يك اگر كه بگيريد ياد بهائيان از كم دست را دينداري است خوب .

 شـود  او به تعدي جزئي اگر و دارند رابطه او با آنها حساس مراكز از كند زندگي ديه

  كنند قيام او براي

 در و برخاستند جاي از بيدين سران خيره نكرديد، قيام خود مشروع حق به كه شماها

 كـه  هسـت  انسان در هائي فهمي كج يك .)7( كردند آغاز را بيديني زمزمه گوشه هر

 لهـذا  هسـت  چـي  فهمند نمي را دعا اينها . شود مي زياد خيلي گاهي ها فهمي كج اين

 اينهـا  . كنـيم  مـي  رهـا  را دعـا  گيـريم  مـي  را قـرآن  خـوب،  ما حاال كه كنند مي خيال

 به هست، چي كه ببينند اند نرفته را ادعيه مضامين هست، چي اصال دعا كه فهمند نمي

   . بكند خواهد مي چه . گويد مي چي مردم
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 نـازل  قـرآن  قرآن، كه فرمودند مي قرآن ما مشايخ از بعضي تعبير به كه دعاهاست اين

 . اسـت  صاعد قرآن اين رود مي باال به پائين از دعا و پايين طرف به است آمده است،

 بـاال  به و گيرد مي را انسان دست اينها دعاهاست در كه خاصي زبان يك با ادعيه اين

   .برد مي

 بود كتابهائي جزو هم الجنان مفاتيح كتابسوزي، و آمد كسروي كه بيند مي آدم يكدفعه

   . سوزاند هم را عرفاني كتابهاي سوزاند، كه

 پـائين  را آنها برسد باال آن به توانست نمي ... ولي بود زبردستي نويسنده كسروي البته

 . اسـت  تويش چي دانست نمي سوزانده را الجنان مفاتيح كتاب كه كسروي . آورد مي

   . بود نخوانده را شعبانيه مناجات هم يكدفعه شايد

 ماه و شعبان و رجب هما در خصوصا هست روزها در هاست، ماه در كه ادعاهائي اين

 و كنـد  مي باز انسان براي را راه و كند مي روحي تقويت را انسان اينها رمضان مبارك

 كه بكند نور وارد و بياورد بيرون ها ظلمت اين از را بشر اين اينكه براي است نورافكن

 امثـال  و هـا  نويسـنده  از بعضـي  گـول  . بكنيـد  عنايت دعاها اين به . آساست معجزه

 اسـالم  تضـعيف  تضـعيف،  ايـن  . كردنـد  مي تضعيف را ادعيه كه نخوريد را كسروي

 )9(است

 چنـين  كسـروي  افكـار  رد و اعتـراض  در خمينـي،  امام سخنراني مضامين به توجه با

 حركتهـاي ) عملـي  مقابلـه  تـا  اسـت  نظـري  مقابله با موافق امام كه شود مي برداشت
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 مبـرز  علمـاي  بايـد  كه بود معتقد امام . (گردد مخالف حذف به منجر كه اي مسلحانه

 از دفـاع  در و پرداختنـد  مـي  كسـروي  نظريات و آرا نقد به مراجع، خصوصا اسالمي

 انتقـاد  مـورد  را كسـروي  اظهـارات  است، تاخته آنها به كسروي كه اسالمي ارزشهاي

 هـاي  سـخن  و خـالف  هـاي  گفتـه  بـه  نسبت را عمومي اذهان و دادند، مي قرار شديد

   . ساختند مي بيدار وي نارواي
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 رفت ايشان ديدار به شد آزاد متفقين زندان از كاشاني اهللا آيت كه 1324 سال در نواب

 آن از وي كرد ياد و بود داده همكاري دست ايشان به "اسالم احكام اجراي" براي و

ـ  راه در وي همراهـان  و نـواب  وفـاداري  نشـانگر  مراسم   . رود مـي  شـمار  بـه  ارزهمب

 نظـر  در كـه  كارهـايي  آوردن سـامان  بـه  و عتبـات  در ماهه چند اقامتي از پس نواب

 سـال  همـان  در وي . نمـود  آذربايجان به سفري و بازگشت ايران بازگشت به داشت

 از يكي و رضوي قدس آستان پيشين كاركنان از رضوي احتشام نواب دختر با 1326

 بـا  سال همين در و كرد ازدواج ،)1314( مشهد گوهرشاد دمسج ماجراي بازماندگان

 كـردن  آگـاه  بـراي  نيـز  و پرداخت زنان حجابي بي با نبرد به اسالم فدائيان ساماندهي

 مرزهـاي  ويـژه  بـه  ايـران  مختلف نقاط به ماهه دو سفري خود، مقاصد از ايران مردم

   . داد ترتيب شرقي
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 شـرقي  شمال و غرب عشايرنشين مناطق مانند كشور ديگر مناطق به زيادي سفرهاي

 رفتـه  اسـالمي  كشـورهاي  سـفراي  از تـن  چنـد  ديدار به برگشت سفر از چون . كرد

 مازنـدراني  طـالب  درخواست به آنگاه . نمود طرح را "اسالمي ملل اتحاد" ضرورت

 رضاشـاه  زمـان  در كه ديني اي مدرسه گرفتن بازپس و ساري در فساد با مبارزه براي

 و رفت ساري به تن سي همراه به بود شده دخترانه مدرسه به تبديل و گرديده غصب

 جامع مسجد در خود سخنراني در و گزيد اقامت جا آن در و شد مدرسه همان وارد

 وعـده  نخسـت  شـهر  مسـئوالن  . درآيـد  تصرف به مجددا بايد مدرسه كه كرد تاكيد

 سبب به و نمودند ابنو دستگيري و مدرسه محاصره به اقدام بعد ولي دادند همراهي

 مـاه  بيسـت  مصدق، دكتر وزيري نخست دوران در نواب اتهامي، پرونده همين داشتن

 . شد زنداني

 عرب كشورهاي ارتشهاي و نمود موجوديت اعالم اسرائيل كشور ،1327 سال بهار در

 اشـغالگران  بـا  كـه  اعـراب  بـا  همراهـي  بـراي  اسالم فدائيان . پرداختند آن با نبرد به

 31/2/27 جمعـه  روز در عظيم اجتماعي و برخاستند تكاپو به جنگيدند، مي يفلسطين

 حضـور  كاشـاني  اهللا آيـت  هم و نواب هم آن در كه دادند ترتيب سلطاني مسجد در

  . رشـد  صـاد  فلسـطين  اعـراب  بـا  همـدردي  ابراز در اي قطعنامه خاتمه در . داشتند

 اسـرائيل  بـا  جنـگ  بـراي  فلسطين به اعزام داوطلبان نام ثبت براي دفاتري آن از پس

 . هستند فلسطين به اعزام آماده اسالم فدايي هزار پنج كه كرد اعالم نواب و شد ايجاد



 ٣٦

 تهيـه  خواهان كرده ديدار )الملك حكيم( حكيمي ابراهيم - وقت وزيري نخست با وي

 خـود  با حتي و شد فلسطين به داوطلبان اعزام امكان آوردن فراهم و رزمي تجهيزات

 براي كنند تمرين آنجا و بروند فلسطين مناطق در شد قرار . گرفتند تماس سطينيهافل

 اقدامات اين و نداد حركت اجازه ايران دولت كه شد اين امر نهايت ولي جنگ ميدان

  نرسيد جايي به

 عشـاير  و ايـالت  بـا  ارتباط ايجاد و كشور مختلف نقاط به نواب هاي مسافرت علت

 حكومـت  ايجاد شايد و بود افكنده بزرگ طرحي خود ذهن در وي كه آنست نشانگر

 كتـاب  در را خـود  بـاور  ايـن  وي . ديد مي الوقوع قريب را خويش نظر مورد اسالمي

 دولت شاه، اسالمي حكومت غاصبين و اسالم دشمنان به" و نوشت "حقايق راهنماي"

 پست خائنين يا" كه كرد اعالم شناخت مي "خوبي به را آنان كه كارگرداناني ساير و

 آل پيـروان  سرزمين و اسالمي مملكت ايران و ماست با حق كه دانيد مي شما !فطرت

 يـك  بـا  را ايـران  اسـالمي  حكومت كه هستيد غاصبيني و دزدان شما و است محمد

 و هستيد فرار آماده روز هر و ايد نموده غصب عاريت و موقت طور به لرز و دنياترس

 روزهـاي  همـين  در توانا خداي ياري به ايران مسلمان ملت ما كه دانيد مي خود شما

 ساله چندين حساب به و گذاشته معدود خائن مشت يك شما از انتقام به دست نزديك،

  )10( "كنيم مي رسيدگي جناياتتان

  ه@�� ��ور و "��?ده< =�> ا�5;���ت ●



 ٣٧

 و شـاه  شـخص  ضـد  بـر  جالب نمايش يك واقع در كه 1327 بهمن15 واقعه از بعد

 در خبرنگـار  پوشـش  در كـه  كسـي  - بود فخرآرايي ناصر وسيله به او نافرجام ترور

 چنداني آسيب نيز شاه و كشته درجا شاه محافظان سوي از و بود يافته حضور مراسم

 و پرداخـت  خودكامگي هاي پايه تحكيم به كرده بهانه را واقعه اين حاكمه يئت - نديد

 تعـدادي  انداختنـد،  زنـدان  به را بسياري كردند، مار و تار و دستگير را مخالفين تمام

 خـرم  االفالك فلك به نموده دستگير نيز را كاشاني اهللا آيت و شدند مخفي كرده فرار

 و گرفـت  قـرار  تعقيـب  تحت نيز صفوي نواب و كردند تبعيد لبنان به آنجا از و آباد

   . كرد پنهان را خود ناچار

 مخالفين فعاليت از شديد بسيار جلوگيري و 1327 بهمن 15 واقعه سازي صحنه از بعد

 موسسان مجلس تشكيل مسئله آن و خورد زمين به شاه برنده هاي برگه از ديگر يكي

 مقـدمات  و گرفـت  انجـام  سـريعي  اقـدامات  كه بود اساسي قانون در كاري دست و

 اين در . كرد افتتاح را آن 1/2/28 تاريخ در شاه . شد فراهم موسسان مجلس تشكيل

 مصـوبات  كننـده  خنثـي  توانسـت  مي كه شاه مجلس يعني سنا مجلس تاسيس جلسم

 مـذهب  رسـميت  الغـا  و شـاه  طـرف  از مجلـس  انحالل اختيار و باشد شورا مجلس

 بـه  نسـبت  امـا  كردنـد  حاصـل  توفيـق  اول قسـمت  دو در . بـود  نظر منظور جعفري

 در . نـد نكرد پيـدا  هـم  را آن كردن مطرح جرات صفوي نواب تهديد با سوم قسمت

 جهـت  مصـدق  دكتر . شد ديده نيز شانزدهم مجلس انتخابات تدارك شرايطي چنين



 ٣٨

 مردم از و كرد تحصن اعالم دربار در 1328 مهر 22 روز براي انتخابات آزادي تامين

 شـاه  امـا  شـدند  متحصـن  دربار در ديگر تن 19 با مصدق انجام سر . خواست ياري

 اول روز در . شـدند  دربـار  ترك به مجبور روز 4 از پس آنان و نكرد آنها به اعتنايي

 . آوردنـد  پديـد  را ملي جبهه شده جمع مصدق دكتر منزل در تن 19 همان ،28 آبان

 و فرسـتاد  نواب براي اي نامه لبنان از كاشاني اهللا آيت و شد شروع نيز تهران انتخابات

ـ  از برخـي  نواب رو اين از رساند، ياري مليون انتخاب به كه خواست  را خـود  اراني

 .   كرد راي صندوقهاي از حفاظت و انتخابات بر نظارت مامور
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1377  

 فيروزمند، كاظم ترجمه به اسالمي، انقالب تا مشروطه از انقالب، دو بين ايران آبراهاميان، برواند . 11

  مركز نشر ،1378 تهران دوم، چاپ چي، مديرشانه محسن آوري، شمس حسن

 فرحي، چاپ منظوراالجداد، محمدحسين اسالم، يانفدائ عملكرد و تاريخچه به نگهي گفتگو، مجله . 12



 ٤٥

  30 - 29 شماره ،1379 پاييز

 رسا، موسسه تهران، سرباز، كهنه رحماني، مصور غالمرضا ستاد سرهنگ نظامي و سياسي خاطرات . 13

  اول جلد ،1368

  1362 نيلوفر، انتشارات تهران، است، آينده راه چراغ گذشته جامي، گروهي پژوهش . 14

  شيراز نويد انتشارات ايران، در سياسي احزاب تاريخ نوري، اهللا عزت دكتر . 15

  27 شماره آينده، نويد مجله . 16

  1329 تير ،18279 شماره امروز، باختر . 17

  68 خرداد ششم سال ،3 شماره سبحاني، جعفر با گفتگو فرهنگي، كيهان . 18

 سروش، انتشارات اسالمي، انقالب فرهنگي مدارك سازمان نور، صحيفه خميني، موسوي اهللا روح . 19

  15 ،12 ،1 ج ،1369 اول چاپ

 ،1378 پاييز اول چاپ خميني، امام آثار نشر و تنظيم موسسه خميني، امام آثار مجموعه امام، صحيفه . 20

  22 جلد

  1370 اول، چاپ رسا، فرهنگي خدمات موسسه انتشارات آرا، رزم قتل اسرار تركمان، محمد . 21

  اسالمي انقالب اسناد مركز ،1377 تهران دوم، چاپ ايران، روحانيون نهضت دواني، علي . 22

  دارالفكر انتشارات ،1360 تهران خميني، امام نهضت از تحليلي و بررسي روحاني، حميد . 23

  تا بي نا، بي جا، بي االسرار، كشف خميني، موسوي اهللا روح . 24

 تهران خوارزمي چاپ خرمشاهي، بهاالدين ترجمه به معاصر، اسالم در سياسي انديشه عنايت، حميد . 25

1365  

 علم نشر انتشارات ،1374 سوم چاپ فردوست، تا فروغي از پهلوي عصر بازيگران طلوعي، محمود . 26
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