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یعقوب توکلی ،اســـتاد و پژوهشگر تاریخ معاصر در سلسله

جلســـاتی با موضوع «بررسی اتفاقات دهههای 50و »60در
حـــوز ه هنری وقایع ،اتفاقات و همچنین ریشـــ ه رخدادهای

سالهای ابتدایی انقالب در دهههای 50و 60را مورد بررسی

قراردادهاست«.فرهیختگان»بناداردسلسلهدرسگفتارهای

این پژوهشگر تاریخ معاصر را که چندی پیش در حوزه هنری

برگزارشـــده تدوین و منتشر کند .متنی که از نظر میگذرد

کهبهصورتیکنظری هاندیشهایقابلیتطرحوبحثداشتهباشد

جلسه اول سلسلهجلسات «بررسی اتفاقات دهههای  ۵۰و :»۶۰

ریشههایتاریخی ۱۱جریانفکریبعدازانقالب

نتوانستیمپیداکنیم.بلههمهآمدندصحبتکردند،مخالفتکردند،
بد و بیراه گفتند .اما میخواهم بگویم علیرغم اینکه جریانهای
مختلف با یکدیگر وحدتی در مقابله با جمهوری اســـامی دارند،

هیچکدام از اینها نتوانستند یک نظری ه مشخصی را بهعنوان بدیل
جمهوری اسالمی ایران خلق کنند .من با این مقدمه که ما در چه

فضایی زیست میکنیم و شرایط پیرامونی ما به لحاظ خلق فکر و
تولید آن در حوز ه مرتبط با اســـام ،تشیع ،انقالب اسالمی و ایران

اولین بخش از سلسله مطالب یاد شده است.

چگونه است ،بحث را به سمت فضای سال  1350پیش میبرم».

فلسفه مارکسیسم
اولین دشمنجدی کشورهای منطقه

توکلی در ابتدای صحبتهای خود ضمن اشاره به دشمنان جدی

پاسخ به یک سوال مهم؛ نقش نهضت آزادی
در ایجاد شبهات تاریخی ایران چیست؟

دستآمدهتابخشیازتاریخایرانمعاصرراکهدرهیاهویتبلیغات

شبهاتگفت «:نهضتآزادیتقریبامادرهم هاینشبهاتوسواالت

یعقوبتوکلیدرپاسخبهسوالیدربار هنقشنهضتآزادیدرایجاد

درحوزههایمختلف،گفت«:برایمنتوفیقیاستکهفرصتیبه

است .در بهمن ماه مراسمی برای مهندس بازرگان توسط انجمن

و بهار شـــبهات ممکن است از دست رفته باشد ،مجددا بازخوانی

قلم و اندیشه برگزار شد ،اما انگار این جلسه ،مراسم نهضت آزادی

کنم .واقعیت این است که ما در چهار حوزه دشمنان جدی داریم

بود،چراکهوقتیبهعنوانسخنرانداخلجلسهشدم،دیدمکهتمام

و منظورمان از دشـــمن کسانی است که علیه ما صف کشیدهاند

چهرههای قدیمی نهضت آزادی حضور دارند؛ از آقای غالمحسین

و دســـت به اقدامات کامال مشخص عملی میزنند .اولین حوزه

توسلیگرفتهتامحمدتوسلیو....موضوعصحبتسخنرانقبلاز

دشمنان اســـام هستند که ما به صورت عمومی آنان را با جریان

من دربار ه نداشتن الگوی مبارزه در سالهای قبل از انقالب توسط

لیبرالیسم،فلسفهمارکسیسموعرفانهاییانحرافیمیشناسیم.

مهندس بازرگان بود و میگفت هم ه کسانی که در آن دوره بودند

این جریان بر اساس عقل خودبنیاد انسان است و ممکن است در

حتی خود مهندس بازرگان دچار حیرانی شده بودند .در حقیقت

بعضی موارد به خداوند توجه داشـــته و در برخی موردها بیتوجه

آنان نمیدانستند که در این دوره سیاسی چه باید بکنند .مستند

باشـــند .در موارد بســـیار زیادی میتوان گفت که این دسته جزء

ایشـــان هم کتاب «راه طیشده» بود .البته بحث درستی هم بود،

عرفانهای ضدشریعت است و خدای بدون تکلیف و خدای بدون

بعد از ایشان صحبت من شروع شد .عنوان صحبتهایم «بازرگان

شریعت را ترویج میکنند .این موضوع در آثار و نوشتههای آنها نیز

مردیبرایدیروز»بودکهمااینالگورااالننمیتوانیمپیشرویمان

به صورت فراوان مشخص است .البته آنچه در طول تاریخ موضوع

بحثدیدگاهها،استداللهاواحیاناسفسطههایجریانضدتوحید
و ضداسالم بوده ،اکنون با یکدیگر تجمیع شده است .برای مثال،
دردهه،50کتاب«حالجنامه»علیمیرفطروسمنتشرشدهاست.

دراینکتاب،علیمیرفطروسعمد همباحثجریانمنکرخداوندرا
آوردهوازاستداللهایدور همزدکگرفتهتامباحثابوشاکردیسانی

با امام صادق(ع) را اشـــاره کرده اســـت .درواقع ،او استداللهای
دهریونقدیمراکهبعداتوسطفویرباخآلمانیبهصورتیکجریان

فلسفیسازمانیافتهتبدیلشدوبخشیازآنجزئیازمبانیفلسفه
مارکسیســـم هم شد ،جمعآوری کرده است .طی سالهای اخیر

وقتی در این حوزه نگاه میکنیم میبینیم هم ه این مباحثی که در
جاهای مختلف به صورت تکدرخت رشد کرده و باقی مانده بودند

اکنون با یکدیگر ارتباط برقرار کردهاند».

تاکنون هیچتناقضی بین صحبتهای رهبران
کشورهای شیعهجهان ندیدهاید

بگذاریموبراساسآنحرکتکنیم.دور هآنالگوگذشتهونمیتواند

بربهاری و فتواهای او را ببینید و ســـپس در سال  700آثار بسیار

استدرستزمانیکهعثمانیهاتوانستندقسطنطنیهرافتحکنند

ادبیات میپردازند .لذا با یک طیف گســـتردهای از مباحث درباره

در دو حرکت» بود ،جالب است مهندس بازرگان ،انقالب اسالمی

اینرویکردآنانخواهیدشد.اینجریانادامهنیزداشتهاست.برای

بینایندوواقعهفاصلهاست.دقتکنیدکهوقتیعثمانیهاآمدند

بشناسیم،چراکهحوز هبسیارمهمیاست».

به این دلیل که تاریخ نمیدانست و موقعیت تاریخی کشور ایران

گسترد هاحمدبنمحمدبنتیمیهحرانیرامشاهدهکنید،متوجه
مثالیکدفعهمیبینیداکبرگنجیمیگویدچراامامحسین(ع)در

کربال چاه نزد؟ میتوانست چاه بزند دیگر! و اصال ماجرای ایشان
در کربال یک ماجرای عشقی بوده است .دعوا بر سر عشق بوده و...

اینحرفاولینبارسال 200توسطابنقتیبهدرکتاب«السیاست

و االمام» نوشـــته شد که اصال ماجرا از اساس دروغ است .فلذا در

آنجا بیشتر شنیده شد نیز به وجود آمد .من با طیفهای مختلف
جهان اسالم ارتباط دارم ،کالس و نشست دارم و ...جالب است که

مثالدرسوریهخانممدیرارشدیرادیدمکهاهلسنتبود،درکالس

که درخصوص بحث دولت شکل گرفته بود ،آشنا بود .این موضوع

را در برخـــورد با یمنیهـــا نیز دیدهام؛

همچنیـــن فلســـطینیها ،لبنانیها
و . ...ممکن اســـت تصور کنید که آنان

ملتهای ضعیفی هســـتند و احیانا به
ما اعتماد کردهاند و نزدیک شدهاند ،اما
باید اشاره کنم که در گذشته آنها دنبال

مکاتبدیگریبودندونتیج هآناینشد
کهیکاتفاقبسیارمهممنطقهایپیش
آمد .در طول تاریخ کشور ما و جغرافیای
تشیعتاکنونچنینوحدتجغرافیایی

و وحدت فکری شـــکل نگرفته است؛

یعنیشماطیسالهایاخیردرجنگ
منطقهندیدهایدکهبینحرفهایآقای

خامنهای یا حرفهای آقای سیدحسن

نصرالله یا شیخ نعیم قاسم با آقای اکرم
تضاد جدی یا یک تناقضی باشد .این

اشغال شـــد .البته این توجه مسالهای منطقی است ،اما همین
حافظ ه تاریخی چندان حساســـیتی نسبت به تجزی ه افغانستان

ندارد ،چندان حساســـیتی به تجزی ه هرات پیدا نکرده اســـت ،به
تجزی ه ناشـــی از قرارداد گلداسمیت هم خیلیتوجهی نمیشود،
تجزی ه ناشی از تجاوز انگلستان به بحرین بزرگ نه بحرین کوچک،

در ایران راه افتاد جنبش شیخیه است ،رئیس جنبش شیخیه یک

قطیفعربستانفعلیاستواصالکسیاوراعربنمیداندوبیشتر
افراداوراایرانیمیدانند.یکنکت هبسیارمهمیکهاصالحواسمان

نبود و نیســـت ،تجزی ه عثمانیها از ماست .ما از زمان شکلگیری
ایران به معنای ایران واقعی و امروزی 25،جنگ بزرگ با عثمانیها
داشتیم ،چون بحث ایران مطرح است

من یک نکتهای را میخواهم بیتعارف
بهشمابگویموآنایناستکهبایدقبول
کنیم بعضی از چاخانهایی که درباره
تاریخ ایران و مقاومت سرســـخت مردم
ایرانوباقیماندنفرهنگ،سرزمینو...

گفته میشود ،از واقعیت به دور است.

باید بعضی از این حرفها را قبول کنیم

که چاخان است ،بله االن شما میروید
استانبول میبینید سردر کاخ ایاصوفیه

یا مساجد ،همهجا فارسی نوشته شده
است،اماوقتیمغولهاحدودسالهای

 670و  700بـــه ما حملـــه کردند ،ما
حدود 300ســـال در ایران هیچدولتی

نداشتیم،یعنی300سالحکومتهای
محلی کوچک ملوکالطوایفی در ایران

شکلگرفت،یعنی300سالهیچکسی

شاه اسماعیل صفوی ،پادشاهی که کمتر راجع به
آن اطالعات داریم

 13 ،12ساله توانست ظرف  10سال تمام جغرافیای ایران را فتح
کند و یک امپراتوری بزرگ تشکیل داد .زمانی که جنگ چالدران
اتفاق افتاد شاه اسماعیل  26 ،25ساله بود و  60 ،50هزار نیروی

دارند؛چهسنیهایعثمانیوچهسنیهایاموی.برایمثالشما

شخصیبهناماحم دبنحنبلرادرزمانمامونومعتصممیبینید
که بهشـــدت ضدشیعی بود و حتی دعوت معتصم را برای ورود به
دستگاه خالفت نپذیرفت .البته معتصم نیز خیلی با او موافق نبود

به این دلیل که مامون و معتصم گرایش معتزلی داشتند ،اما احمد

بنحنبلگرایشظاهرگراییحدیثیداشتوبهلحاظتفکرکالمی
تا حدود زیادی به آنچه ما نامش را اســـام اموی گذاشتیم نزدیک

است .جالب است بدانید شرط او برای همکاری با متوکل وقتی که
او سر کار آمد ،این بود که حرم حضرت سیدالشهدا را خراب کند.

یعنی ابتدا متوکل دستور داد حرم را خراب کردند و بعد ابنحنبل
بهعنوانمُفتیدستگاهاوواردشد.اگرشمانوشتههاوفتواهایاحمد
بن حنبل را ببینید و بعد حدود 100تا 150سال قبل نوشتههای

عثمانیقدرتپیداکردوتوانستآنآرزویدیرین هخلفایمسلمان

را که فتح قســـطنطنیه بود به ثمر برســـاند ،این طرف جنگهای
زیادی در فلسطین و شامات شد و خیلی هم دست به دست شد؛

یعنیچندینبارمسلمانهافلسطینراگرفتند،بعدغربیهاآمدند
گرفتند و . ...برای مثال ،ریچارد شیردل که در فیلمهای اخیر از او

یادمیشوددرمحاصر هشهرعکاسسههزاراسیرمسلمانراگردن
زده و کشتار وسیعی از مسلمانان را انجام داده است .در تاریخ آمده
استکهعثمانیهابرایاولینبارتوانستندبهواسط هاینکهبرنیروی

آتش و باروت احاطه و تفنگ و توپخانه داشتند ،شهر قسطنطنیه را

فتح کنند ،قبال یکبار معاویه و یکبار هشامبنعبدالملک به این
شهر حمله کرده بودند ،ولی موفق نشده بودند اما سلطان محمد
دوم جوان ،پادشاه عثمانی حمله میکند و امپراتوری روم شرقی

را میگیرد و تا دروازههای وین یعنی تا اتریش پیش میرود ،حتی

مجارستانوبخشوسیعیازاروپایشرقینیزگرفتهمیشود.جالب

که اکنون برچسبهای مختلفی از جمله دولتیبودن ،وابسته به

نظام بودن و ...را به آن میزنند .واقعیت قصه این است که نظام در

تربیت آنها هیچدخالتی نداشت ،یعنی هیچارادهای شکل نگرفت
کهآنانبراینظامتربیتشوندوبراینظامبنویسند.میتوانمتمام
دوستانراتکتکنامببرمکهازچهمسیریآمدندونویسندهشدند.

مرجع فکری به او توجه میشد شخص آقای حمید روحانی بود که
کهآمدیموارداینحوزهشدیم-بیتعارفبگویم-بندهاخراجیحوزه
هنری هستم و به دلیلی در یک جای دیگری از حوزه باقی ماندم.

میخواهمبگویمحتینسبتبهماهمسیستمخیلیمهرباننبود،

نظامی داشت .جالب است که در جنگ چالدران ،داستان کینه

بندهاخراجیدفترادبیاتانقالباسالمیهستمباوجوداینکههمه

ما و عثمانیها و منازعات ایران و عراق از جنگ چالدران شروع شد.

بود که زمانی یک حوز ه فکری جدیدی

طوالنیجداییخواهی کردستانشروعشد .درحقیقت منازعات
جالب اســـت شاه اسماعیل ،پادشاه ایران دیوان شعر ترکی دارد و
به ترکی شعر میگوید و در مقابل پادشاه دولت عثمانی نیز دیوان

شعر فارسی دارد .نامههایی که بین آنان ردوبدل میشود فارسی

مرا نویسند ه انقالب اسالمی میشناسند .دلیل این موضوع این
را مورد بحث قرار دادیم که مخالف فالن
آقا درآمد و ســـالها بعد آقای خامنهای

آمد و عین نظر مـــا را گفت و آن را تایید

سلیسورواناستکهاالنهمخواندنیاست.درخواستسلطان

کرد.آقایانگفتندکهایشانرفتهباآقای

بکشید .نامههای زیادی هم بین این دو ردوبدل میشود و جنگ

جرم اینکه حرف من شبیه حرف ایشان

سلیم این بود که شما باید از تاج پادشاهی و مذهب تشیع دست
درگستردهترینشکلخودصورتمیگیرد.قطعاهجومعثمانیها
قویتر،گستردهتروبیرحمانهترازهجوممغولهابود.البتهازآنجا

کهدولتخوارزمشاهیدربرابرمغولهاسرزمینرارهاکرد،مغولها

آزاد شـــدند و حمله کردند وگرنه اگـــر یک تجمیع نظامی صورت

میگرفت نمیتوانستند وارد شوند .برای مثال ،حکومت ممالک
درشامنیروهایشانرایکجاتجمیعکردندودربرابرآنانایستادندو

مغولهارابرایاولینبارشکستدادند.دراینسمتمقاومتبسیار

سنگینیصورتگرفتوکارگستردهایبرایجلوگیریازاینلشکر

صورت گرفت اما وقتی میگویم از اینجا ما دشمن داریم ،داستان
ایناستاشکالهاییکهدرآنزمانعثمانیهابهحکومتصفوی

وسعت چندانی نداشتند .حال در مقابل ،درست زمانی که دولت

تیموریان ،یک گوشهای دیگر قراقونلوها پخش بودند و هیچکدام

آن مربوط به جریان انقالب اسالمی و نویسندگان حوز ه نظام است

رانمیشناسند.میبینیدکهیکتشکیالتیبارهبرییکنوجوان

ناسیونالیستی که با ایران دشمنی داشتند هرجا میخواستند به

وجودبیاوردودرحقیقتشما300سال،تاریخیبهنامایرانندارید!

توجهیازآثاررادرخارجازکشوربهشکلهایمختلفدربرمیگیرد.

آنهماراد هشخصیخوداوبودوجاییتربیتنشدهبود.خودماهم

بچههایماجومونگراودیگرانرامیشناسند،ولیشاهاسماعیل

گذشته در جنگهای مختلف از جمله جمل ،صفین و ...شرکت

اشکالها شبیه به اشکالهایی است که سنیها به جریان تشیع

یکیادوجریاندیگررابهآناضافهکنید.برایمثال،مجاهدینخلق

وی اضافه کرد« :یکی از عجایب تاریخ ما شاه اسماعیل است .همه

بله مثال علویان یا مرعشـــیان ،آن طرف قراختاییان ،یک گوشهای

یااگراشکالهایخوارجنهروانراببینید،متوجهمیشویدکهاین

سبکشناسیبهتفکیکبیانکردم.البتهممکناستاکنونشما

شایدتنهاکسیکهیکمقداربهدلیلسابقهایکهداشت،بهعنوان

 18قرارداد ارضی و مرزی از قرارداد آماســـیه تا قرارداد ما با عراق در

کنیدمیبینیدکهآندعواهابادعواهایامروزیشباهتبسیاردارند

جدی وجود داشت .در سالهای 75-76این جریانات را در کتاب

تصرف ســـرزمینهایی است که در شـــمال ایران توسط روسها

طرف مقابل نیز به پیروزی میرسیدند .آنان بدون ترس نیز بودند».

اتفاق بزرگ که در منطقه رخ داد ،نشان میدهد که تشیع بهطور

داشتند ،شبیه به هم هستند .برای مثال اگر به جنگ صفین نگاه

ادبیاتمربوطبهتاریخمعاصردرایرانایناستکهحدود 11جریان

نفره به پیروزی میرسید حتی در برابر اردوهای  60 ،50هزار نفره

یک اردوی  10هزار نفره صفوی در مقابل یک اردوی  40 ،30هزار

نتوانستماراکنارهمجمعکندویکقدرتمنسجمبهنامایرانبه

جدی مورد هدف قرار گرفته است .تمام طرفهای مناقشه که از

بسیارمهماستحوز هایرانبعدازانقالباسالمیاست.نکتهجالب

را داریم که به جغرافیای ایران طمع داشـــتند و این طمع در 200

به ماهیت تشکیالت نظامی شد و از قضا همین ماجرا باعث قدرت

میگرفتند و طمعی که داشتند باعث شد این طمع با  25جنگ

خامنهایالبیکردهاست.درحقیقتبه
درآمد بنده اخراج شدم! شخص طرف

مقابلم را نیز بعدا میگویم .میخواهم
بگویم جریان نویســـندگان انقالب هم

یک جریان نســـبتا ضعیفی است و10
جریاندیگرطیاینسالهاعلیهانقالب
اسالمینوشتند.شمامیبینیدکهفیلم
انقالب57ساختهمیشود،فیلمشهبانو

ساخته میشـــود و . ...به همین میزان

کتابهایمختلفیمانندرفیقآیتالله،
افســـانه و داستاننویسی هم به کمک

نویســـندگانی مانند ترسین سَ ن و سپس باستانگرایان خودمان
مانند آخوندزاده ،میرزا ملکمخـــان ،تقیزاده و دور ه اخیر ادبیات

مربوط به ایران االن بهشـــدت دارد بازآفرینی و بازخوانی میشود.
در طرف مقابل ،نوشتههای پورپیرار هم یکی از همین حوزههاست

که گذشت ه ایران را یک گذشت ه یهودی معرفی و تالش میکند در
کتاب «پلی بر گذشـــته» و « 12قرن سکوت» یک تجربه ،پیشینه و

شناسنام هیهودیدرستکند.البتهعبدالکریمزرینکوبدرکتاب
«دوقرنسکوت»برایمایکپیشین هزرتشتیازنوعزرتشتیانپارسی

میسازد و جالب اینکه این وسط زرتشتیان پارسی هند هم به حوزه
مخالفانایران،سرزمینوجغرافیایایراناضافهمیشوندوبهتولید

و قبل از آن در کشـــور عثمانی بود ،توجه ندارید .مهندس بازرگان
ما را متهم به شروع جنگ میکند و شما هم در قطعنامهای که قرار

بود به نفع ما دفاع بکنید جزء مذاکرهکنندهها بودید .حال آمدهاید
ومیگوییدانقالباسالمیوگرفتنسفارتآمریکاباعثشدجنگ

شروع شود و ما را متهم میکنید .پایههای اولی ه عمد ه سواالتی را
کهبعدهاشکلگرفتوشبهاتیکهتئوریزهشدمیتوانیددرکتاب

«انقالب ایران در دو حرکت» ببینید .همچنین در کتاب « 60سال

خدمت» نیز میتوانید این موضوعات را مشاهده کنید».

ماجرای نوشتن کتاب «والیت فقیه» امام خمینی
از زبان یکی از نزدیکان محمدرضا پهلوی

(ره)

توکلی ضمن اشاره به تحوالت ایران در دهه  ،50به چند اتفاق مهم

سیاسی در سرتاسر جهان اشـــاره کرد و گفت« :در آغاز دهه  50در

ایران چند موضوع بســـیار مهم وجود داشت؛ اولین مسال ه موقعیت
بینالمللی ایران در این زمان است .در آغاز دهه ،50ایران بهعنوان

کشوری که توانسته از چند بحران بزرگ از جمله کودتای  28مرداد

عبور کند و شـــخص شاه توانسته است مخالفانش را سرکوب کند،
مطرح بود .در کودتای  28مرداد ابتدا جبهه ملی و مرحوم مصدق و

بعدآیتاللهکاشانیوسپسفداییاناسالموحزبتودههمهسرکوب
شـــدند .البته بسیاری از آنان زندانی نیز
شدند،ولیخببنابهدالیلیدردورههای

مختلفآزادشدندوحتیبعضیازآنها به

خارجازایرانرفتند.دروهلهبعدی،جریان
مذهبی مخالف رژیم پهلوی را که از سال
 41پیدا و آشکار شد میبینیم که تبدیل

به یک قدرت مخالف مســـلم شده بود و
رهبریآنحولامامگردآمدهبود.آنهانیز

سرکوب شدند؛ امام به عراق تبعید شد و
طیسالهافقطتدریسمیکردونامهها
و اعالمیههایش چاپ و منتشر میشد.

در حقیقـــت در آن دوره ،آن فعالیتهـــا
خیلی جدی گرفته نمیشد .وقتی امام
در ســـال  46درس والیتفقیه را گفت و

توسطآقایانمهدیمعروفوجاللالدین

فارسیتدوینوچاپشد،رژیمپهلویاین

کتابرااصالجدینگرفتوفقطبهعنوان

اسالمی مشـــغولند ،مباحث تئوریک هم به همین صورت است

و سیاســـت» میگوید یکی از اشکالهای رژیم پهلوی این است که

سال  1975از جمله آن است .در این میان ،اعراب خصوصا اعراب

ملکم و نوشـــتن تاریخ ایران باستان گرفته تا آثار آرنولد نولدکه بعد

به دورههای مختلف و پروندههایی که در کشور عراق وجود داشت

آمدهاست.بسیاریازمسائلاستداللی،مسائلتاریخی،مباحث

اما یک نکت ه جالب را بگویم یکســـال پیش من داور پایاننامهای

ادبیات بازسازی و بازخوانی شد .برای مثال از نوشتههای سر جان

کردمگفتمشماآقایمهندسید،ترجمهوچاپکردید،ولینسبت

اثری از آیتالله خمینی با کســـی که به این کتاب دسترسی داشت

تداوم پیدا کند که جنگ ایران و عراق یکی از حلقههای آن است و

این حدفاصل هر آنچه علیه ایران به کار رفت و گفته شد به صورت

حرفشماحرفمهندسبازرگاناست،همبازرگانتاریخرابلدنبود

وقتی امام در سال 46
درس والیتفقیه را گفت و
توسطآقایانمهدی
معروف وجاللالدین فارسی تدوین و چاپ
شد ،رژیم پهلوی این کتاب را اصالجدی
نگرفت و فقط بهعنوان اثری از آیتالله
خمینیباکسیکهبهاینکتابدسترسی
داشت(مانندرسالهایشان)برخورد
میکرد .دکتر نصر در کتاب «حکمت و
سیاست»میگویدیکیازاشکالهایرژیم
پهلویایناستکهآنهامطالعهنداشتندو
کسینمیدانستدرذهنآیتاللهخمینی
چه میگذرد .او میگوید حتی من هم
دائما به اینها تاکید میکردم که ایشان آدم
نیرومندیاست،روحانیبزرگیاست

سندی ،فیلمنامه ،فیلمنوشت ،مستند و ...به مبارزه با فکر انقالب

ایران فشـــار میآوردند و عراقیها را علیه ما تحریک میکردند .در

شده است .همین حرف را چند روز پیش آقای عباس ملکی یکی

و هم شما بلد نیستید .گفت نه من بعضی از آن کتابها را ترجمه

توجه قرار بگیرد ،اشـــاره کرد و گفت« :حوز ه دیگری که به نظر من

نظامی حداکثریشان در مواجهههای نظامی شد ،چراکه معموال

یکی از عجایب تاریخ ما
شاه اسماعیل است.
هم ه بچههای ما
جومونگ را و دیگران را میشناسند،
ولی شاه اسماعیل را نمیشناسند.
میبینید که یک تشکیالتی با رهبری
یک نوجوان  13 ،12ساله توانست ظرف
 10سال تمام جغرافیای ایران را فتح
کند و یک امپراتوری بزرگ تشکیل
داد .زمانی که جنگ چالدران اتفاق
افتاد شاه اسماعیل  26 ،25ساله بود و
 60 ،50هزار نیروی نظامی داشت.
جالب است که در جنگ چالدران،
داستان کینه طوالنیجداییخواهی
کردستان شروع شد

الکعبی با آقای عبدالملک حوثی یک

داشتندوتوسطسیدحیدرتبدیلبهیکجنبشنظامیشدندیعنی

را نمیشناخت ،معتقد بود که انقالب اسالمی سبب وقوع جنگ

این کارشناس مسائل سیاسی ،به حوزه مهم دیگری که باید مورد

ازاین 11جریانکهعرضکردم،جالبایناستکهفقطیکجریان

ســـواالت او از پروژه برجام در ایران دقیقا شبیه سواالت یک خانم

خامنهایرامیدانست،باریزاستداللهایایشانوباریزابهاماتی

عظیم صفویها به راه افتاد قضیه متفاوت شـــد؛ صفویها عمدتا

را ســـبب وقوع جنگ میداند .همانجا هم اشاره کردم که ایشان

از معاونان سابق وزارت خارجه در جلسهای گفت .به ایشان گفتم

یعقوب توکلی ،ســـومین حوزه مورد بحـــث را «ایران» نامید و بیان

مرجع تقلید به نام شیخ احمد احسایی است .او متعلق به احساء و

و ســـواالت او شبیه بچههای ما در قم بود .او تمام بحثهای آقای

که همشهریهای آنها بودند و قراقوینلوها که جنگ داشتند ،رخ

 11جریان فکری فعال بعد از انقالب اسالمی
در ایران شکل گرفت

ازحالتدرویشیدرآمدند.باگذرزمان،ماهیتعرفانیآنهاتبدیل

درس ما آمده بود و حجاب معمول سوریها را داشت که میدانید

دانشجویدکتریدردانشگاهمعارفقمبود،یعنیتماماستداللها

و کسی نیست ،لذا هیچمنازعهای بین عثمانیها و مثال آقامِلوها

مناقشههای مربوط به ایران سروکار داریم و واقعا باید این جبهه را

وارد یک دور ه تاریخنگاری خودشان شدهاند که آن هم طیف قابل

اصال مورد توجه قرار نمیگیرد و . ...مثال یکی از جنبشهایی که

چگونه اســـت .در یکی از جلسات با مدیران ارشد ،شاهد بودم که

کنندنگاهنکردند.آنهاباخودمیگفتنداینجابیسروصاحباست

مروری دقیق وجامع بر کشورهایی
که بهجغرافیای ایران دندان طمع داشتند

وضعیت وجود دارد و شاهد این واقعیت هستیم که تحول عظیمی

همسایهمانوکسانیکهصدایمانراشنیدندوپژواکصدایانقالب

اصال بهسرزمین ایران بهعنوانیکجغرافیایی که الزم است تصرف

دراویشی بودند که از مناطق مختلف آذربایجان تا شامات امتداد

سال گذشته خودش را نشان داد .حافظ ه تاریخی ما عمدتا متوجه

ایـــن تحول را صورت دادیم ،جنبشهای دیگری در کشـــورهای

مصر و عربستان را گرفتند و بخش وسیعی از آفریقا را فتح کردند،

حوز هتشیعنیزدردور همعاصربابهارعظیمشبهاتمواجههستیم».

وی حوزه تشیع را دومین حوزه مورد بحث در سالیان اخیر دانست

را انقالب اســـامی در جهان معاصر صورت داد .عالوهبر اینکه ما

آخرینگروهمسلمانانعربازآندلساخراجشدند.تقریبایکسال

نداد .در ســـال  905وقتی جغرافیای ایران شکل گرفت و جنبش

داشت« :یک حوز ه مهم دیگر حوز ه ایران است .ما طیفی از کسانی

و گفت« :حوز ه دیگر حوز ه تشـــیع است .در حوز ه تشیع باز هم این

دردور هماپاسخبدهد.بحثمنبیشتربراساسکتاب«انقالبایران

در دانشـــگاه تهران شدم ،موضوع پایاننامه اسمی بود که اصال با
موضوعهمخوانینداشت،موضوعاینبودکهآیامخالفانانقالب
اسالمی و جمهوری اسالمی در اقصینقاط دنیا در داخل و خارج،
به یک نظری ه واحد بدیل در برابر جمهوری اسالمی رسیدند یا نه؟
تمامآثاروکتابهایاینحوزهبررسیشدوجالباینکهدانشجویی

که این پایاننامه را نوشت آقای امین پرتو ،میگوید متاسفانه هنوز

بدیلی برای جمهوری اســـامی پیدا نشـــده است .در آن جلسه
اشـــکالهایی که به این پایاننامه گرفتم این بود که کتابهایی
که شما جمعآوری کردید مقدار زیادی کم و کسر دارد .حوزههای

دیگری از مخالفان جمهوری اسالمی هم هستند که میتوانستید
آنهاراجمعواضافهکنید.وقتیآنهاراهمجمعمیکردیدمیدیدید

آنهاهمبههیچوحدتیباهمنرسیدندوهیچکدامازآنهاباهمدیگر

درساختیکالگووحدتندارند،ولیدراصلضدیتوحدتدارند

و جالب است که خود این دانشجو میخواست این را به یک نظریه

برساند و میگفت چنین اجماعی شکل نگرفته و حتی نوشتهای را

(مانند رســـاله ایشان) برخورد میکرد .دکتر نصر در کتاب «حکمت
آنها مطالعه نداشتند و کسی نمیدانست در ذهن آیتالله خمینی
چه میگذرد .او میگوید حتی من هم دائما به اینها تاکید میکردم

که ایشان آدم نیرومندی است ،روحانی بزرگی است و استداللم هم

این بود که آیتالله خمینی تمهیدالقواعد ،شرح قیصری تدریس و
مصباحاالنس ابن فَناری تدریس میکند ،این آدم آدم بزرگی است

شمااورادستکمنگیرید،مالیمعمولینیستو....جالباستکه
در سال 46در این طرف ،کتاب «والیتفقیه» نوشته میشود و در آن

طرف مرحوم دکتر مصدق بهعنوان کسی که شاه بیشترین احساس
ناامنی را از جانب او داشت ،از دنیا می رود .حتی تشکیالت سازمان

مجاهدین خلق هم شـــکل گرفته بود ،سران نهضت آزادی در زندان
بودندوتقریباهیچمخالفجدیایتااینجاقدعلمنکردهبود.ازهمه
مهمتراینواقعیتوجودداشتکهموضوعبسیطایران،عضوسازمان

نظامی ســـنتو بود .این سازمان نظامی بر اساس طرح جورج کنان،

سفیر آمریکا در اتحادیه جماهیر شوروی بود .او سیاست سدنفوذ را

پیشنهادکردکهمابیاییمحولاتحادشورویسازمانتاسیسکنیم».
پایان بخش اول

