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 ازکاوي پروژه تطهير پهلوي در منابع تاريخي منتشر شده در جمهوري اسلاميب

 5روح الله شاکری زواردهي
 5سهراب مقدمي شهیداني

 چکيده

ای مورد توجـه رسانه – پهلوی، به عنوانخ يک پروژه تاريخي تطهیر کارگزاران و خصوصاً دو پادشاه

اين رويکرد، تولید و منتشر شده است. خدشه  مخالفانخ نظام اسلامي قرار گرفته و با مطالب زيادی

در ذهنیت تاريخي نسل امروز و آينده، ايجاد ترديد در علل وقوع انقلاب اسـلامي و نیـز کارآمـدی 

جمهوری اسلامي، از جمله نتايج پروژه تطهیر در ايران است. ايـن نوشـتار بـا اتکـا بـر مسـتندات 

تطهیر در جمهوری اسلامي پرداخته اسـت. ضـمن تاريخي، به بازکاوی ابعاد گسترده تحق  پروژه 

مرور هشدارهای تاريخي امام خمیني نسبت به تطهیر پهلوی و انوشیروان سـازی از آنـان، برخـي 

مصادي  برجسته تاريخي مطرح و به اختصار مورد نقادی قرار گرفته است که تکثیـر الگـوی نقـد 

نسبت به تأثیر عمی  و ناخودآگـاه مطالـب مورد استفاده در اين مقاله، تا حدود زيادی مخاطب را 

 تاريخي خلاف واقع، مصون خواهد کرد.  

 واژگان کليدي
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 قدمهم

هـاي بدسـابقه، بـه ها و جريـانتطهير فرايندي پيچيده است که در طي آن، عملکرد برخي مخصيت

مود. تطهير در طول تاريخ مصاديق فراوان دامـته و واروونه و کاملاً مثبت و رومن معرفي ميصورت 

محصولِ تاريخ نگاري وابسته و مغرضانه است که در بسياري از موارد، جاي خادم و خـائن را عـوض 

د. تطهير به عنوان مصداق بارز تحريف تاريخ، در دوران معاصر نيز مصـاديق فـراوان دار 5کرده است.

توان آن را منحصـر بـه يدر دوران پيروزي انقلاب اسلامي، تطهير در ابعادي گسترده مطرح بوده و نم

هـاي رومـني ، نمونه5)منافقين( يک جهت خاص نمود. تطهير آمريکا، صدام، سازمان مجاهدين خلق

رار داده هستند که از دهه مصت تا دهه نود، افکار جامعه ايراني را در معـرض اثرگـذاري گسـترده قـ

است. به طور خاص، پروژه تطهير، در مورد سران و کارگزاران رژيم پهلـوي، در هجمـي گسـترده بـه 

 وقوع پيوسته است. 

هـا و اي دارد؛ از نظـر موضـوعي و مفهـومي، موضـوعات و جريـانپروژه تطهير، ابعـاد گسـترده

خارج از ک ور صورت  مود و هيث جغرافيا ممکن است در داخل ياهاي مختلف را مامل ميمخصيت

بنـدي هسـتند. در تحقـق پذيرد و همچنين، تطهيرکنندگان نيز از نظر اغراض و اهداو، قابـل طيـف

پروژه تطهير در داخل ک ور، مسئله نفوذ، بسيار جدي است و از جهاتي، اين سنخ از تطهير بـه دليـل 
                                                                        

 پهوه ـگاه ،0 ج روهـاني، سـيدهميد خميني، امام نهضت به؛ بنگريد باب، اين در تر مصداقي و بي تر اطلاعِ براي .1

 .11-22 صص ،1011 ن،تهرا اسلامي، اندي ه و فرهنگ

 منتظـري اللـه آيت بيت و آزادي نهضت جمله آن از اند؛ بوده فعال منافقين سازمان تطهير در مختلفي هاي جريان .2

 نمايي مظلوم به ،1011 تابستان در منتظري آقاي از صوتي فايل انت ار با ديگر بار و مصت دهه در يکبار که است

 را مجاهـدين اسـلامي، انقلـاب پيـروزي ابتـداي در که بازرگان مهندس خت.پردا تروريستي سازمان اين تطهير و
 به ،«هرکت دو در ايران انقلاب» نام با م هورش کتاب در مصت، دهه ميانه در بود، خوانده آزادي نهضت فرزندان

 در 1011 هاسفندما در نويسنده سخنراني يافته تفصيل کتاب اين است. برخاسته مجاهدين سازمان از قد تمام دفاع
 مجاهـدين تروريسـتي سازمان مدگان ک ته عطف با آن، از بخ ي در وي که است آزادي نهضت کنگره پنجمين

 هاي تروريست از جانبدارانه دفاع به منافقين، سازمان جنايتکارانه ترورهاي اوج در مقدس، دفاع رزمندگان به خلق

 سـپاهياني يا بسيج در چه است؛ مده عوض نسل واقع در »... نويسد: مي چنين و پردازد مي آنان تطهير و سازمان

 مبارزات و هزبي ت کيلات پي گام هاي چد در هتي و منافقين اصطلاح به مجاهدين در چه و الله هزب اصطلاح به

 و ت ـکيلاتي قـدرت بـا خلق مجاهدين بودند. خودمان مکتب در مهادت و مکنجه قهرمان که مسلحانه و مکتبي
 قابـل و توجـه قابـل نيـز راه ـان، بـودن انحرافي يا صحيح از نظر صرو تدابيرمان، و نفوذ و يغاتتبل با و تربيتي

 مـي هـدو روي را خـود و بسته کمر به نارنجک که آنجا تا خودگذمتگي ان، از و همت همچنين هستند. مطالعه

 را مـهادت بـه ع ـق و همـت چنـين که است انصافيبي کنند.مي فدا ازائيمابه و پاداش بي را جان ان و اندازند
 دو در ايـران انقلـاب ر.ک: «.نـدانيم... خودمـان اراده و اخلاص و ايمان از نامي و بدانيم پي گيخيانت و مزدوري
 .11 ص ،1010 تهران، چهارم، چاپ مظاهري، چاپ بازرگان، مهدي هرکت،
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مود، در ذهن مخاطـب از  ر ميآنکه در پومش مراکز هاکميتي يا بعد از عبور از فيلترهاي دولتي منت

پندارند که به نوعي، مُهر و امضاي هاي مختلف، اينگونه مينوعي اعتبار خاص برخوردار است و طيف

جمهوري اسلامي پاي من وراتِ داخلي درج مده است. خصوصاً توليدات علمي نهادهاي معتبر تـاريخ 

هستند و اين مسـئله، ضـرورت دقـت و  نگاري در جمهوري اسلامي، خواه ناخواه چنين اعتباري واجد

 طلبد.هساسيت بي تر در اين موضوع را مي

اطلـاعي و فقـد دانـش بندي مجـزا و تفصـيلي اسـت؛ بـيعوامل تطهير نيز قابل بررسي و دسته

تاريخي، ضعف مراکز اسنادي در انت ار گسترده و بهنگام اسناد تـاريخي، اعمـال سـليقه و مصـلحت 

ابهام و ايهام در اسناد تاريخي، مزدوري و قلم بـه مزدنويسـي، اِعمـال علـايق  سنجي در انت ار اسناد،

-هاي رومنفکري سکولار از قبيل نمايش بـينگاري، انفعال نسبت به آموزهسياسي و فکري در تاريخ

، مـود(هاي ناخومايند معاندين انقلاب اسلامي منجـر مـيطرفي )که به انکار يا هدم بخ ي از واقعيت

دار ها و توليدات ماهدان عيني و جريان اصيل، توليـد انبـوه گزارمـات و خـاطرات جهـتزارشفقر گ

نگاري مورد استفاده بوده يا در آينـده خواهـد بـود، از جملـه برخـي مغرضين که به عنوان منبع تاريخ

 عوامل تحقق پروژه تطهير است.

ديگر و در سطحي گسترده جريـان  تطهير مربوط به دوران امروز نيست و قبل از انقلاب به مکلي

مرداد، فضاي نسـبتاً بـاز  26دامته است. خصوصاً در مورد عملکرد پهلوي اول، اگرچه بعد از کودتاي 

براي طرح برخي انتقادها پديد آمد، اما دقيقاً در همين زمان برخي رومنفکران در آثار خود به ستايش 

در مقدمه کتاب خـود،  5«اسرار هزارساله»ويسنده و تمجدي از رضاخان دست زدند. به عنوان نمونه ن

امـام  5، به دفاع از عملکرد رضاخان پرداختـه اسـت.«از ماست که بر ماست»با عنوان  در ذيل تيتري

                                                                        

 در (يکسرو اهمد يمطبوعات رچم)ارگانِپ نامه هفته مهيضم بعنوان و مد نومته 1022 سال در «ساله هزار اسرار» .1
  بود. مده منت ر صفحه 01

  .1ـ1 صص ،1022 تهران، پرچم، نامه هفته 12 مماره ضميمه زاده، هکمي اکبر علي هزارساله، اسرار . 2
 گرفت مکل نسبي طور به سياسي و مطبوعاتي باز فضاي ،رضاماه فرار مناسبت به ايرانيان فراگير مادماني با همزمان

 و وابسـتگان بـراي طبعـاً کـه دامت دنبال به را اول پهلوي هاکميت عصر جنايات رامونيپ يرگرومن از يموج و
 جـزوه زادههکمـي ک ور، عمومي فضاي برخلاو و دوران همين در دقيقاً نمود.مي ناخومايند رضاخان، علاقمندان

 او نومـتار موضـوع بـا يارتباط  يه که کندمي ازآغ رضاخان از دفاع با را روهانيت نهاد و عي ت نقد موضوع با خود
 ناتواني و مماردمي بر جنايات بلکه و قصور و تقصير همه من أ را ملت ها، پهلوي تطهير هدو با زادهيمهک .ندارد

 تـود اگـر نيسـت، مـردم خود جز کسي دولت» کند:مي ذکر خود مدعاي صدق ماهد را هجاب ک ف در رضاخان

 دست چادر يک خواست نفوذش و نيرو همه اين با رضاماه است؟ چکاره دولت بخواهد، را زيچي راستي به[ ]مردم

 بـه رضـاخان هاکميت عصر از سؤال مش طرح با را خود سخن او «نتوانست. ،بردارد رانيا [زنان سر] از را پاگير و
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و متن، ضمن پرداخت مکرر به جنايـات رضامـاه، در  5مقدمه - 5«ک ف اسرار»خميني نيز در کتاب 

-ميعملکرد رضاخان و انت ار مجاعانه اقدامات او فرا آخر، اصحاب قلم و مطبوعات را به تحقيق در 

هـاي هـاکميتي ها نيست، بلکه کارگزاران و ارگـانموضوع تطهير منحصر در مخص پهلوي 1.خواند

رهبر جبهـه ملـي ايـران، بـا  اللهيار صالح،نوعِ مواجهه وابسته به پهلوي نيز مامل اين جريان هستند. 

اي از ايـن سـنخ تطهيـر اسـت کـه در ضـمنِ آن، صـالح بـدون هعملکرد علي اکبر خان داور، نمونـ

گذاري و کارگزاري رژيم غيرقانوني پهلوي، با تمجيد يکسـويه درنظرگرفتن هضور داور در کسوت پايه

از او دسـت  «عـادل انوميروانى»از کارنامه هقوقي وي، در هقيقت به تبرئه رضاخان و نمايش چهره 

 4زده است!

تاريخي و ابعاد وسيع پروژه تطهير پهلوي و عدم امکان بررسي همه جانبـه آن با توجه به پي ينه 

در يک مقاله، در اين نومتار با ذکر برخي مصاديق و مواهد تاريخي، تنها به بازکاوي تحقـق تطهيـر 

مده است. واکاوي مسئله تطهيـر پهلـوي  پهلوي در من ورات داخلي عصر جمهوري اسلامي پرداخته

ها خواهد بود، امـا از جهـات متعـدد ها و دلخوريلي اگرچه متضمن برخي محدوديتدر من ورات داخ

ها و ها، به مراتب از درو  پردازيهاي نسنجيده و ضد و نقيض خوديآورده»ضروري است. چه اينکه 

سل آينده ... ]چرا که[ ن بامدتر و زيانبارتر ميپايه دممنان سوگندخورده، خطرناکهاي بيگريتحريف

                                                                                                                                                                        

 است. وابسته و تورديکتا پادماه اين تطهير و رضاماه از وجيه اي چهره القاي آن، نتيجه که برد پايان

 م ـاهده بـا امـام هـوزوي، و نخبگـاني محافـل و مـردم انيم در زاده يهکم کتاب گسترده نسبتاً بازتاب از پس .1

 )ر.ک:پرداخـت. «اسـرار ک ـف» نگـارش بـه و کرد ليتعط را درس کتاب، نيا از فيضيه طلاب يبرخ يريرپذيتاث

  (10 ص ،1 ج خميني، امام نهضت
 توسـط صـفحه 026 در مؤلـف نـام ذکـر بـدون ،1020 نيفرورد 21 با مطابق 1010 يالثان عيرب 11 خيتار در اثر اين

 .است مده منت ر مجددا زين صفحه 001 و 001 در اثر نيا بعد، دفعات در است. مده منت ر هياسلام چاپخانه

 .12-10 صص اسرار، ک ف .2

 نگارد: مي چنين کتاب پاياني بخش در اي ان .0
 اسـت اريبس از يکم که را کتاب نيا مندجرات که موديم تقاضا هاروزنامه اي هاکتاب سندگانينو از سخن انيپا در»

 دوره سـال ستيب تيوضع گرفتن نظر در با را هايخراب ه ير و رنديبگ نظر در را ک ور اسفناک تيوضع و کنند نظر

 و ک ور الحمص خلاو بر که ييکارها و انريا هکومت به او مدن برقرار علل و رضاخان اهوال رشزاگ و يکتاتوريد
 بـه دست يخودگذمتگ از و يادب مجاعت کي با و اورنديب دست به ،مد مدت آن در گرانيد مقاصد  رفتيپ يبرا

 مـورد تـا کننـد زنـده تـوده در باز کردند خفه سال چند نيدرا که را ينداريد هس و کنند داريب را ملت ،داده دست

 «ن وند. گرانيد استفاده
 .020 و022 صص ش،1020قمري/1010 تهران، اول، چاب اسلاميه، چاپخانه خميني، امام اسرار، ک ف ر.ک:

 .71 و 11 صص ،0 ج ،ينيخم امام نهضت .0
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دهند و بر اصـالت و صـحت آن هاي خودي، آن را ملاک قرار ميبا اعتماد و اطمينان به درستي آورده

 5«کنند.تکيه مي

 تطهیر در نگاه امام خمینی توطئه

هاي علمـاي نگاري با يکي از علماي بلاد، برخي تلگراودر خلال نامه ،1007در خردادماه امام خميني 

ر»دانست و آنان را مصـداق « تطهير مجرم اصلي ]=ماه[ متضمن»ايران را   5برمـمرد.« نـاطقِ مُضـِ

بـه علمـا و خود به مناسبت مهادت آقاى سيد مصطفى خمينى، خطـاب  1011آبان  21امام در پيام  

اوهار »ملت ايران، تظاهرات عظيم ملت به مناسبت مهادت فرزندش را، نه يک مسئله مخصي بلکه 

دانسـت و نسـبت بـه « ار و رفراندم هقيقى و رأى عدم اعتماد بر دستگاه خيانتکـارتنفر از دستگاه جب

مسـامحه اخيـر دولـت کـه »، اعلام خطـر نمـود. اي ـان «هااغفال ملت و خدعه اجانب و عمال آن»

هيلـه بزرگـى بـراى تطهيـر مـاه و »را « نويسندگان را مجال نومتن و گويندگان را مجال گفتن داد

دانسـت. « انداختن - که آلتى بيش نيست - ادعايى؛ و جنايات را به گردن دولت وانمود کردن آزادى

خواهنـد خواهند اين مخص را تطهير کنند تا به جناياتش ادامه دهد. مـىاکنون مى»به اعتقاد اي ان 

ها، قلوب ساده را آرامش دهند و اذهـان با آزادى محدود در چهارچوب توجه دادن جنايات را به دولت

  1«ها را فراموش کنند.ها و جنايتو را منحرو کنند، و هسته مرکزى خيانتصا

نيز در پيامي خطاب به ملت ايران، نسبت به تحريـف  1017مردادماه گذار انقلاب اسلامي در بنيان

                                                                        

 دوم، دوره خـرداد، 11 نامه فصل ها، نويسي وارونه و ها گويي نقيض و ضد گرداب؛ در اسلامي انقلاب نگاري تاريخ .1

 .11 و11صص ،1070 ربها ،16 مماره چهارم، سال

 عـالى عـرض بـه» اسـت: آمـده چنـين اصـفهاني، مريعت به امام نامه از بخ ي در .161 ص ،2 ج امام، صحيفه .2

 اسـت آن از وخيمتـر اوضاع واصل؛ است غريبه علوم از اکثر نزد که بود مطالبى هاوى که محترم مرقوم رساند،مى

 و مـد ]آتاتورک[ کمال مصطفى به تحميل که -ترکيه نق ه مانه نق ه اگر فهميد. درست را آن عواقب بتوان که
 مقاومـت بـاز ترکهـا اسـت. معلـوم ايران خصوصاً طرفها اين هساب بامد، -کرد اجرا توانست تا و کرد قبول نيز او

 ولى کنندمى اجرا را ديگران پليد افکار مزاهمتأبى دولتها و دهيم، خرج به مقاومتى کنمنمى گمان ماها ولى کردند

 دلخومى به را خود خلق، نزد مسئوليت رفع براى يا کرديم دلخوش کلمه همين به نيز ما و اسلام! مبين دين اسم با

 هسـاب بـه را اصـلى مجـرم نيز آنجا و است بهتر ]پادماهي[ ملکى مودمى گفته مود صحبتى اينجا اگر زنيم.مى

 داعـى و است، اصلى مجرم تطهير متضمن است مده آقايان بعضى قِبَّل از اخيراً که تلگرافات بعض بلکه آورندنمى

 يـا نيسـت: بي ـتر طايفه دو اکنون بالجمله و اند.داده ت خيص را صلاح طور اين بد لا که دامتند واهراً هم ن ر بر

 «.«تعالى اللَّّه الى الامرُ و» مضر؛ ناطقِ يا و ساکت

 .211-212 صص ،0ج امام، صحيفه .0
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تاريخ نهضت توسط مغرضان، ه دار داد و براي پي گيري از اين جريان، نويسندگان متعهد و امين را 

همچنان نگراني از تحريـف انقلـاب اسـلامي ذهـن امـام را ده سال بعد  5سايي دعوت کرد.به قلم فر

-رويه غلـط تـاريخخطاب به سيدهميد روهاني، با نقد  21/11/17 م غول کرده بود، چنانکه در هکم

گونه که هست، تبيين اهداو قيام مـردم، و ثبت دقيق وقايع تاريخي بدانگر، نگاري وابسته و تحريف

 5هاي مردم رنجديده را خواستار مد.ن تاريخ از زبان تودهبيا

در يک سخنراني عمومي در جمع روهانيون، با نقد صـريح عملکـرد برخـي  1016مهر  1امام در 

اي آنان نسبت بـه عملکـرد گرا در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، هجمه رسانههاي مليجريان

گرايـي مه سـران پهلـوي را مصـداق تطهيـر آنـان و برخلـاو ملـيهاي انقلاب اسلامي و محاکدادگاه

                                                                        

 .001 ص ،0ج امام، صحيفه .1
 بررسـى به تمام دقت با متعهد نويسندگان ،مغرضان غلطنويسى از جلوگيرى و آينده نسلهاى بيدارى براى است لازم»

 و تـاريخ با مختلف مهرستانهاى در را ايران مسلمين تظاهرات و قيامها و بپردازند، اسلامى نهضت اين تاريخ دقيق
 قيد در هنوز که ما مود. آينده نسلهاى و جوامع سرم ق روهانيت ضتنه و اسلامى مطالب تا نمايند ثبت آن انگيزه

 فرصت کنيم،مى دنبال است افتاده اتفاق رومنى به ما همه چ م پيش در که را ايران جارى مسائل و هستيم هيات

 ضـتنه و دينـى مسـائل رسـوايى، گونـه هر از هراس بدون بيان و قلم با که بينيممى را پي گانىمنفعت و طلبان

 قـدرت و کننـد تصـديق را واقعيت خواهندنمى اساس با مخالفت هکم به و دهندمى جلوه واقع خلاو بر را اسلامى

 بسـيار آثـار آينـده نسـلهاى در تـاريخ اسم به اساسبى نومتجات اين که نيست مکى و ببينند، توانندنمى را اسلام

 و کنـون تـا اشنطفـه انعقـاد ابتـداى از ايـران در مىاسـلا اصيل مبارزات مدن رومن جهت، اين از دارد. ناگوارى
 بـدان متعهـد و متفکـر علمـاى و نويسندگان بايد که است مهمى مسائل از افتدمى اتفاق آينده در که رويدادهايى

 رومـنگر تـاريخ، و بامـد؛مى مبهم آينده نسلهاى براى است واضح و رومن ما براى امروز را آنچه درست بپردازند.

 را قلمهـا ايـن امين نويسندگان بايد هستند، واقعيات تحريف صدد در مسموم قلمهاى امروز و است، يندهآ نسلهاى
   «ب کنند.

 .201 ص ،21 ج امام، صحيفه .2
 افتـاده اتفـاق که آنگونه نه نويسند، مى اند گرفته دستور که گونه بدان يا و مايلند که آنگونه را تاريخ ، مورّخين اکثر»

 مـما از رسـند. مـى هم نتيجه همان به آخر در و برسد اى نتيجه چه به بناست کتاب ان که دانند مى لاوّ از . است

 ، مـورّخين همي ه که چرا نماييد؛ م خص را مردم قيام هدو تا نماييد تلاش و سعى توانيد مى چه هر خواهم مى
 عدّه ها، انقلاب تاريخ همي ه همچون امروز کنند. مى ذبح اربابان ان يا و خود اغراض مسلخ در را ها انقلاب اهداو

 است پُر جهان تاريخ دارند. مرق و غرب آخور در سر که م غولند ايران اسلامى انقلاب افتخار پر تاريخ نومتن به اى

 توانسـتيد مـى مـما اگر . بحث خور در اى واقعه يا و ديگر اى عدّه عليه يا و له ، خاص اى عدّه دمنام و تحسين از

 و خـوب کارى کنيد، رنجديده مردم هاى توده زبان از انقلاب گوناگون مطالب هاوى فيلم و صدا به مستند را تاريخ
 پابرهنگـان دوش بـر انقلـاب، خـود چون ما، اسلامى انقلاب تاريخ هاى پايه بايد ايد. نموده ايران تاريخ در مايسته

 واپسـگرايى و تحجّر بيداد، و ولم عليه مردم ونهچگ که دهيد ن ان بايد بامد.مما ها ابرقدرت و ها قدرت مغضوب

 يـک در و التقاط اسلام دارى، سرمايه اسلام سلطنتى، اسلام تفکّر جايگزين را محمّدى ناب اسلام فکر و کردند قيام

 «کردند. امريکايى اسلام کلمه
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 5برممرد.

ها در بغـداد و اهتمـال قـرار گـرفتن کنفرانس سران غيرمتعهـد با نزديک مدن به زمان برگزاري

با بياني ه دارآميز، ايـن  1011خرداد  11، امام در ()بر اساس ضوابط مقرر رياست کنفرانس صدام در

امام  10در سال  5ي تطهير صدام خواند و ديکتاتور عراق را تطهيرناپذير خواند.کنفرانس را اقدامي برا

                                                                        

 .100و100 صص ،11ج امام، صحيفه .1
 را آنهـا مـما انـد،کـرده محاکمـه کـه را آنهـايى دادگاهها اين است، مده پيدا که اسلامى هاىدادگاه» فرمودند: امام

 امثـال و  نصـيرى انـد؟ک ـته ديکتـاتورى با را آنها يعنى کردند؟ ديکتاتورى گوييدمى که بکنيد تطهير خواهيدمى

 آن خـان، رضـا محمـد براى و  هويدا براى و نصيرى براى کنيدمى گريه بردامتيد را قلمهاتان هالا مما را. نصيرى

 پـيش چيز همه خطر مما براى نکنيم، ملت اين از جلوگيرى اگر ما دانيد.مى آدم دانيد!مى «ملّى» را خودتان وقت

 زور خواهنـدمـى کـه ب ـود چه وقت يک نخواسته خداى ما ملت که نداريم ميل ما کنيم.مى جلوگيرى ما آيد،مى

 کـرده تعيـين را اىعده يک داده؛ رأى آرامش، با آزادى، با ايران ملت آزادى، با آرامش، با ما ملت چه. ما و بگويند

 مـما اسـت؛ اسلامى جمهورى اينکه براى نبامد، اسلام با مخالف قوانين اين که بفهمند را قوانين اينکه براى است

 اينها ملت خوب، ؟ب ود چه ما ملت براى که کنار، بروند اندداده قرار ملت که آقايانى کنار! بروند آقايان که گوييدمى

 باز بيايند ثانياً تا خواهيد،مى چى مما که بپرسيد ملت اين از بياييد مما است. چى []خواهان ما ملت اند؛داده قرار را

 قوانين ما خواهيم؛مى را اسلام اهکام ما خواهيم؛مى را اسلام ما که بگويند چندمان، و يک يا يکي ان الّا صد، همان

 در نَّفَّسـتان هالـا تا که نفرى چهار ايد!ن سته نفر چهار ايد؟ن سته ملت يک مقابل در چرا آخر يم.خواهمى را اسلام
 اينها ضد بر نفس بک يد، نفس مما که اندمده اين اسباب روهانيون، که هالا آمده!نمى

 آوردند بيرون کُنأجها آن از را مما که اينهايى که داريد انصاو مما است؟ انصاو اين است؟ صحيح اين آخر ک يد،مى

 اعلـام مـما انـدک ـيده زهمت اينها نکرده، امکال مما به هم کس هي  و ايد؟کرده وجود اعلام هالا کردند، واهر

 کار اين مردم و اسلام به اندکرده دعوت را ملت که اندبوده مردم از دسته اين و ک يده، زهمت ملت ايد؟!کرده وجود

 انحصـارطلبى چـه مـذهبيون؟! انحصـارطلبى از و ترسـيدمـى مـذهب از و ترسيدمى اسلام از مما هالا اند.کرده را

 نزديـک يا نيم، و ميليون يک در اند[.کرده ]آزاد را مما همه که آنها اند؟کرده انحصارطلبى کجا مذهبيون اند؟کرده

 ميخواهنـد و دولتـى م اغل در مدند وارد کدام ان اينها هستند دولتى و هستند کار به م غول که افرادى اين، به

 بکنـد، خلاو جا فلان در مخص فلان مبادا که امرى در نظارت براى تامان چند يک بله، بگيرند؟ را دولتى م اغل

 دمـمن قـدر اين بامد؟ اسلام دممن با قدر اين بامد؟ انصاوبى قدر اين بايد انسان چرا هستند. آنجا نظارت، براى

 چـه ب ود، چه بايد اسلام و ب ود چه بايد ملت اينکه اسم با بود؛ طور همين هم ابقس دولت خوب، بامد؟ روهانيون

 قلمهايتـان و آمديـد هالا که هم مما را! مذهبيون همين و کوبيد را مذهب همين و کوبيد را روهانيون همين ب ود،

 «آنها. به راجع اين زنيد.مى داريد را هرفها همان آمده، کار روى

 .262 و 261 صص ،11ج امام، صحيفه .2
 از مـود.مـى واقـع دارد چـه که دانيدمى اکثراً، يا همه مما البته مود،مى واقع جهان و منطقه در امروز که مسائلى آن

 بيندازند راه خواهندمى هياهو و اندمده دستپاچه اند،افتاده راه به جاها ساير تا آلمان تا فرانسه، تا انگلستان، تا امريکا

 و برونـد بغـداد در چـه کنند، تطهير يا کنند زنده را صدام خواهندمى که دستجاتى اين مود.مى چه وقت اين در که
 اگـر مـد. نخواهد زنده  مرده، اين است، گذمته اينها از مطلب نروند، چه و ب وند مجتمع اصطلاح به متعهدين غير

 مـما براى عار اين و ايدکرده انتخاب را مرده ارجنايتک يک دهيد، قرار خودتان رئيس را مرده يک  برويد، بغداد هم
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 انوميروان»گيري از ها، انعکاس جنايات پنجاه ساله آنان را ضامن پيشبيني تطهير پهلويضمن پيش

نگار انقلاب اسلامي، سـيدهميد روهـاني از رضاخان و محمدرضا پهلوي، برممرده است. تاريخ« سازي

 اين زمينه چنين گفته است: در

منتشـر شـد،  64در سـال « نهضـت امـام»يادم هست وقتي جلـد دوم کتـاب »

حضرت امام در جماران تشريف داشتند. يک يا چند ماه بعد از چاپ کتـاب کـه 

هـا سازیرها کنید اين قهرمان»خدمت ايشان رفتم، با حالتي تشرگونه فرمودند: 

سـاله ايـن پـدر و  10خمیني. برويد و جنايات را. از اول تا آخر کتاب، خمیني، 

ها انوشیروان عـادل پسر را به دست بیاوريد و منعکس کنید که يک وقت از اين

 5«کردند.حقیقتاً امام عمی  فکر مي« نسازند!

 فـاتيتحر يبر ورود برخ يمبن (1017)سال  يروهان ديهمديمستندِ س ينگارپس از نامه نيهمچن

 سيخطـاب بـه رئـ يادر نامـه ينـيامـام خم 5،هامدارس و دان گاه يع آموزممناب يدر بعض يخيتار

اخطارى براى همه آنانى کـه دل ـان بـراى اسـلام و انقلـاب »جمهور وقت، نامه سيدهميد روهانى را 

باعث تعجـب و » ظام آموزمى ک ور اسلامى ايران راو وجود مطالب خلاو واقع در ن برممرد« تپدمى

درخواسـت اکيـد نمـود کـه  يانقلاب فرهنگـ يعال يمورا سيجمهور و رئ سيرئدانست و از « تأسف

را در جريـان  يقرار داده مود تا در تمـام ايـن گونـه مـوارد، و« مسئولى براى رسيدگى به اين امور»

 1کار را طلب نمود.پيگيري گزارش روند  زين انيدر پا .بگذارد

                                                                                                                                                                        

 يـا رياسـت، بـه صدام تعيين و بغداد رفتن با که کنيد گمان اگر و است. منتقش پي انيتان بر قيامت تا متعهدها غير

 زبان به ما توانيمنمى که است زياد قدر آن جنايتش که کسى يک که بتوانيد مما است، صدام مثل که ديگرى يکى

 او کنيـد عَّلَّم بخواهيد اگر و مد نخواهد تطهير هم عالم درياهاى با او کنيد، تطهير بخواهيد را، آن کنيم ذکر قلم، و
 را عمرش آخر هرکت دارد که است نع ى يک الآن است، موجود الآن نع ش اين و خوابيد علم اين کنيد، زنده و را

 بـراى و نبريد را خودتان عِرض و ندهيد زهمت را خودتان دبيخو بدهيد، انجام را کار اين توانيدنمى مماها کند.مى

  نکنيد. درست زهمت هم ماها

 سـبک بـا آن نسبت و ينيخم امام نهضت» خرداد: 11سالگرد نيپنجاهم رامونيپ زگرديم ؛يآزادگ غيبرست قرن مين .1

 ،يروهـان ديـهم ديسـ نيموالمسـل الاسـلامهجت بـا اسـلام پاسدار زگرديم در «انيرانيا ياجتماع و ياسيس يزندگ
 ياپيـپ مـماره - 077 مماره ،1012 دوره ،اسلام پاسدار )دبا (، يدچيهد هيمرض خانم و (ي)مطهر يماه اللهعزت
 .21-16 صفحه صفحات: ،1012 بهار ،076

 .211 و 211 صص ،21ج امام، صحيفه .2
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 تطهیر محمدرضاشاه در خاطرات فردوست

دوست و همراه محمدرضاماه، در خاطراتش به طـرزي ماهرانـه کـه البتـه در ايـن  هسين فردوست،

هـا موضوع مگرد هم دامت، در ماجراي تبعيد امام به ترکيه، به تبرئه ماه پرداخته، آن را به آمريکايي

نسبت داده است! جالب آنکه او تصميم تبعيد را به مب قبل مربوط دانسته که برخلاو اسـناد موجـود 

 گويد:ريزي کرده بود. فردوست ميها قبل براي تبعيد امام برنامهرژيم از مدت است و

همانطور که منصور به دستور آمريکا و با اختیارات ويژه به صـدارت رسـید، تبعیـد امـام »

خمیني نیز دستور مستقیم آمريکا بود. تصور من اين است که شخص محمدرضـا بـه ايـن 

بگويم از انجام آن واهمه داشت. شب قبـل از تبعیـد امـام، کار تمايلي نداشت و بهتر است 

نفر مدعو شرکت داشتند. منصور، نخست  500محمدرضا در کاخ میهماني داشت و حدود 

زد و وزير، نیز حضور داشت. منصور در حدود نیم ساعت با محمدرضا وسط سالن قدم مـي

کنـد و ي پافشـاری مـيها بودم. استنباطم اين بود کـه منصـور در موضـوعمن متوجه آن

چـه اصـراری »محمدرضا مواف  نیست. يکبار نیز شنیدم که محمدرضا به منصـور گفـت: 

هـای او آشـنا بـودم( میلي )چـون بـا ژسـتبالأخره محمدرضا مرا خواست و با بي «داريد؟

منصور مطرح کرد که بايد هرچه سريعتر آيت « خواهد؟ببینید نخست وزير چه مي»گفت: 

« تلفـن کنیـد»ه ترکیه تبعید شود. گفتم بايد به پاکروان گفته شود. گفـت: الله خمیني ب

توانم با شاه صحبت کنم؟ به محمدرضـا گفـتم. او بـه تلفن کردم. پاکروان گفت که آيا مي

اتاق ديگری رفت و با وی صحبت کرد. دستور تبعید امام صادر شد و همان شـب مولـوی، 

هوابرد به قنم رفـت و ايشـان را بـه تهـران آورد و رئیس ساواک تهران، به همراه نیروهای 

 5«صبح روز بعد با هواپیما به ترکیه تبعید شدند.

-دهد و ماه را تا مـب تبعيـد بـيها نسبت ميپاکروان در هالي تصميم تبعيد امام را به آمريکايي

انـدهي ، رئـيس سـتاد فرم12/6/1000ت به تاريخ 0621/2دهد که طبق سند مماره اطلاع ن ان مي

در همـاهنگي بـراي پـرواز « فرمان مطاع ماهانه»نيروي هوايي، در نامه به رياست ساواک، از انجام 

نفر خدمه نظامي هواپيمـا  7هواپيماي هامل امام به ترکيه، خبر داده و ضمناً مختصات پرواز و ليست 

   5کند.را ارائه مي

                                                                        

 پـنجم، چـاپ اطلاعات، انت ارات فردوست، هسين سابق ارت بد خاطرات اول: جلد پهلوي، سلطنت سقوط و وهور .1

 .117 و 111 صص ،1071 تهران،

 امـام تبعيـد و کاپيتولاسـيون مـاجراي چهـارم: جلد ساواک، اسناد روايت به اسناد آينه در خميني امام مبارزات سير .2
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ماجراي دستگيري امام را به طـور مفصـل  به مهرباني کل ک ور، 0111/1مهرباني قم در گزارش مماره 

از نظر اهميت مأموريت، از چهار روز قبل، آقاي خمينـي بـه وسـيله مـأمورين »کند که مرح داده و تصريح مي

کند کـه نويسـنده گـزارش همچنين در جاي ديگر اماره مي« ساعت تحت مراقبت قرار گرفت 20اطلاعات در 

 5«.عمليات در مهرباني هاضر ]بوده است[ تا مروع 12/6/00روز  16از ساعت »خود 

ها قبل از دستگيري امام، همه چيز تدارک مده بود و با اين وجـود، قابـل طبق اين سندها، مدت

اش مبني بر تدارک مقدمات تبعيد به ترکيـه قبول نيست ماه که روز قبل از تبعيد فرمان مطاع ماهانه

نها از ماجرا خبر ندامته که مخالف تبعيد نيز بوده بامـد! انجام مده بود، تا مب قبل از دستگيري، نه ت

 هم با اکراه صادر کرده بامد!   و فرمان تبعيد را مب دستگيري امام، و آن

 عباس ميلاني و تبرئه هويدا از اتهامات قطعي

هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي هنـوز بـر کرسـي تـدريس در دان ـگاه عباس ميلاني که در سال

هضور دامت، بعداً به خارج از ک ور رفت و در جرگه ضدانقلاب خارج ن ـين قـرار گرفـت و در تهران 

ساله پهلوي پرداخـت.  10نامه نخست وزير هاي علمي خود، به نگارش زندگيترين پروژهيکي از مهم

ه مد کتاب ميلاني به زبان انگليسي نومته مده بود ولي بعد از مدتي توسط خود او به فارسي برگرداند

و بارها تجديد چاپ مد و در برخي محافل دان گاهي مورد اقبال و هتي ارجـاع علمـي قـرار گرفـت. 

نويسنده مدعي است که تصور اوليه اش از هويدا مخدوش و مغلوط بوده و با کاوش در زندگي او بـه 

 5کنـدينگاهي جديد دست يافته و قصد دارد آن را به مخاطب عرضه کند اما در جاي ديگر تصريح م

 1«.نگاري، و نيز هنگام خواندن تاريخ، وهمي بيش نيستطرفي کامل در عرصه تاريخبي»که 

اي ديگـر از هويـدا کند چهرهميلاني با بياني هنرمندانه و با تلفيق ادبيات و تاريخ، تقريباً تلاش مي

اد مخـدر و رسـوايي بسازد و هي  يک از اتهامات او از بهائي بودن گرفته تـا قاچـاق طلـا و ارز و مـو

کنـد يـا از اسـاس منکـر اش که ليلا امامي نيز بدان تصريح کرده بود، همه را يکجا توجيه مياخلاقي

                                                                                                                                                                        

 .111 ص ،1061 ن،تهرا دوم، چاپ عروج، خميني، امام آثار ن ر و تنظيم مؤسسه ن ر: و تدوين ،1-خميني

 تـدوين: ،(1000 آبـان ــ 1000 ري)ت يمهربان اسناد تيروا به ينيخم امام مبارزات ريس ؛(2 اسناد)ج. نهييآ در امام .1

 .021 ص ،2 ج ،1060 تهران، اول، چاپ عروج، خميني، امام آثار ن ر و تنظيم مؤسسه

 .1-11 صص ،1067 ن،تهرا نوزدهم، چاپ اختران، ن ر ميلاني، عباس هويدا، معماي .2

 .11 ص همان، .0
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نومتار ميلاني در تطهير عوامل رژيم پهلوي، يک الگوي نومتاري است کـه بعـداً در اغلـب  5مود!مي

هوصله ايـن مقالـه خـارج اسـت و در  آثار مخالفين و معاندين تکرار و تکثير مد. نقد نومتار ميلاني از

   5جاي ديگر مستقلاً و به تفصيل به همين قلم مورد نقد قرار گرفته است.

 سازي براي تطهير پهلويو زمينه 89ماجراي اعلان مرجعيت امام در سال 

هـاي سياسـي توسط جريـان، 02در سال اي ان جلوگيري از اعدامِ  اعلان مرجعيت امام براي ماجراي

طرفدارانِ آقـاي منتظـري )از جملـه عمادالـدين بـاقي در برداري قرار گرفته است. ورد بهرهمختلف م

اند در ماجراي م هور به اعلامِ مرجعيّتِ امام توسـط ستهخوا( المعارو ت يعامام خميني در دايرة مدخل

يز در و خود وي ن 1، براي آقاي منتظري نق ي محوري قائل موند02برخي از علماي مهاجر در سال 

انـد مريعتمداري نيز مـدعي مـده آقاي طرفدارانخاطراتش به چنين معنايي دامن زده است. همزمان 

مـد، گذمـته از مرجعيّتِ امام توسط آقاي مريعتمداري نومته نميمربوط به تأييد که اگر متن اعلاميّه 

اند که مرجعيّـتِ ه گرفتهمد و بعد چنين نتيجاعدامِ اي ان، اساساً مرجعيّت امام براي کسي معلوم نمي

و برخي نيز با مستمسک قرار دادن نحوه جمهـوري اسـلامي مواجهـه بـا  اي ان يک امرِ سياسي بوده

آقاي مريعتمداري پس از اف اي ارتباط اي ان با کودتاي نوژه، با ادعاي مصونيت دامتن مراجع تقليد 

-رد امکال و نقد جدي قـرار دادهدر عصر پهلوي، عدم مصونيت آنان در عصر جمهوري اسلامي را مو

کـه  ،نه اعلانِ مرجعيّـت اي ـان را 02 طرفدارانِ پهلوي نيز اساساً علتِ عدم اعدامِ امام در سال  0اند.

                                                                        

 .121-127 صص همان، به؛ بنگريد نمونه براي .1

 عبـاس ييادعـا يخيتار يها گزاره و ينگار خيتار يمبان بر ينقد ؛يلانيم يمعما» به: بنگريد نقدها، از اطلاع براي .2

 ،01 مـماره ،1010 بهار سوم، دوره خرداد، 11 فصلنامه ،يدانيمه يمقدم سهراب ،«دايهو يمعما کتاب در يلانيم
 سـهراب دا،يـهو عبـاس يزنـدگ از يلانيم عباس تيروا يانتقاد يبازخوان (؛2)يلانيم يمعما ؛217-200صفحات:

 .201-271صفحات: ،01 مماره ،1010 بهار خرداد، 11 فصلنامه ،يدانيمه يمقدم

 سـال در ينـيخم امـام تيّـمرجع و يرهبر تيتثب و طرح عوامل نيمؤثرتر از منتظري[ الله آيت»] نويسد:مي باقي .0

 کـامران خرم ـاهي، بهاءالدين سيدجوادي، هاج صدر )اهمد ت يّع، المعارو دايرة ر.ک: .«بود انقلاب از شيپ يها

 .270ص ،7 لدج ،1061 تهران، دوم، چاپ محبي، سعيد مهيد ن ر فاني(

 )محسـن منتظري آقاي ماگردان از و ک ور از ريفرا هوزوي ضدانقلابيونِ از يکي بار نخستين را تاريخي جعل اين .0

 کتـاب )نويسـنده مهبازي عبدالله جمله از محقّقين برخي و نمود جعل معتبر تاريخي سند هي  ارائه بدون کديور(،

 بـه وابسـته ضـدانقلابيون از ديگـر برخـي اکنون گفتند. پاسخ آن به مفصل طور به پهلوي( سقوط و وهور م هورِ

 آن تکـرارِ بـه سعودي( کش کودک هکومت به وابسته محقّقين )مانند ارتجاعي و استبدادي ي،استعمار هاي رژيم

 در فقيـه ولايـت» عنـوان بـا خـود مقاله در المراغي، أبوبکر فتحي دکتر نام به فردي نمونه عنوانِ به اند! زده دست
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زاده، سـيّد ضـياءالدين طباطبـايي و مدارانِ عاقلي چون علي دمـتي، سـيّد هسـن تقـيوجودِ سياست

                                                                                                                                                                        

 در ،2117  آگوسـت 11 در «فقيـه ولايت مخالف فکري هاي چارچوب …ايراني معاصر سياسي و مذهبي اندي ه
 امـام بـه وي خـدمات از يکـي را  «رضامـاه دورانِ در اعـدام از امـام نجاتِ» مريعتمداري، الله آيت از دفاع مقامِ

 از کـه ايـران در مـيعه ديـن مرجع مريعتمداري: ومکا محمد الله آيت تقليد مرجع» :است نومته چنين برممرده،
 تـرين مهم از يکي اعدام خطر از خميني نجات بود. برخوردار عراق و نايرا در توجّهي قابل سياسي و مذهبي نقش

 مقـام بـه بروجـردي هسين تقليد مرجع او درگذمت از بعد بود. پهلوي ماه رضا دوره در وي سياسي دستاوردهاي

 «ند.کرد مي تقليد وي از خليج ک ورهاي و لبنان و هند و پاکستان و ايران در ميعيان از بسياري رسيد. مرجعيّت
 اعتذار ]با «عربي خليج ايراني تحقيقات مرکز در ايران سياسي مسايل پهوه گر» عنوان به که محقّق، اصطلاح به اين

 نومـته همين و ندارد اطلاعي ايران معاصر تاريخ اوّلياتِ از هنوز مده، معرفي «[عربي خليج» مجعولِ عنوان ذکر از

  دارد! وي تاريخي دانش و سواد ميزانِ از ن ان مذکور( مقاله در 10 )پاورقي او کوتاهِ
 «عربـي خلـيج ايراني تحقيقات مرکز» نام به پهوه ي اصطلاح به اي مجموعه خروجي مقالات قبيل اين که آن جالب

 فعاليـت بـه مـروع عربستان در السلمي صقر بن محمد رياست به ،2111 سال از ستيزانه ايران رويکردِ با که است

 هـاي اندي ـکده بندي طبقه مرهله گذراندن بدون اندي کده اين علمي، اسفناک وضع اين با که آن جالب و کرده

 سـال در جهـان هـاي اندي ـکده برتـرين بنـدي رده هاي رقابت در تأسيس، زمان از بار اوّلين براي و تأسيس تازه

 26 رتبـه در جهـان، مدني جامعه سازمان و اندي کده 611و هزار 7 ميان از و نمود م ارکت ميلادي 2117/2116

 در و آفريقـا مـمال و خاورميانـه در دهـم رتبه در نيز اي، منطقه امور در متخصص مرکز بهترين ليست در و جهان
 در اندي ـکده برتـرين عنـوان بـه همچنين مرکز اين گرفت. قرار جهان تأسيس تازه هاي اندي کده بهترين جمع

  است! مده مناخته نيز سعودي عربستان
 نـام بـه فـردي نمونـه عنوان به است. رديابي قابل مرکز، اين مختلف مقالاتِ در تاريخي نمايي وارونه و زيپردا درو 

 سـازي يکدسـت و مراجـع سـرکوب فقيـه. ولايت اندي ه در ديگري» عنوان با اي مقاله در «الصياد السيد محمد»

 و جعـل علمـي مـبه ادبيات قالب در را واقع خلاو مطالب از انبوهي هجم ،2117 اکتبر 11 در انت اريافته «مذهب
 مصـونيت و اهتـرام از انقلـاب، از پـيش دوران در تقليد مراجع که کند القا کرده تلاش نويسنده است. ساخته منت ر

 روضـه مجلس و فيضيه مدرسه به 02 فروردين در ماه رژيم رو چه از بود، چنين اگر که آن هال اند! بوده برخوردار

 آيـت مـريفِ بيـتِ هرمتِ خميني، مصطفي سيّد آقا دستگيري هنگام در يا برد، يورش پايگانيگل العظمي الله آيت

 در خوانساري اهمد سيّد آقا العظمي الله آيت هضورِ جريانِ در آن از قبل چنانکه ندامت، نگاه را نجفي مرع ي الله
 از و نمودند! اهانت جناب، آن قدسم ساهت به جمعيت هضورِ در ماه مأمورانِ رژيم، عليه اعتراضي راهپيمايي يک
 قـانونِ يـک تصـويبِ بـه نسـبت انتقـادي سـخنراني يـک از بعـد 1000 سـالِ در را خمينـي امـام تر مهم همه

 کـه آن هـال کـرد! تبعيد ک ور از و نمود دستگير مبانه و...، بازجويي و محاکمه هي  بدونِ ، ننگين)کاپيتولاسيون(

 کرد! تبعيد محاکه بدون بايست نمي نيز را يعاد و عامي فردِ يک هتي قانوناً
 ارزش البته و است تفصيلي متنِ و مستوفا فرصت  موضوعِ خود مغرضانه، و ارزش کم هاي ياددامت سنخ اين نقدِ طبعاً

 اسـت. مـده امـاره آن به معاندان، افتهي سازمان سازيِ تاريخ از ارجمند محقّقين اطلاعِ جهت اما ندارد هم پرداختن

 محمد السيد سماهة ولامات» نامِ به ديگر مجعولِ نومته يک به خود آميز مقالتحريف جاي جاي در معاند، دهنويسن

 فقـدان دليل به خود، واهي مدعاهاي اثبات براي جماعت اين که آن جالب است! داده ارجاع ،«مريعتمداري کاوم

 همـه قـديمي مـيوه مسـئله ايـن البتـه کـه  !دهنـد مـي ارجاع يکديگر مجعولاتِ به مُدام معتبر، مستنداتِ و ادله

  است. بوده تاريخ گران تحريف
 HTTPS://RASANAH-IIIS.ORG/PARSI به: بنگريد اماره، مورد مقالات کامل متن از اطلاع براي
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کومت به دستِ افرادي چون عَّلَّم بيفتد که بتواند امام را اند که اجازه ندادند مهارِ ماه و هديگران بوده

  1اعدام نمايد!

اي ها، تطهيرِ ماه و کارگزاران پهلـوي و نمـايش چهـرهبينيد برايندِ اين سنخ روايتآنگونه که مي

مـاه  اند و ثانياً  رژيمقانونگرا از آنان است که اولاً در عصر پهلوي بمراجع تقليد مصونيت قانوني دامته

به اين مسئله توجه دامته و لذا با اعلان مرجعيت امام، نتوانسته بـه محاکمـه و يـا اهيانـاً اعـدامِ امـام 

 دست بزند.

دار ناديده گرفته مده، همايت يکپارچه مردم ايـران از رهبـر  هاي جهت آنچه در اين سنخ تحليل

ري رهبرمان، دست بـه قيـام زدنـد و کبير انقلاب اسلامي است. مردمي که تنها با منيدنِ خبرِ دستگي

خرداد را در مهرهاي مختلف ايران )از قم، پي وا، ورامـين، مـيراز، م ـهد، آران و  11هماسه خونين 

...( پديد آوردند. خط ممتدِ مبارزه براي رهايي راهبرِ الهي مردم، همچنـان ادامـه يافـت و در  بيدگل و

ميان آهاد مردم و نخبگان و علماي بلاد بـود کـه ايـن هقيقت، ترس از نفوذ اجتماعيِ امام خميني در 

 تر عليه امام برهذر دامت.  پي ه را از اقدامِ خ ن رژيم جنايت

پي ـينه قـرار دهـد کـه  کند و ن ـان مـي را رد ميمذکو ر اسناد تاريخي، مدعاي  از اين گذمته،

گردد و باز مي 02در خرداد ها قبل از دستگيري اي ان گرفتن امام در کسوت مرجعيت ديني، به مدت

درس امام خميني به عنـوانِ ، اللّه العظمي بروجردي  و در دوران اقتدارديني آيت 01از نيمه دوّم دهه 

اللّه بروجردي نيـز جايگـاه هـوزوي و   بعد از ارتحال آيت 2ترين درسِ قم مطرح بوده است. پرجمعيّت

بـوده  حاب رسانه نيز کاملـاً مـناخته مـدهر نزد اصفقهي امام خميني نه فقط در ميان هوزويان، که د

، اسامي مراجع و علمايي را که از ديد علمـاي اهـل 1001فروردين  12روزنامه کيهان در تاريخ  است.

اند، درج کرده و در صدرِ اسامي از امـام  نظر، صلاهيت جان يني زعيم فقيد قم را دامته خبره و صاهب

                                                                        

 .27 و 21 صص ،1010 قم، معارو، ن ر دفتر توکلي، يعقوب اسلامي، انقلاب نگاريتاريخ مناسينگرش .1
 ضد ممار در اکنون بهنود گرديد. مطرح «بهنود مسعود» توسط «بختيار تا سيّدضياء از» کتاب در بار نخستين ادعا اين

 «فارسـي سي بي بي» معاند تلويزيون ثابت کارمناسان از او کند. مي زندگي لندن در و دارد قرار ن ين خارج انقلابِ
 است.

 طبـق اسـت. دامـته قـم در را درسـي هـوزه ترينملو  بروجردي، اللّه آيت از بعد ساواک، رسمي گزارمات بر بنا .2

 111 هـدود امام ماگردان تعداد ،22/12/1001 تاريخ به مذاهب(، و امنيت دايره )رييس قولقسه سرهنگ گزارش

 خمينـي امام که مده تصريح همچنين، است. مده گزارش نفر 011 تا 111 بين مراجع ساير ماگردان تعداد و نفر

 دارد. مقلد ايران مرکزي و غربي ايالات برخي در زمان همين در
 در خمينـي امـام مبـارزات سير به: بنگريد همچنين ؛1201و1207و71و77صص ،1ج خميني، امام نهضت به: بنگريد
 .01-01صص ،1ج ساواک، روايت به اسناد آينه
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 خبرنگـارانفتگـوي گ 1 .مـمارد ن را از فضلاي طراز اوّل هوزه قم برمـينام برده و اکثر ماگردان اي ا

ه  با علمايي که در مظانّ مرجعيّت بودند درباره موقعيّت هوزه علميّـه پـس از رهلـت آيـت کيهان اللَّـّ

 01مستند ديگري است که ن ان از موقعيت ممتاز امام در سـال بروجردى و نحوه اداره آن در آينده، 

در اين گفتگو امام خميني با نگاهي کاملاً راهبردي، فقدان زعيم بـزرگ قـم را هرگـز بـه  دارد. اي ان

کند و معتقد است که بعد از پايانِ عزداري، علما به روال سابق خود  عنوان يک خلأ بزرگ تصوير نمي

   2بازخواهند گ ت!

از طلاب از امام  به درخواست جمعي روزنامه کيهان نيز، 01فروردين  11در ضمن گزارش خبري 

سخن به ميان آمده و آنگاه از قولِ اي ان به هوامي فقهي امام اماره مـده  براي انت ار رساله خميني

نامـه مـرعيّه خـود را صـادر کـرد. امام خميني يک هفته پس از ارتحال زعيم قـم، نخسـتين اجـازه 0.است

، )براي آقايان سيّد سـجاد هججـي، 1001ين فرورد 27و   17هاي امام خميني در تاريخ  نامه نخستين اجازه

نامـه  اجـازه 26مجموعـاً  01صادق اهسانبخش و سيّدهامم رسولي محلاتي( صادر گرديد و اي ان در سال 

صدور اجازه مرعيّه از مئون خاص مجتهد صاهب مقام افتاء )مرجع( بوده، صدور و اخـذِ آن  0صادر فرمودند.

اوّلـين رسـاله فارسـي »بـه عنـوان « العبـاد نجاة»يرد. انت ار رساله گ فرض صورت مي با پذيرش اين پيش

مرهوم توسـلي از اعضـاي بيـت . در هقيقت به منزله اعلامِ مرجعيّتِ امام خميني بود 1«هضرت امام خميني

هاي ويهه خود و مرهوم آيـت  امام در مورد فرايند قانع کردن امام براي پذيرش انت ار رساله مزبور، از فعاليت

 انـدرکارانِ چـاپ رسـاله نجـاةامل ي از ماگردان امام و از دسـت ربانيمرهوم  1.دکن اللّه رباني امل ي ياد مي

گذمـته از  7فعّاليّت هدود صد نفر از ماگردان اي ان دانسته است!هاصل العباد، موافقت امام با چاپ رساله را 

                                                                        

 .11ص ،12/1/1001 ،1021 مماره کيهان، .1
 خميني، امام نهضت به: است.بنگريد مده اماره ويراي ي( تغيير اندک با) سند اين به نيز خميني امام نهضت  کتاب در

 .77و 1206 صص ،1ج
 مجـالس تخفيـف از پـس لکـن هسـتند؛ عزادارى سرگرم هوزه اعضاى اکنون» گويند: مي مصاهبه اين در اي ان .2

 بـه اللَّّـهآيـت مرهـوم از قبل کند.مى هفظ خدا را قم علميه هوزه کرد. خواهند آغاز را خود کار مدرّسين سوگوارى

 «کرد. خواهد هفظ را آن خداوند ماءاللَّّهان خداست، با امر هم اي ان از بعد و مد محفوظ ديگران دست
 .070ص ،21ج امام، صحيفه ؛2 و 1 صص ،1022 مماره ،1001 فروردين 11 کيهان، روزنامه  به: بنگريد

 .11ص ،1020 مماره ،1001 فروردين 11 کيهان، روزنامه .0
 .12ص اسم، مرح از: نقل به ؛201-01 صص ،1ج امام، صحيفه به: .بنگريد0
 .1ص العباد،نجاه رساله .1
 روزنامـه ،«بـود هـم اخلـاق بـزرگ معلم يک بود انقلابي مرجع يک که اين بر علاوه خميني امام توسلي: اللّهآيت» .1

  گزارش. صفحه ،01/11/1061 اسلامى، جمهوري
 ماهنامـه ،«نگهبـان مـوراي فقهاي عضو امل ي رباني اللّهآيت معاصر: اسلامي هايمخصيّت گانيزند با آمنايي» .7
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از  02خـرداد  11چهار روز پـيش از قيـام خـونين  العباد، رساله توضيح المسائل فارسي امام خميني نيز، نجاة

سـته امـام خمينـي در قـم، در اللّه آقامجتبي تهراني از جمله ماگردان برج  چاپ خارج مده بود! مرهوم آيت

المسائل امام در ابتداي دهه چهل، به قلم اي ان نگـارش يافـت و   قدم مد و رساله توضيح له پيشئاين مس

مجتهـدان م ـهور پايتخـت، اللّه کامـاني بـه عنـوان يکـي از   آيت 1پ رسيد.ش به چا1002در محرم سال 

، بـه همايـت شدر آخرين سـالِ هيـات هنگامي که پس از ارتحالِ زعيمِ قم خود در مظانّ تقليد قرار گرفته بود،

ـلاهيت اي ان امام خميني پرداخته و مرجعيت تمام قد از  رفـي دارتـرين فـرد بـراي مرجعيّـت مع را به عنوان ص

 0خطاب کرده بود.« اميد ملّت»و « خيرالموجودين»مام را به عنوان ي ان در اوهارنظري ديگر، اا 2کند. مي

هاي سياسي غيرهوزوي نيز به جايگاه ممتاز هـوزوي  ها و اصحاب رسانه، چهره گذمته از هوزوي

اند.طبق نقـل محمـد  دامتهو ديدارهايي با اي ان به عنوان يکي از مراجع تقليد قم   امام امراو دامته

چي از اعضاي جبهه ملّي، وي بعد از ارتحال آيت اللّه بروجردي، بـه همـراه برخـي از دوسـتانش مانه

براي انتخاب مرجع به قم رفته و بعد از ديدار با آقايان گلپايگاني و مريعتمداري و امام خمينـي، نـوعِ 

مـود بـه افـراد،  که اي ان هاضـر نمـي اين ؛ چهگريزي ممتاز يافتند  در جهت مرجعيّت رابرخورد امام 

   0رساله مجاني بدهد!

با انت ار  1002تيرماه  11مظفر بقايي بنيانگذار هزب زهمتک ان، نيز از جمله کساني است که در 

گيري سياسي هوزه در مخص  عامه امام خميني و انحصار موضعاي سرگ اده، پي نهاد مرجعيّت  نامه

 1.داي ان را مطرح نمو

                                                                                                                                                                        

 .01ص ،1011بهمن ،76ش انقلاب، پيام
 سال سوّم، دوره خرداد،11 فصلنامه روهاني، هميد سيّد دکتر ،«امام مکتب دلباخته ماگرد تهراني؛ مجتبي آقاهاج» .1

 .01و01صص ،00ش ،11 زمستان دهم،
 .17-16صص عسگراولادي، اللّه هبيب خاطرات ؛176ص ، مبارز ديني هاي هيأت و خميني امام .2
 .101ص خورميد، طلوع ؛26ص محلاتي، مهيد مبارزات و خاطرات .0

 خمينـي، امـام نهضت به: بنگريد اند. نموده نقل نيز روهاني هميد سيّد الإسلامهجت جناب را مضمون همين به قريب

 .111 ص ،1ج
 (،1001-1000) ايـران در مـيعه مرجعيّـت سـتيز سـال سـه ؛111-112ص سي، بي بي روايت به اسلامي انقلاب .0

 .210-211ص
 ميـان در کرد تلاش وسيله بدين اما بود، نکرده امتباه علميّه هوزه در امام ممتاز موقعيت ت خيص در اگرچه بقايي  .1

 همه هماهنگي با و مراجع همه از دعوت با دامت تلاش ينيخم امام که هالي در دراندازد. تفرقه قم علماي صفوو

 اهساسـات امـام، از جانبه يک تمجيد با که بود آن بر نامه اين در وي برخيزد، مبارزه به رژيم با علميّه هوزه علماي

  قيـام از پـس ها ماه هم آن نامه، اين انت ار از بقايي هدو » مود مي گفته و مود برانگيخته را علما ساير اطرافيان

  «.مد مواجه ناکامي با البته که امري بود؛ تقليد مراجع صفوو در نفاق ايجاد خرداد، 11
-012صـص بقـايي، مظفر دکتر سياسي نامه زندگي به: بنگريد باب، اين در بي تر اطلاعات و نامه متن از اطلاع براي
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دهد که امام خميني در آن هنگام نه تنهـا در  ها و اوهارنظرها ن ان مي اين سنخ ديدارها، روايت

اند، که به دليل مراعات برخي جهات اخلاقي، مخاطبان اي ـان را بـه  عِداد ساير مراجع قم قرار دامته

)و بـه يـک معنـا  سل دوّماند. مرهوم هاممي رفسنجاني به عنوان ن مناخته اي ممتاز مي عنوان چهره

بـه  1تلاش براي مؤثر ن ان دادن خود در ترويج مرجعيت امام، نسل سوّم( ماگردان امام در قم، ضمنِ

  2اذعان کرده است. جايگاهِ فقاهتي ممتازِ امام خميني

آميز و غيرقابل قبولي که در مورد ترويج مرجعيّت امام خميني توسط  در کنار همه ادّعاهاي اغراق

اي بود که هتي دربار نيز گرچـه ابتـدا  اد مختلف مطرح مده، اساساً موقعيّت هوزوي اي ان به گونهافر

در فکر انتقال مرجعيّت از قم به نجف بود و به همين منظور تلگراو تسليت ارتحال مرجع عامّه ت يّع 

امـا  0ديده گرفت،را به محضر آيت اللّه سيّد محسن هکيم در نجف فرستاد و به نوعي علماي قم را نا

تحولات بعدي ن ان داد که هرگز نتوانست جايگاه والاي فقاهتي و مرجعيّتيِ امام خميني را بـه کلّـي 

خواست نظر مراجع را جلب کند، نمايندگاني به محضـر امـام منکر مود و لذا در موارد مختلف که مي

 ين قبيل است.  ... با امام، از هم فرستاد که ديدار اميني، اقبال وهم مي خميني

اعلان مرجعيت امام منحصر به برخي افراد خاص يا محدود به دوران مهـاجرت علمـاي بلـاد بـه 

هاي طراز اول ميعي به مرجعيت  مخصيتتهران نيست بلکه بلافاصله پس از دستگيري امام خميني، 

برابـر بـا  1060محـرم  12روز  قيقـا درالله مرع ي نجفـي د  آيتنمودند؛ از آن جمله، امام خميني تصريح 

کند و در آن، از اي ان به عنـوان يکـي  اي در اعتراض به دستگيري امام خميني صادر مي ، اعلاميّه02خرداد 11

همچنـين در اين روال در روزهاي آتي نيز ادامه يافت و اي ـان  0.کند ياد مي« مراجع تقليد»و « آيات عظام»از 

 نويسـد: ر تهران درباره مقام علمي و تقـوايي هضـرت امـام خمينـي، مـياي از اصناو و تجا پاسخ به نامه عده

له بحمدالله و المنه کاملاً محرز و مأن اي ان اجل از اين است که مورد سـؤال   مقام علمي و تقوايي معظم»

 الله آقاي خميني دامت برکاته کـه  هضرت آيت»که:  داردوي در اوهارنظر ديگري بيان مي 1...«. واقع مود
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الله سـيد   آيت 1است. «يکي از مراجع تقليد عالم ت يع است، از اساطين روهانيت اسلام و مفاخر عالم ت يع

پاسخ به سؤال تعدادي از اصـناو و بازاريـان پيرامـون  02تيرماه 11محمد هادي ميلاني نيز در تاريخ 

اللـه   ام و المسلمين آيـتالإسل  هضرت هجت» دارد: مقام روهاني و علمي امام خميني، چنين مرقوم مي

بامند. موقعيت ديني و مخصيّت  الله خميني از مفاخر عالم اسلام و يکي از مراجع تقليد مي آقا روح آقاي هاج

 2«مود. اسلامي اي ان بر کسي پوميده نيست. متعجّبم چرا چنين سؤالي مي

زرگان بر آن بود کـه اهتمـالِ اساساً با توجه به جايگاه مذهبي و مردمي والاي امام، ارتکاز ذهني ب

الإسلام سيّد محمد آل طه قمي، از مـاگردانِ آيـت   هجتاقدام هادّ در مورد امام وجود ندارد. چنانکه 

، به نکته جالبي در اين مـورد امـاره 02الله العظمي گلپايگاني و يکي از خطباي مراسمِ فيضيه خونين 

ه تحـت تعقيـب قـرار دامـت و بـه نجـف امـرو دارد. اي ان که به دليل سخنراني در مدرسه فيضي

و مصاهبه عَّلَّم مبنـي بـر محاکمـه  02گريخته بود، بعد از اطلاع از دستگيري امام در  ماجراي خرداد 

جـويي  هاي نظامي، ابتدا به همراه برخي علماي کربلا و نجف براي چاره علماي دستگيرمده در دادگاه

نمايد اما موفّـق بـه  را مطرح مي« اهتمالِ اعدامِ امام»خطرِ رود و  به بيت آيت الله العظمي هکيم مي

مود و بعد از مراجعت به نجف، آيت الله العظمي خوئي در معيت آيـت اللـه العظمـي  ديدار اي ان نمي

موند. مرهوم هکيم بـا  ماهرودي مخصاً براي پيگيري ماجرا راهي منزل آيت الله هکيم در کوفه مي

آيـت اللـه هکـيم »به گفته مرهوم آل طه  رژيم اي ان را اعدام نخواهد کرد!يد گو اطمينانِ خاطر مي

عقيده دامت که مطمئناً هکومت ايران دست به اعدامِ امام نخواهد زد بنـابراين نامـه و تلگرافـي ]در 

 0«.همايت از اي ان[ ارسال نخواهد کرد

توان و نبايد آن را به  اما نميصد البته همايت و همراهي علماي مهاجر، تأثيراتِ مطلوبي گذامت 

اي چون  مسائل قابل خدمه و از همين روي،عنوانِ عاملي براي نجاتِ امام از خطرِ اعدام معرفي کرد 

ساير توالي فاسـدهاي  و  در نجات امام اعلاميّه تأييد مرجعيّت و مصونيتِ قانونيِ مراجع تقليدتأثيرات 

ها مبني بر دخالـت عوامـل اساس بودن مدعاي برخي جريانگذمته از بي .قابل ذکر نيست اين مدعا،

غيرطبيعي در مرجعيتِ امام، رژيم ماه در مسئله هفظ هريم مرجعيت يا پاسدامت هرمت قانون، اصـلاً 

کارنامه قابل دفاعي ندامته، تطهيرپذير نيست. چه اينکه آنان در همين دوران مهاجرت علما به تهران 

بار آنان را مجبور به ترک تهـران ان روا دامته، سرانجام به مکلي کاملاً اهانتبدترين برخوردها را با آن
                                                                        

 .100 ص همان، .1
 .126 ص همان، .2
 و مصـاهبه قمـي، طه آل محمد سيّد والمسلمين الإسلام هجت خاطرات از بخ ي ؛خميني امام نهضت خدمت در .0
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همين رژيم متظاهر به قانونگرايي که مخص اولش هتي پس از سقوط سلطنت نيز، خود را  5نمودند.

الله گلپايگاني با هضـور  داد، در همله به مدرسه فيضيه، مجلس روضه آيتطرفدار مرجعيت ن ان مي

 ان را برهم زد و هرمت اي ان را هتک نمود. در نمونه ديگـر، دسـتگيري و تبعيـد بـدون مخص اي

اطلاع و بدون محاکمه امام خميني بود که با هي  يک از نظامات هقوقي بدوي نيز سازگار نيسـت. در 

نيز، نيروهاي امنيتي رژيم، بدون اطلـاع  1000آبان 10ماجراي دستگيري سيدمصطفي خميني در روز 

  5الله مرع ي نجفي مدند. و به طرز کاملاً غيرمحترمانه و غيرقانوني، وارد منزل آيت قبلي

 روايت فاجعه فيضيه و تطهير عوامل پهلوي

اي مطرح مـده کـه نقـش در برخي من ورات تاريخي، به گونه ه،يضيف هادثه خونين همله به مدرسه

 روح اللّـه ،ينـيخم»ن نمونه در مـدخل ه عنواعوامل رژيم ماه در آن کمرنگ جلوه داده مده است. ب

 آمده است: نگونهيا هيضيف يماجرا رامونيپ ،يبزرگ اسلام المعارو رةيدر دا...« 

، مصادو 1002 نيفرورد2سبب مد تا در  ونيروهان گريامام و د يهامجموعه واکنش سرانجام»

بـه  ينـيخم اللّـه تيـکه آ يي. در مجلس عزاديبه خ ونت بگرا هکومت، صادقبا وفات امام جعفر 

بـا  اللّـه تيـآمـوب برپـا کردنـد؛ آ ميرژ ياديدر منزل خود برگزار نمود، ا مناسبت وفات امام م م

مـد. آمـوبگران و  دهيک ـ ياز منزل و رونيغائله به ب عمل برهذر دامت، امّا ناي از را ها آن د،يتهد

 يگـانيگلپا اللّـه تيـتوسـط آ هيضيکه در مدرسه ف يم ابه يبه مجلس عزا ورشيمأموران مسلح با 

 0 «را رقم زدند. يابرقرار بود، فاجعه

 هيضـيالقا مده که همله بـه ف نگونهيواژگان و نوع ورود به بحث، ا نشيگز درمورد متن فوق،  در

 يدر هـال نياند! ارا وادار به واکنش کرده ميرژ  انيو در واقع ا گردديبه اقدامات علما برم قتيدر هق

از خود بروز نـداده بودنـد  يزيمبارزه قهرآم ايو  يزيآمه علما تا آن هنگام هرگز رفتار خ ونتاست ک

است که در مقابـل  يپهلو زيآممنطق خ ونت نيا قتيبامد. در هق ميرژ ييگراخ ونت اشجهيکه نت

. بـرديبـاتوم مـ دست به - ... اعلام تحصن و ،ياسيس هيّانيب ،يسخنران لياز قب -گرانه اقدامات رومن
                                                                        

 چـاپ ،ياسلام انقلاب اسناد مرکز ،يدوان يعل ران،يا ونيروهان نهضت ؛111-112 صص ،1 ج ،ينيخم امام نهضت .1

 .011 ص ،0 و 0 ج ،1077 تهران، دوم،

 صصـ 0 ج سـاواک، اسـناد وايـتر به اسناد آينه در خميني امام مبارزات سير به؛ بنگريد ماجرا، اين از اطلاع براي .2
 .120و120

 تهـران، ،ياسـلام بزرگ المعارو دائره مرکز ،يبجنورد يموسو محمدکاوم :راستاريو ،ياسلام بزرگ دائرةالمعارو .0

 .171-172صص ،22ج ،1010 اول،
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انقلـاب  انهعلما در آست ياسيس يگرکُنش اش هيکه ر ستين ياتازه زيچ ييقرون وسطا هيرو نيلذا ا

اسـت در جهـت  ياقـدام ه،يضـيبه طلاب مظلوم در مدرسـه ف بهانهيو ب جانبه کيبامد. همله  ديسف

 .يتيامنو  يسيخفقان پل جاديو ا تيّآرامِ روهان ياسيس يهاتيسرکوب فعال

آمـوب در مجلـس  جـاديبه منظور ا يخرابکارانه عمال پهلو يهاطنتياز نومتار به م يبخ  در

پس  قتيدر هق ه،يضيهمله به ف يالقا مده است که ماجرا گونهنيامام اماره مده است و ا تيروضه ب

اسـت. در  سـتهويبه وقـوع پ ابان،يمدن دامن آموب به خ دهيامام و ک  تياز ناکام ماندن آموب در ب

 اللّـه تيـآموب برپا کردند؛ آ ميرژ ياداي» اند مدخل که گفته سندگانينو يکه، برخلاو مدعا يصورت

، «مـد دهيک ـ ياز منـزل و رونيـعمل برهذر دامت، امّاغائله به ب ناي از را ها آن د،ي[ با تهديني]خم

در نطفـه خفـه  د،يگرد انيب يخلخال اللّه تيامام که توسط آ ديبا تهد ميمحدودِ عمّال رژ يهاطنتيم

 ث،يـه نيمود و از ا دهيک  رونبي به اش برپا نگ ت که بخواهد دامنه ينظر اساساً آموب نيمد و از ا

ها قبل با استقرار امکانات ماجرا بوده است که از مدت نيمستقل از ا يانق ه ه،يضيموضوع همله به ف

هـا رسـد در ايـن سـنخ روايـتبه نظر مـي مده بود. يزيربرنامه – يلباس مخص - ينظام يرويو ن

اند که جاي نقـد خواسته يا ناخواسته، عناصر رژيم پهلوي در ايجاد فاجعه فيضيه، موجه جلوه داده مده

 5تفصيلي دارد.

المعارو ت ـيع، نيـز روايتـي غيردقيـق از فاجعـه  در دايرة مدخل امام خميني عمادالدين باقي در

 است:فيضيه به دست داده 

درمدرسـه فيضـيه مراسـم  به مناسبت سالگرد مهادت امام صـادق 02روز دوّم فروردين سال »

سوگواري برگزار مد که منجر به زد و خورد ميان طرفداران ماه و طلـاب و مـردم مـرکت کننـده در 

 2« مراسم سوگواري مد و ارتش مداخله کرده و جمعي را دستگير کرد.

نظامي رژيم ماه صورت  - ه را که با طراهي دقيق نيروهاي امنيتينويسنده ماجراي خونينِ فيضي

تقليـل داده اسـت! در ...«  زد و خورد ميان طرفدارانِ مـاه و طلـاب و مـردم»گرفته بود، در هدِّ يک 

که به مستندات پر ممار مربوط به اين فاجعه و خاطرات مفاهي هاضـرين،  هقيقت اي ان بيش از آن

اي رژيم ماه در ايامِ وقوع اين فاجعه را بازتاب داده است! چـه تِ رسمي و رسانهتوجّه کرده بامد، رواي
                                                                        

 مـده ميتقـد آن از ياخلاصـه تنهـا نجايا در و گرفته قرار يليتفص يابيارز و نقد مورد خود، يجا در مذکور، مطالب .1

 بـزرگ رةالمعارويدا در اللّه روح ينيخم مدخل بر ينقد به؛ ديبنگر مذکور، مطالب نقد از يليتفص اطلاع يبرا است.

 تهـران، اسـلامي، انقلـاب دان نامه و پهوهي تاريخ بنياد چيراني، عبداللهي ميثم-مهيداني مقدمي سهراب ،ياسلام

 .07-01 صص ،1011

 .217 ص ،7ج ت يّع، دايرةالمعارو .2
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دهقانـانِ نارارضـي از مخالفـتِ »که رژيم ماه نيز تلاش دامت همله کنندگان به طلاب و مردم را  اين

کـه خـود را طرفـدار  که برخي از مهاجمين بـراي آن معرفي کند! و همچنان« علما با اصلاهاتِ ارضي

پهلوي ن ان دهند، براي برهم زدن جوّ مراسم و آغازِ درگيري، ضمنِ هضور در ميانِ مـردم بـا  عادي

 1!لباس مخصي، مروع کردند به صلوات فرستادن به روح رضاماه در وسط سخنراني مرهوم انصاري

تصويري کاملاً عادي از فاجعه خونين فيضيه به دست داده و آن را در هد يـک در هالي نويسنده 

که همله مأموران به مدرسه فيضه )که تعـداد  اي معمولي ميانِ طلاب و طرفدارانِ ماه ن ان داده دعو

افتـه ي مـان هجـوم سـازريزي مـده و در واقـع يـک اقدامي برنامهها بالغ بر هزار نفر گفته مده(،  آن

. با اين سابقه بود اقدامي بيو مرکز هوزه قم بود که در تاريخ معاصر  به مردم و طلابِ عزادار هکومتي

دهي مـده بيانِ نويسنده، به هجوم دژخيمانِ ماه به مدرسه فيضيه بر اساس يک برنامه سازمان وجود

هـال آنکـه  اي کاملاً عادي تلقي مـده اسـت! لهئتقريباً مس اين واقعه خونين کند ونظامي، دلالت نمي

يکي  بودن اين هجوم دارد.  افتهي  سازمانگذمته از اسناد متکثّر، خاطرات ماهدانِ عيني نيز، دلالت بر 

 گويد: از سخنرانان فيضيه در اين مورد مي

روز دوّم فروردين، از من دعوت شده بود که در فیضیه به منبر بروم؛ بـه همـراه آقايـان »... 

آمـدم،  انصاری قمي و اشراقي. هنگامي که از میدان آستانه بـه سـمت مدرسـه فیضـیه مـي

 5....«. ن ارتشي ديدم که پر بود از سربازهايي که تفنگ در دست داشتندتعداد زيادی کامیو

ر قضيّه فيضيّه با هجوم ايادي رژيم به طلاب و مردم، جنايات هولناکي به وجود آمـد کـه از آن د

هاي طلاب، ضرب و جرح طلاب، به آتـش ک ـيدن  جمله؛ غارت اموال، مکستن درب و پنجره هجره

اللّـه   هاي درسي و قرآن کريم، هتک هرمت مرجع معظّمِ قم هضـرت آيـتالبسه و پاره کردن کتاب

 0العظمي سيّد محمدرضا گلپايگاني، مهادت تعداي از طلاب و مردم، قابل ذکر است.

کند و با وجود اين هجم از جنايت، جناب نويسنده تنها به دستگيري تعدادي از عزاداران اماره مي

آورد. آيـا بـه راسـتي هـا بـه ميـان نمـيسارات و هتک هرمتهي  ذکري از ضرب و جرح طلاب و خ

رواست که براي يک زد و خرد عادي و دستگيري چند نفر طلبه يا مردم عزادار، علماي قم و نجف و 

ساير بلاد برآموبند و با زبان صريح و مستقيم به مخاصمه با رژيم برخيزنـد؟ ايـن نحـوه بيـان ضـمن 

آگـاهي، و هسـنِ تـدبيرِ  توباتِ پرممارِ ماجراي فيضيه اسـت، زمـانکه در تنافي با مستندات و مک آن

                                                                        

 .010-071 صص ،1ج خميني، امام نهضت به؛ بنگريد فيضيه، به همله ماجراي از تفصيلي اطلاع براي .1
 .011 ص قمي، طهآل مدسيّدمح والمسلمين الإسلام هجت خاطرات از بخ ي ي؛خمين امام نهضت خدمت در .2
 .010-071 صص ،1ج خميني، امام نهضت .0
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چه اينکه اين واقعـه، واکـنش مـديد علمـاي  بزرگانِ دين در امور سياسي را نيز زير سؤال برده است

 5طراز اول قم و نجف و ساير بلاد را در پي دامت.

مبارز نيز برخـوردي سـطحي و تر در خاطرات برخي از روهانيون  پيشها، المعارو گذمته از دايرة

تا هدودي تمسخرآميز با فاجعه خونين فيضيه م اهده مده بود که نقدهايي را نيز به دنبال دامت. به 

عنوان نمونه رييس فقيد مجمع ت خيص مصلحت، مرهوم هاممي رفسنجاني در مورد واقعه فيضـيه 

 چنين نومته است:

اندم، شاهد گريه و شیون مردم بـودم. در من در تجربه خودم، چندباری که روضه فیضیه خو»

شـد؛  های زيادی هـم سـاخته مـي ها و ظريفه ها، لطیفه خواني سازی و روضه جريان اين مرثیه

که معلـوم اسـت _ها  ها، چپاول و غارت حجره سیّد يونس رودباری، از پشت بام انداختن طلبه

هـم سـوژه  _هـا نبـود امثـال ايـن در حجره طلبه چیزی جز قوری و چراغ و کتاب و قـرآن و

 5«گرفتن بود در مجالس عمومي، هم زمینه تفريح و خنده در جلسات خصوصي. گريه

سـاز تحريـف  دقّتي در روايت ابعاد و تأثيرات آن، زمينه عدم درک عمق فاجعه تلخ فيضيه و يا بي

ه و مدت فاجعه به سـخره . چنانکه در اين روايت، گستره فجايع فيضيه زير سؤال رفتتاريخ خواهد مد

هـاي فيضـيه طبعـاً اگـر عـزاداري 0گرفته مده است که در جاي خود قابل نقد و بررسي جدي است.

مود و از ديگر مبتني بر يک عينيت واقعي نبوده بامد، انگ ت اتهام به سمت سران روهانيت دراز مي

با واقعيت تـاريخي همخـواني  مود کهسو، نقش منفي رژيم ماه در اين واقعه، کمرنگ جلوه داده مي

 ندارد.

 تطهير پهلوي در خاطرات سيدحسين نصر

سيدهسين نصر از کارگزارانِ فرهنگي بلندپايه در رژيم پهلوي، از جملـه کسـاني اسـت کـه بـه طـرز 

اي به تطهيرِ کارگزارانِ پهلوي و خصوصاً مخصِ محمدرضاماه پرداخته است. او در ضـمنِ هنرمندانه

                                                                        

قد نومتار عمادالدين باقي پيرامون ک تار خونين فيضيه بنگريد به؛ نقدي بر مدخل امـام . براي اطلاعِ تفصيلي از ن1
خميني در دايرةالمعارو ت يع، سهراب مقدمي مهيداني، بنياد تاريخ پهوهي و دان نامه انقلاب اسـلامي، تهـران، 

 .76-60، صص 1017

 ن ـر دفتـر هامـمي، محسـن نظر: زير رفسنجاني، هاممي گاه مار؛اکبر اسناد، تصويرها، خاطرات، مبارزه؛ دوران .2

 .101 ص ،1ج ،1071 تهران، انقلاب، معارو
 هامـمي اللّـه آيـت گـويي خـاطره هاي ميوه انتقادي مناسي آسيب به: بنگريد گفته، پيش مطلب نقد مطالعه براي .0

 .200-200صص مبارزه، دوران کتاب بر تأکيد با رفسنجاني
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مـمارد و من ـأ فجـايع ود، با رويکردي تحليلي، ماه را مبرّا از انواعِ اتهامات برمـيخاطرات سياسي خ

کنـد. ذکـر برخـي اطلاعي يا ناتوانيِ وي در پي گيري از آن وقايع معرفي ميدوران سلطنت وي را بي

 سازد.ها، خطِ تطهير را در خاطرات نصر م خص مينمونه

کند و آن را عاملِ اصـلي انقلـاب اصلاهات ارضي اماره مي او در بخ ي از خاطراتش، به ماجراي 

 کند که به اجبار آمريکا انجام پذيرفته است:اسلامي معرفي مي

به ايران آورد که اصلاحاتي بشود و اين  ر دوران جان اف کندی آمريکا فشار خیلي زيادید»

بـه اجبـاری کـه ولي در آن زمان بیشتر شـد و منجـر شـد  اصلاحات قبل از کندی هم بود

ها اعمال کردند تا اصلاحات ارضي به اين عجله انجام پذيرفت و علما مخالف شدند آمريکايي

 5.«انقلاب ايران بعدا رخ دادرخ داد  و پانزده خرداد

له اصلاهات ارضي که با مخالفت برخي علما نيز مواجه مـد، نقد مدعاي او بايد گفت، اولاً مسئدر 

داد. ثانيـاً  رخ )ره(خمينيخرداد ندارد و اين واقعه در واکنش به دستگيري امام  11ربطي به وقوعِ قيامِ 

وقت مخالفتي با اصـلاهات ارضـي ابـراز ندامـتند و  امام خميني به عنوانِ رهبرِ بلامنازع نهضت، هي 

هرگز توطئه طراهي مده رژيم مبني بر ايجاد تقابل بين روهانيت و توده مردم محروم را هومـمندانه 

 توان به عنوانِ عاملِ انقلاب اسلامي معرفي نمود. نثي ساخت لذا اين ماجرا را نميخ

ها اتخاذ مده و ثانياً بـدون ، مدعي است که اين تصميم با ف ار فراماسون«ماجراي خط»نصر در 

دام هاي گسترده نخبگان و علما به اين ماجرا، خود را عاملِ انصراوِ مـاه از ايـن اقـاماره به مخالفت

 نمايد: معرفي مي

تصمیم گرفتم بايد هـر طـور شـده جلـوی ايـن کـار را  من طبعاً دشمن اين کار بودم و ...»

جور پرسیدند چه شده باز؟ ... خلاصه باز رفتم پیش شاه و گفتند چه شده باز؟ همین بگیرم

چون من درخواست کرده بودم نه خودشان گفتند چه کـار داری گفـتم يکـي از مهمتـرين 

دانیـد له تغئیر خط است. مـيدهد. گفت چیست؟ گفتم مسئها دارد در ايران رخ مياجعهف

... ]شاه[ يک مقداری  مان به کلي منقطع خواهیم شدچه بلايي سر ما خواهد آمد؟ از میراث

... ايـن يـک  داني؟ من در تمام دنیا يک هنر دارم آن هم خط خوب استخنديد، گفت: مي

رود، از اينجـا برويـد بیـرون بگويیـد ديگـر ايـن بحـث را خـتم ز بین ميدانه هنر من هم ا

                                                                        

 :کومش به نصر، سيدهسين آثار و زندگي سياست؛ و هکمت :1 ج معاصر، ايرانِ ويريتص و مفاهي تاريخ مجموعه . 1
 .67 ص ،1010 بهار دوم، چاپ تهران، ايران، ملي کتابخانه و اسناد سازمان دهبامي، هسين
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 5«.کنند

پردازد و از يک سو تصـميم را بـه سـناتورها مربـوط نيز به تبرئه ماه مي« تغيير تقويم»در واقعه 

-کند که مـاه از روي قـانونکند و ادعا ميمدار معرفي ميسازد و از ديگر سو ماه را فردي قانونمي

مداري نتوانسته از آن ممانعت کند و سرآخر هم با تمسک نادرسـت بـه برخـي مفـاهيم دينـي، ايـن 

 کند! در خاطرات نصر چنين آمده است:تصميم را خواستِ الهي معرفي مي

را فهمیدم رفتم پیش ملکه. ايشان گفتند والله ايـن دسـت  ]= تغییر تقويم[من وقتي اين »

ه. رفتم پیش شاه. از قدرت خدا کـه اگـر بخواهـد چیـزی من نیست، دوباره برويد پیش شا

خواهیـد چرا ديروز نیامدی دکتر نصر؟ گفتم خب من تازه فهمیدم مي :شود، گفتبشود مي

دفعـه عیـان کردنـد. گفـت اگـر چون محرمانه نگه داشته بودند، يـک ،هموین کاری بکنید

انـد و ای در سنا مطـرح کـردههن يک عدآجلويش را بگیرند ولي ال دادمآمدی ميديروز مي

نم. اين جوری بود بکتوانم کاری ن هم اعلام کردند، ديگر من نميآاند و الخودشان  گذرانده

 5«.جريان

بارِ او عليه مـردم مظلـوم ايـران اوج تلاش دکتر نصر براي تطهير ماه، به توجيه اقدامات خ ونت

مخالف برخوردهاي خ ن و تند ن ـان دهـد و از طـروِ گردد. نصر از يک سو تلاش دارد ماه را برمي

 گويد:  پردازد و چنين ميريزي گسترده و مديد رژيم ميديگر، بک انکارِ ک تار و خون

گیری زياد از حـد نشـود، بـه فرستادند که سختخیلي از آقايان علما برای من پیغام مي »...

خواسـت زيـاد از حـد شـاه هـم اتفاقـاً نمـيکردم و مردم زياد فشار نیايد، من هم منتقل مي

]خشونت شده[ ولي آنجوری که مثلاً طیاره بیاورنـد بمـب بیندازنـد  ويندگخشونت باشد، مي

 1«]خیابان ايران[ وقتي که آن شلوغي کذايي شد يا اين چیزها، که نشد اصلاً. در عین الدوله

اند! اين يعنـي فِ خ ونت بيش از هد بودهکند که فقط مخالنصر از لسانِ علما اين نکته را القا مي

تا هدي از خ ونت براي آنان نيز پذيرفته بوده است! بعد در مقـامِ جانبـداري از مـاه، وي را مخـالف 

کند يعني ماه دقيقاً با علما هم رأي بوده است! در گـامِ سـوم او بـه معرفي مي« خ ونتِ زياد از هد»

مود و به زعمِ او چون بمب و طياره در برخـورد اي رژيم مياستخفاو و انکارِ مدت و گستره ک تاره
                                                                        

 .126و127 ص همان، .1
 .126 صص همان، .2
 .210 ص همان، . 0
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اي است که نصـر با مردم به کار نرفته است، پس خ ونت زيادِ از هد نيز درکار نبوده است! اين نتيجه

مکسـتند و هتـي -در پي القاي آن است در هالي که هتي اگر هواپيماهاي رژيم ديوار صوتي را نمـي

بازهم  5کرد،يور جنوب )خصوصاً در نبردِ گجستان( از فانتوم استفاده نمياگر ماه در سرکوبِ ع اير غ

هاي ايران، کافي بـود کـه مـاه را فـردي جولان تانک و مسلسل و قتل عام مردم مسلمان در خيابان

ريز ب ناسيم. هسين نصر نه تنها ماه را فردي مخالف خ ونت معرفي کـرده، بلکـه در سفّاک و خون

نمايد که با برخي اقدامات مانند تئاتر مسـتهجن ج ـن ا فردي مذهبي معرفي ميخاطرات خود وي ر

 5مخالف بوده است! 11هنر ميراز در سال 

 بنديجمع

همانگونه که ملاهظه مد، تبرئه و تطهيرِ کـارگزاران پهلـوي و خصوصـاً محمدرضـا مـاه پهلـوي، در 

فردا را به مدت مورد هجمـه قـرار داده  ابعادي وسيع جريان يافته و ذهنيتِ تاريخي مخاطبِ امروز و

توانـد بـراي وقـوعِ ها دست نيابد، نمياست. طبعاً اگر مخاطب پرس گر ايراني، به عمقِ فجايعِ پهلوي

سازي بـراي مقايسـه انقلاب اسلامي و يا استمرارِ همايت از آن دليل موجّه بيابد. کارويهه تطهير، زمينه

لامي، جابجـايي جايگـاهِ خـائن و خـادم در اذهـانِ عمـومي و در کارنامه رژيم پهلوي با جمهوري اسـ

نهايت، القاي ناکارآمدي نظامِ ديني است. در اين مقاله تلاش مد، با تکيه بر مستندات تـاريخي، ابعـادِ 

گسترده تحققِ پروژه تطهير پهلوي در من ورات داخلي، معرفي گردد تا زمينه اين پرسش فراهم مود 

بهنگام و انذارهاي تاريخي امام خميني و مقامِ معظم رهبري، از چه رو نخبگان که علي رغم تذکرات 

هوزوي و دان گاهي و خصوصاً نهادهاي فرهنگي جمهوري اسـلامي، نسـبت بـه ايـن رويـداد تلـخ و 

انـد؟ انعکـاسِ مطالـبِ خلـاو واقـع در مـورد فجـايع عصـر پهلـوي در سوز، سکوت پي ه کردهتاريخ

تـوان و هاي غلط خواهد مد و با اين وجود نمـيدمِ نقدِ آن منجر به تثبيت گزارهمن وراتِ داخلي و ع

 نبايد مخاطبِ ناآمنا به مسائل تاريخي را در مورد اثرپذيري از اين منابع مخدوش، ملامت کرد. 

 

                                                                        

 و مطالعـات مؤسسه سياهپور، ک واد (1000-1001جنوب) ع اير مقيا به؛ بنگريد ماجر اين از تفصيلي اطلاع براي . 1
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 .200 ص سياست، و هکمت . 2
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مرکاز دائاره  ،یبجناارد ی: محمادکاظم ماسااراساتاریو ،یالمعارف بزرگ اسیلامة دائر .19



112         58، ش 48بهار ، 8فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقلاب اسلامي، س 
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 .1934ران، تهچاپ اول،  ،11جلد  ،یالمعار، بزرگ اسلام

( یکاامران فاان ،یخرمشااه  یبها الد ،یدجاادی)احمد صدر حاج س ، یّالمعارف تش رةیدا .14

 .1931چاپ دوم، تهران،  ،7جلد  ،یمحب دیسع دینشر شه

 سایّدمحمد والمسالمی  الإسالام بخشی از خا رات حجت ؛یدر خدمت نهضت امام خمین .15

 پاانزده فصالنامه شاهیدانی، مقادمی ساهرا /  ارعلیپا صاادق: تدوی  و مصاحبه قمی،  هآل

 .131-913 صفحات: ،1936 بهار ،51 شمار خرداد،

، گاهشمار؛اکبر هاشامی رفسانجانی، زیار نظار: دوران مبارزه؛ خاطرات، تصویرها، اسناد .16

 .1976محس  هاشمی، دفتر نشر معار، انقلا ، تهران، 

هاای مؤسساه مطالعاات و پاژوها، حسی  آبادیاان، نامه سیاسی دکتر مظفر بقاییزندگی .17

 .1977سیاسی، تهران، 

(، روح اللّاه حساینیان، مرکاز اساناد 1941-1949) سه سال ستیز مرجعیّت شیعه در ایران .13

 .1934انقلا  اسلامی، چاپ دوم، 

 ی، جلد چهارم: مااجرااسناد ساوا  تیاسناد به روا نهیدر آ ینیمبارزات امام خم ریس .13

 ،ینایو نشار آراار اماام خم میو نشر: مؤسسه تنظ  ی، تدو1-ینیخم امام دیو تبع انیتالاسیکاپ

 1936عروج، چاپ دوم، تهران، 

 هدایت ،(ش1913-1957) ای خامنه حسینی علی سیّد اللّه آیت نامه شرح اسم: زندگی .11

 .1931 دوّم، چاپ سیاسی، های پژوها و مطالعات مؤسسه بهبادی، اللّه

 اجاازات احکاام، هاا، مصااحبه هاا، )بیانات، پیام )ره(ینی؛ مجماعه آرار امام خمصحیفه امام .11

، چااپ )ره(خمینای اماام  آراار نشار و تنظایم مؤسسه جلدی، 11مجماعه  ،(ها نامه و شرعی

 ش.1939ششم، تهران، 

اکبار هاکاری، باساتان کتاا ، قام، ، علایخمینی امام زندگانی شماز ؛ سالطلوع خورشید .11

1931 . 

فردوسات،   یجلاد اول: خاا رات ارتشابد ساابق حسا ،یظهور و سیقو  سیلطنت پهلیو .19

 .1971انتشارات ا لاعات، چاپ پنجم، تهران، 

 .191-171، صفحات:45 شماره ،1939بهار  ،خرداد 15 فصلنامه .14



     561...    تاريخي منتشر شده در  منابعپروژه تطهیر پهلوی در بازکاوی 
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 ،یاسیس یهامؤسسه مطالعات و پژوها اهپار،ی( کشااد س1949-1941) جنوب ریعشا امیق .15

 .1933تهران، بهار 

 ش.1919ق/1969پخانه اسلامیه، چا  اول، تهران، ، امام خمینی، چاکشف اسرار .16

و آرار  یزندگ است؛ی: حکمت و س1، ج معاصر رانِیا یریو تصو یشفاه خیمجموعه تار .17

تهاران،  ران،یاا یساازمان اساناد و کتابخاناه ملا ،یدهباش  ینصر، به کاشا: حس  یدحسیس

 .1934چاپ دوم، بهار 

بررسی اسناد تااریخی وزارت ا لاعاات،  ، مرکز1، جمظفر بقایی به روایت اسناد ساوا  .13

 .1939تهران، 

(؛ بازخاانی انتقادی روایت عبا  میلانی از زندگی عبا  هایدا، ساهرا  1) معمای میلانی .13

 مقدمی شهیدانی، 

 .1937نشر اختران، چاپ نازدهم، تهران،  ،یلانیعبا  م ،دایهو یمعما .91

 ادیابن ،یدانیشاه یرا  مقادمساه ، یتش المعارف رةیدر دا ینیبر مدخل امام خم ینقد .91

 .1937تهران،  ،یو دانشنامه انقلا  اسلام یپژوه خیتار

 یساهرا  مقادم ،یبیزرگ اسیلام رةالمعارفیروح اللّه در دا ینیبر مدخل خم ینقد .91

تهاران،  ،یو دانشانامه انقلاا  اسالام یپژوها خیتاار ادیابن ،یرانیچ یعبدالله ثمیم -ی دانیشه

1935. 

 .1934، یعقا  تاکلی، دفتر نشر معار،، قم، گاری انقلاب اسلامینشناسی تاریخنگرش .99

، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالامی، چااپ 4، سیدحمید روحانی، ج نهضت امام خمینی .94

 .1931اول، تهران، 

پژوهای و دانشانامه انقلاا  ، سیّدحمید روحانی، دفتار اول، بنیااد تااریخنهضت امام خمینی .95

 .1939ن، اسلامی، چاپ نازدهم، تهرا

چااپ دوم،  ،ی، مرکز اسناد انقلاا  اسالام4و  9جلد  ،یدوان یعل ،رانیا ونینهضت روحان .96

 .1977تهران، 

 .16/1/1941 ،5919شماره  ؛15/1/1941 ،5911شماره  ؛11/1/1941، 5911شماره  ،هانیک .97

 .91/11/1936، اسلام  جمهوری .93




