
 !هاي حكومت اسالمي پيش زمينه
                                                     نادره 

 افشاري
 

ها  ي اخير ما نشان داده است بسياري از جريان          دست آم تاريخ صد ساله
اند، الزاما  شده» استبداد و استعمار و استثمار«و آساني آه مدعي مبارزه با 

ما همه . اند  نبوده» ها ي انسان ل و هواخواه برابري حقوق همهآزاديخواه، مستق«
هاي رژيم شاه آساني را سراغ داريم آه بعدها دست ساواك و  از زندان
ي بارز اين  نمونه. اند هاي امنيتي اطالعاتي رژيم پيشين را از پشت بسته سيستم

علي  اهللا خميني و شيخ حسين اسداهللا الجوردي است و سيدروح» مبارزين«
اي و شيخ علي اآبر هاشمي بهرماني  منتظري و اين روزها سيدعلي خامنه

هاي نظام پيشين سپري  شان را در زندان رفسنجاني؛ آه همگي دوراني از زندگي
اند، اما در به قدرت رسيدنشان مرزي را براي درنده خويي و خونخواري  آرده

ي  جمعيت موتلفه] مثال ايران[ي  هايي مانند حزب توده جريان.  اند باقي نگذاشته
ي فدائيان خلق و  هاي چندگانه اسالمي، سازمان مجاهدين خلق، سازمان
هاي  ها هم نمونه  گروه هاي جنبي اين بخصوص نهضت مذهبي آزادي و جريان

براي دريافت ميزان التزام اين . هاي باصطالح مبارز هستند ديگري از اين جريان
 …ها و  ، عدالت اجتماعي، برابري حقوق انسانها به آزادي، دموآراسي جريان

هاي موسسين و موثرين اين  ها و يادداشت ها، آتاب سواي مراجعه به نوشته
 . هاست ي خوبي براي شناخت اين پديده ها، عملكردهاي ايشان هم زمينه جريان

ها آه بعدها به حكومت اسالمي دست يافت، جرياني از           يكي از اين گروه
ديانتشان را عين سياستشان : ي سيد حسن مدرس م گرايان بود آه به گفتهاسال
به بياني ديگر عملكردشان . دانستند و سياستشان را هم عين ديانتشان مي

ي روشن باورهاي ايشان و نوع دريافتشان از جهان پيرامون است؛ هر  نشانه
شان ناشي  ي ويژهبين آنند، از همان جهان اند و مي سياستي را هم آه اتخاذ آرده

ي  يكي از اين افراد آه به عنوان بخشي از رهبري و آادر هدايت آننده. شود مي
اسالم حكومتي، در به راه انداختن حكومت اسالمي دست داشته و مانيفست آن 

 .علي منتظري است آرده است، شيخ حسين[!] را تئوريزه و عمليزه 
علي منتظري در  مون خاطرات حسين         اين روزها ديگر از جنجالي آه پيرا
 همه  شود بدور از آن حاال ديگر مي. ابتداي انتشارش برپا شده بود، گذشته است

هياهو براي نشر آن اسناد ويژه در رابطه با آشتار دگرانديشان، زندانيان و 
من البته در رابطه با اين آتاب، بجز . مردم ايران، آمي هم به خود آتاب پرداخت



 
 

 
 
 

ي آتاب چيزي در جايي  هاي جنجالي پيرامون اسناد ضميمه همين بحث
اي جايي چاپ شده است، احتماال در نشرياتي  اگر هم نقد يا بررسي. ام نخوانده

به هر صورت اين آتاب سند با . ام ها دسترسي نداشته بوده است آه به آن
 ارزشي است آه در آن يك عامل حكومت اسالمي، آسي آه عمري را براي       

ها و آارآردهايش را به  بر پا آردن چنين حكومتي تالش آرده است، ديدگاه
 . گذارد نمايش مي

ي خود شيخ، مبني بر جعلي نبودن           آتاب در ابتدا با سند مهر و امضا شده
چند تن از «بعد هم در پيشگفتاري آه از سوي . شود هايش آغاز مي صحبت

 شده  بر آتاب نگاشته» 1379ي قم، در بهار  ي علميه  له از حوزه شاگردان معظم
هاي  براي نسل«ها  نشر اين گونه آتاب: اند آه است، اين شاگردان مدعي شده

چيزي ] حكومت اسالمي[آينده، از زبان و بيان گردانندگان و پديد آورندگان آن 
 پوشيده باشد؛ به ويژه اگر ما در شرايط و خردمندينيست آه اهميت آن بر هيچ 

ها بر واژگونه جلوه دادن، به  اي قرار گرفته باشيم آه برخي تالش نهزما
 …فراموشي سپردن و سرپوش نهادن بر حقايق مسلم تاريخي متمرآز باشد

 و جايگاه ممتاز فقيه مجاهد و مظلوم  نقش برجسته] اي آه حقايق مسلم تاريخي[
» رانگيري و پيدايش و تداوم انقالب اسالمي اي  منتظري در شكل…حضرت

ها ضد تاآتيكي  نگاري به تعبير اين جماعت اين گونه شبه تاريخ. داشته است
در رابطه با تاريخ » مغرضين«هاي  است براي جلوگيري از بدفهمي و آژخواني

 !  آه بعدها هيئت اسالمي به خود گرفت57انقالب 
 و هاي گوناگون فوت آند، نقل تاريخ          آنچه در تمام آتاب جلب توجه مي

موت استادان و همكاران و همراهان شيخ به تاريخ هجري قمري عربي است؛ 
 شمسي نگاشته است تا بتواند در رابطه با 1301اما شيخ تاريخ تولدش را سال 

هاي وحشتناك و بدمنظري را به تصوير  اتفاقات دوران حكومت پهلوي اول نمونه
 !بكشد

آند آه در  دو مال ياد مي/ يكي         شيخ از همان آغاِز شرِح خاطراتش از
آنند اين شكارهاي با  ي با استعدادي را آشف مي روستاهاي ايران، هرجا بچه

ي شكار  استعداد را براي خير و سعادت دنيوي و اخروي خودشان و آل خانواده
ي اين آودآان آه   پدران بيچاره. آشانند ها مي يعني براي تربيت طلبگي به حوزه

 مذهبي هستند و هم، همچون پدر خود شيخ رعيت، به جاي عموما، هم بسيار
فرستادن آودآانشان به مدارس عرفي آن زمان ـ زمان رضا شاه ـ ايشان را با 

آنند تا   نجف مي… راهي اصفهان و قم و…چند قرص نان و چند تكه پنير و 
ي  هاي ويژه هاشان هرز نرود و بعدها بتوانند در اثر آموزش استعداد بچه

و ! ها را از لحاظ آيفيت اسالمي نيز ارتقاء بدهند ي، لشكر پر آميت حوزهحوزو



 
 

 
 
 

البته مادران اين آودآان هم اساسا در شرايطي نيستند آه نظرشان شرطي براي 
 ! چگونگي آموزش فرزندانشان باشد

ي به قول خودش ملي           خود شيخ هم آه اتفاقا چند روزي به يك مدرسه
به همين ! ي عرفي بيزار اش تنبيه شده و از مدرسه  بد خطيرفته است، به دليل 

گذارد و دوباره به عهد عتيق و مكتب  ي ملي و دولتي را آنار مي دليل هم مدرسه
ي  بدبختانه محاسبه. دهند ها شهريه هم مي آورد؛ جايي آه به طلبه خانه روي مي

ي مدرسين  همهشود شهريه را از  آيد و به آساني نمي شيخ درست از آب درنمي
ها در آار نيست و يا  اي براي بچه طلبه خيلي جاها يا شهريه. ها گرفت حوزه

ي   ساله حضرت شيخ اما با سياستي جالب آه از يك آودك سيزده. خيلي آم است
نمايد، رئيس حوزه را در حمام غافلگير آرده، با يك امتحان  روستايي بعيد مي

ي خود  مبلغي آه به گفته. آند  دريافت ميسرپايي از ايشان ده تومان به اقساط
در مدارس عرفي آن دوران اما بجز آتك ! شيخ در آن زمان خيلي پول بوده است

 ! خبر ديگري نبوده است؟
 1320 تا 1314هاي بين  آند آه در سال ي بعد شيخ اعتراف مي          در صحنه

تمام هم و . ندهاي اسالمي سياسي نبودند و آاري هم به سياست نداشت حوزه
. هايي از اين دست ها و جزوه غمشان خواندن شرح لمعه بود و سيوطي و آتاب

ي اصفهان خرج شود، براي رفاه  شهريه و وجوهات هم بدون اين آه در حوزه
 . شده است حال رقباي ساآن شهر نجف، راهي خارج از آشور مي

ن تا اين زمان ـ تا دوران آه مردم ايرا اي دارد به اين          بعد هم شيخ اشاره
اما آخوندها ايشان را براي . رضا شاه ـ به دادن وجوهات ديني عادت ندارند

اگر توجه بكنيم آه ! آنند شان تربيت مي دادن وجوهات و پرداخت ماليات ديني
رضا شاه پس از سپري شدن دوران مال پرور قاجار به حكومت دست يافته 

يم آه روحانيون حتا در دوران اين ترآاِن عموما توانيم به روشني درياب است، مي
اند، اما  مرتجع، با اين آه دست آخوندها را در بسياري جاها باز گذاشته

. سنتي ما نهادينه آنند/ي مذهبي اند پرداخت وجوهات را در متن جامعه نتوانسته
يابد و به  از اين زمان به بعد است آه عينيت مي] دريافت وجوهات[اين مهم 

هاي  اين سرفصل از همان سرفصل. شود شي از درآمد آالن روحانيت بدل ميبخ
اي به نطفه بستن حكومت اسالمي فعلي حاآم  تواند به گونه اي است آه مي آليدي

هاي ديني آردن حكومت، تربيت مردمي است آه  بر ايران تعبير شود؛ اولين گام
 اين تربيت  ه با مكانيسمدر رابط. تا اين زمان به پرداخت وجوهات عادت ندارند

ها  گويم؛ همينقدر آه آخوندي آه اتفاقا بر گردن شيخ حق اسالمي سخني نمي
ها قبل از رفتن به محل آارشان  خواهد آه صبح ها مي جاتي دارد، حتا از اداره

نيمساعت را در محضر آقايان بگذرانند و معراج السعاده و انموذج و اين گونه 



 
 

 
 
 

مگر مملكت به چند ميليون . ا هم ندارند همه را مجتهد آنندبن. ها را بخوانند بحث
هاي عرفي  همين آه بتوانند اين خون اسالمي را در رگ! مجتهد نياز دارد؟

اهللا خميني  ي سيد روح فتح بعدي به عهده. اند جامعه تزريق آنند، موفق شده
تمام ! تي ديو، به اين مهم خواهد پرداخ ي بيرون آننده است آه در هيئت فرشته

ي تشكيل   جماعت، تربيت مردم در راستاي آماده سازي زمينه ي اين وظيفه
گونه است آه بذرهايي را آه اين جماعت در زمين  و اين. حكومت اسالمي است
ها و  پاشد، همچنين با وجين آردن ي ما و پيشوايانش مي ناآگاهي ملت قاجار زده

ضربتي فدائيان اسالم و /هيـ با نيروي ال[!]  هاي اضافي مدعي حذف شاخه
 ! رود وار حكومت اسالمي لحظه به لحظه پيش مي امثالهم ـ آودتاي سرطان

. از حاج شيخ عباس خوشش آمده بود] حججي[         مرحوم حاج شيخ احمد 
گشت و اشخاص  در دهات مي. الحيل او را آورد اصفهان آه طلبه بشود به لطايف

برم درس طلبگي  من اين اشخاص را مي: فرمود مي. آرد را به طلبگي تشويق مي
مردم فقط مجتهد . مجتهد شوند] و[ها همه بمانند  مقيد هم نيستم آه اين. بخوانند
ي فارسي را هم آه  ها دو يا سه سال آه بمانند، يك رساله بلكه اين. خواهند نمي

ها  اين.  همين بسيار موثر است…السعاده هم آه ياد بگيرند بخوانند، يك معراج
و سطح اطالعات و . گويند روند و اين مسائل را براي مردم مي در دهاتشان مي

 .موثر است] بسيار[مردم [!] آيد و اين در رشد  معلومات ديني مردم باال مي
بابا صبح به صبح : گفت آرد، مي ها هم سفارش مي          ايشان حتا به اداري

 1. تان بعد هم برويد سراغ آار و زندگي.  درس بخوانيدنيم ساعت بياييد
خواند و           يكي از اين جماعت آه در محضر اين آقايان صبح زود درس مي

ميثمي با اين آه دانشجوي . اهللا ميثمي است پرداخت، پدر لطف بعد به آارش مي
هاي  يتي خودش شاگرد اول دانشكده، در خيلي از فعال مهندسي بود و به نوشته

هاي  مذهبي همراه با نهضت آزادي و انجمن اسالمي دانشگاه و ديگر فعاليت
خود او در . مذهبي و بعدها هم در تشكل مجاهدين خلق نقشي آليدي داشته است

هاي مذهبي و  ام پدرم تعداد زيادي آتاب به طوري آه شنيده: نويسد خاطراتش مي
ي  ي علميه حوزه(” صدر“ي  ابتدا در مدرسه. حتا حوزوي در خانه داشت

رفت؛ يعني اگر چه  خواند و بعد از آن به بازار و سر آار مي درس مي) اصفهان
 2. بازاري بود، اما مسائل اسالمي هم برايش اهميت داشت

برعكس :          شيخ احمد حججي پايه گزار اين رفتاِر باب ميل شيخ منتظري
و تا آخر هم در . اندروني نداشتساير روحانيون، زندگي تشريفاتي و بيروني و 

دوتا زن هم داشت آه هر آدام . آرد هاي قديمي نجف آباد زندگي مي يكي از خانه
  3. آردند در يك اتاق زندگي مي



 
 

 
 
 

ها هم با اين  شود آه در همان زمان ي خلف معلوم مي          با گريزي به قضيه
اما اآثريت قريب به آه مردم هنوز براي پرداخت وجوهات تربيت نشده بودند، 

اما شيخ احمد . اند اتفاق روحانيون زندگي تشريفاتي و اندروني و بيروني داشته
گرفت،  حججي از اسنثناهايي بود آه هم از لحاظ تشريفاتي بر خودش سخت مي

به تعريف منتظري، حججي چندان هم سنخ ساير روحانيوِن . هم در تعداد عياالت
تعداد عياالتش در همان دو فقره . گسترده نداشتتشريفاتي، بيروني و اندروني 

 . شد آه هر آدامشان را در يك اتاق چپانده بود، خالصه مي
         شيخ احمد حججي اولين استاد شيخ حسين علي منتظري تئوري ديگري 

ايشان معتقد . هم دارد آه با زندگي تشريفاتي آخوندها به خوبي همخواني دارد
شود مجبور آرد آه برود در يك  را نمي[!] درس خوانده ي  اصال يك طلبه: است

پنج /توانستيم از هر روستا چهار اگر ما مي. روند بمانند معموال نمي. روستا بماند
رفتند در روستا  خواندند، بعد مي سه سال درس مي/ها دو آورديم، اين نفر را مي

م را هم براي آردند، در ضمن مسائل و احكا آردند، دآانداري مي آشاورزي مي
 همانجا . اي بود گفتند، آار بسيار شايسته مردم مي

بينيد آه چه هنرمندانه در زمين باير جامعه دانه           استراتژي شيخ را مي
آاري  ي اسالمي به ادامه پاشد و اين جماعت را به انتظار محصول اين شجره مي

ي آتاب، به ياد داستان آن جا دانم چرا در اين نمي! آشاند؟ ي سياسي مي و مبارزه
آاشت؛ درختي آه امثال امام محمد   افتادم آه درخت گردو مي پيرمرد هفتاد ساله

آاريم   هم ميما خورديم، ماغزالي و مال محمد باقر مجلسي و ديگران آاشتند و 
تا ديگران ـ شيوخ رفسنجان و سيدان خمين و خراسان و يزد و همدستانشان ـ 

 ! بخورند
اهللا حاج ميرزا  از ديگر استادان شيخ عالم جليل القدري است به نام آيت         

علي آقا شيرازي آه در آنار تبحر در تمام علوم و تمام اخالق محسنه، در 
آشيد؟  آقا چرا برق نمي: يك روز به ايشان گفتم. اش برق هم نكشيده بود خانه
ي داشت روي برق حرام نيست؛ ولي من خودم ديدم مامور شهردار: فرمود

ي  خانه. من راضي نيستم: گفت آوبيد و صاحبخانه مي ي مردم تير مي ديوار خانه
من از طرف شهرداري دستور دارم  : گفت مامور مي. دهي مرا دزدگاه قرار مي

آيد،  اگر روي تخم چشم تو هم هست تير را بكوبم و اين برق آه اين جوري مي
 4. آنم من در استفاده از آن شبهه مي

 : فرمايد تحصيل طلبگي مي] دوران[        بعد هم شيخ در رابطه با مشكالت  
ها را  عمامه.  بودبحران حكومت رضاخان         غرض اين آه زمان ما زمان 

ها  عمامه نداشتيم، ولي آن] هنوز[ما آه . شدند ها مي مزاحم طلبه. داشتند برمي



 
 

 
 
 

ها هم آالهي شدند و  از آنخيلي . آه عمامه داشتند، در ترس و وحشت بودند
 5…رفتند به دهات

تر از شيخ است و شناختي هم از اوضاع           پرسشگر آه انگار خيلي جوان
در آن زمان آيا مشكالتي بر سر : پرسد و احوال دوران طلبگي شيخ ندارد، مي

هاي ديگري  هاي درسي، آتاب راه تحصيل شما وجود داشت، و آيا غير از آتاب
 آرديد؟ العه ميرا هم مط

عرض آردم، در آن زمان ما نه آتاب داشتيم و نه :          و شيخ در پاسخ آه
اي آه  هاي متفرقه آتاب. آرد آه فالن آتاب را بخوانيد آسي ما را راهنمايي مي

. ها هم سرو آار نداشتيم با روزنامه. آرديم ها اطالع پيدا نمي شد از آن چاپ مي
 ! هاي حوزوي بود و بس   فقط درس…همانجا. ودراديو هم آه آن زمان نب

ي           آتاب با شرح بسيار مفصلي در رابطه با آشف حجاب و رفع عمامه
يابد و با  علما و فشارهاي دوران پهلوي اول بر طيف عمامه داران ادامه مي

يابد آه براي  هاي علميه تداوم مي ضربات اساسي عمال استعمار در حوزه
 .هاي شيخ بهتر است به خود آتاب مراجعه شود  نماييخواندن مظلوم

آند، آتابي است از  اي آه شيخ از آن ياد مي هاي اساسي          يكي از ضربه
التحريف الكتاب آه شيخ در شرح آشافي در  الخطاب في حاجي نوري به نام فصل

 : فرمايد  مي…رابطه با جنايات عمال استعمار بر عليه اسالم و قرآن و علما
يك داستاني برايت بگويم آه هيچ : اهللا مرعشي يك وقت به من گفت          آيت

يكي از ] آه[دانيد  شما مي. جا نوشته نشده است و اين داستان مهمي است
در . الخطاب حاجي نوري بود هايي آه به عالم تشيع ضربه زد آتاب فصل آتاب

است جمع آوري ] آنقر[اين آتاب روايات ضعيفي آه راجع به تحريف آتاب 
روايات . ي ما اين است آه قرآن آريم تحريف نشده است شده، با اين آه عقيده
حتا در صحيح . هاي اهل سنت هاي شيعه آمده، هم در آتاب تحريف هم در آتاب

) ص(وقتي آه آيات بر پيامبر اآرم . بخاري رواياتي هست مبني بر تحريف آتاب
 اوقات آن حضرت به عنوان شرح و شان شده، به مناسبت آيه گاهي نازل مي

آردند  شنيدند، خيال مي ها آه مي آردند و امكان دارد آن نزول آيه، مطلبي بيان مي
 منظور اين آه مرحوم حاجي نوري آه اين روايات …اين هم جزو آيه است] آه[

 همانجا، ص …را جمع آرد، راه اتهام به شيعه را باز آرد و به تشيع لطمه زد
 30 تا 29

القدري آمد پيش  يك روز سيد جالل: دهد گونه ادامه مي          شيخ داستان را اين
خدا به جدم : بنا آرد با دست روي پاي خود زدن و گفت] و[حاجي نوري نشست 

آخه جد من : يعني چه خدا ظلم آرد؟ گفت:  حاجي نوري گفت…علي ظلم آرد
در خانه نشست، با آن همه موال اميرالمومنين اين همه مصيبت ديد، اين همه 



 
 

 
 
 

اگر خدا اسم علي را در قرآن . با آن همه فداآاري. سوابقي آه در اسالم داشت
به اين شكل خانه نشين . شد آورده بود، ديگر به اين شكل حقش غصب نمي

  همانجا…شد نمي
نه، خدا به جد : فرمايد آه القدر مي          حاجي نوري براي تسكين آن سيد جليل

 منتها …اسمش در قرآن آمده، اين همه روايات داريم) ع( نكرده، علي تو ظلم
 بعد هم …قرآن را تحريف آردند] و[خواستند خالفت آنند، آمدند  آنان آه مي

. حاجي نوري رواياتي را آه راجع به تحريف قرآن است، جمع آوري آرد
روايات رسيد و   بعد هم سيد جليل القدر هر روز خدمت حاجي نوري مي…همانجا

بعد  همين سيد جليل . آرد جمع آوري شده را در چگونگي تحريف قرآن جمع مي
 و …فرستاد هاي حاجي نوري را به تهران مي القدر يك نسخه از اين يادداشت
آيد آه سيد جليل القدر يك فرنگي ازرق است و  خالصه بعدها آاشف به عمل مي

 …از مامورين سفارت انگليس
توانند  آدامشان نمي تاسف اين علماست، اين است آه هيچ         آنچه باعث 

دليلي بر عدم تحريف قرآن و نقد آتاب حاجي بياورند، فقط از اين آه اين روايات 
شوند و حاجي بيچاره را آه آلي  باعث اين جنجال شده است، به شدت نگران مي

 شده هم در اين رابطه دود چراغ خورده و تحقيق و پژوهش آرده است، تحريك
ي حاجي را از مستندات مغرضان و دشمنان اسالم  خوانند و آتاب چاپ شده مي

چرا آه اگر بنا بشود قرآن تحريف شده باشد، همه چيز فرو . فرمايند معرفي مي
. اندازد  و اين درست همان چيزي است آه ايشان را به وحشت مي…ريزد مي

 رابطه با قرآن و تاريخ اي ـ اجازه ندارد در ي علميه آسي ـ حتا مدرس حوزه
اسالم و پيامبر آن و امامان تحقيقي بر خالف آنچه بر اساس منافع متوليان 

 …از اين خط سرخ هيچ آس نبايد عبور آند. اسالم شده است، انجام دهد
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