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معرفي کتاب

اين کتاب ترجمهاي است از کتاب » «Iran Under The Ayatollahsنوشتة آقاي Dilip

 Hiroکه محمدجواد يعقوبي دارابي به فارسي برگردانده و به همت مرکز بازشناسي اسالم و ايران

)انتشارات باز( در سال  1386در  384صفحه با قيمت  40/000ريال به چاپ رسيده است .کتاب
مشتمل بر فهرست مطالب ،يادداشت ناشر ،پيشگفتار ،مقدمه و هشت فصل و يک نمايه ميباشد.

کتاب مزبور از جمله  500کتابي است که خارجيان نوشتهاند و در آنها صبغة آکادميک و روش تحقيق

علمي رعايت شده است .ظاهراً اين کتاب از بين  7500کتاب خارجي انتخاب شده و کارشناسان
انتشارات مذکور ترجمه کردهاند.

نويسنده هدف خود را از نگارش اين کتاب ارائة تاريخ سياسي ـ اقتصادي ايران عنوان ميکند و

تالش ميکند ميراث اسالمي جامعة ايراني ،بهويژه رويدادهاي قبل و بعد از انقالب اسالمي در سال

 1357را مدنّ ظر قرار دهد .به اين دليل بحث خود را با ارائة تاريخچة کوتاهي از ايران و برپايي
حکومت اسالمي در ايران آغاز ميکند .وي با اين رويکرد نگاهي به سلسلههاي صفويه ،قاجاريه و

پهلوي ميکند و با توجه به کشمکشهاي بين دولت و روحانيون در عصرهاي گذشته ،بهطور
مشخص با يک رويکرد تاريخي به برخورد روحانيت با رژيم از  15خرداد  42تا پيروزي انقالب

* نقد تاريخنگاري انقالب اسالمي )کتاب اول( ،صص 41ـ  .72نوشتار حاضر نقدي است به کتاب ايران در حکومت روحانيون
نوشتة ديليپ هيرو ،ترجمة محمدجواد يعقوبي دارابي که در سال  1386در  384صفحه از سـوي مرکـز بازشناسـي اسـالمي و
ايران )انتشارات باز( منتشر شده است.
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اسالمي در  22بهمن  1357ميپردازد.
از نقاط قوت کتاب ميتوان به پيگيري مجدانة نويسنده براي بررسي روند تاريخ انقالب اشاره

کرد بهطوري که براي تدوين کتاب چند بار به ايران مراجعه کرده است تا از نزديک شاهد تحوالت

ايران باشد و مصاحبههايي را با شخصيتهاي مختلف حاضر در انقالب انجام دهد .نکتة ديگر اينکه

براي اثبات وجود الگوي »تجديد حيات اسالم« در ايران قبل از انقالب ،متدينبودن مردم ايران و

نقش علما در تحوالت سياسيـ اجتماعي سعي کرده در ابتدا ميراث اسالمي را بهطور کامل در کل
تاريخ و بهطور خاص در ايران دورة صفويان ،قاجاريه و پهلوي بررسي کند؛ هر چند بررسي ايشان

نقصهاي فراواني دارد ّاما اين مقدمه او را به نتيجهاي دلخواه رسانده است.

از نقاط قوت ديگر کتاب اين است که در معرفي هر شخص ،جريان يا گروهي سعي کرده است

ابتدا يک معرفي نسبتاً کافي در مورد آن ارائه دهد تا خواننده را با شخصيت ،جايگاه طبقاتي و

تحصيالتي شخص يا ساختار حزبي و گروهي جريان و اهداف و برنامههاي گروه آشنا سازد و موضع
آن شخص يا گروه را به خوبي روشن کند .اين توضيح و شناساندن در مورد اشخاص در خالل

بحثها و نوشتهها آمده است و در مورد گروهها هم به صورت يک تاريخچه ذکر شده است.

مطالب متن کتاب براي بيان مقصود کافي بوده است ،بنابراين توضيحات چنداني در پاورقي

نيامده است.

نويسنده در مقدمة کتاب با »شگفت« ارزيابيکردن انقالب اسالمي ايران عنوان ميکند که

امامخميني از خارج از کشور ،بدون داشتن يک حزب سياسي »باثباتترين جزيرة« منطقة خاورميانه

را به آشوب کشيد و به رغم سرويس امنيتي و پليس مخوف شاه و حمايت قدرتهاي بزرگ،

بهخصوص آمريکا ،انقالب اسالمي را به پيروزي رساند و بهرغم کارشکنيها و مقاومت بازماندههاي

رژيم سابق و مسائل و مشکالت بعد از پيروزي مانند بحران گروگانگيري و کودتاهاي ناموفق و
جنگ تحميلي عراق عليه ايران و تالش مجاهدين خلق )منافقين( براي بيثبات نشاندادن ايران،

ايشان با اتکا به نيروهاي وفادار و متدين و بسيج عمومي مردم و تأسيس نهادهاي انقالبي توانستند

بحرانها را مديريت کنند و بر اساس الگوي اسالميـ ايراني جامعه و حکومت ديني جديدي تأسيس

نمايند و به نقطة باثباتي برسانند .استفادة امام از نيروي بالقوة مردم يکي از نکات بسيار مهم انقالب
است که به نظر نويسنده بسياري از تحليلگران به آن پي نبردهاند» .اين حقيقت که نيروي بالقوة

مردم ايران تا به حال جدي گرفته نشده بود دليل اصلي اشتباه در تحليل وقايع ايران قبل و بعد از
انقالب و سلسله پيشگوييهاي نادرست در مورد آن نيز هست«.
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به نظر وي »الگوي تجديد حيات اسالمي« براي انقالب الگوي مناسبي نيست ،زيرا جامعة ايران

قبل و بعد از انقالب پايبند به اسالم بودهاند .لذا به نظر او »ائتالف نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي«
سبب به زيرکشيدن شاه از اريکة سلطنت شد و اين ائتالف بعد از انقالب بهسرعت از هم گسست.

نيروهاي انقالبي به رهبري امام خميني با بسيج عمومي مردم بر اساس اعتقادشان به اسالم توانستند
بر مشکالت بعد از پيروزي انقالب غلبه کنند و تا تثبيت نظام و حفظ تماميت ارضي کشور به پيش

بروند.

در فصل اول با عنوان »قبل از انقالب اسالمي« نويسنده براي اينکه برجستهبودن بحث

»حکومت اسالمي« را به دليل پيروزي انقالب اسالمي نشان دهد ،تالش ميکند تا يک مرور کلي
در مورد تکوين و شکلگيري دين اسالم و چگونگي ورود اسالم به ايران و پذيرش مذهب شيعه

توسط مردم را با يک رويکرد نقل تاريخي بررسي نمايد و نحوة تعامل سلسلهها را با دين نشان دهد.

به نظر ايشان پذيرش مذهب شيعه توسط صفويان بهخاطر جلبنظر مردم و تمايز خود از رقباي ترک

سنيمذهب عثماني بوده است .صفويان براي کسب قدرت ،ثروت و مقبوليت اجتماعي علماي شيعه را
از سوريه ،لبنان و عراق به ايران آوردند و مذهب شيعه را رسمي اعالم کردند .بعد از صفويه نويسنده

با اشارهاي گذرا به سياست ديني افشاريه و زنديه ،بهطور مفصل به سياست مذهبي قاجاريه پرداخته و
نحوة تعامل حکومت با روحانيون و علما را بررسي ميکند .با قدرتگرفتن قاجاريه بهخصوص در

زمان فتحعلي شاه جايگاه اجتماعي علما مستحکم شد و بسياري از موقوفات و امور خيريه و مسائل

شرعي مردم و قضاوت به آنها واگذار گرديدّ ،اما در دورة ناصرالدين شاه به دليل فساد زياد فاصلة شاه
با علما بيشتر شد .با امضاي قراردادهاي ننگين در دورة ناصري حضور علما براي تشويق مردم به

مبارزه و لغو قراردادها پررنگتر گرديد و با اين حضور نشان دادند که نيروي مهم و حياتي در عرصة

سياست و اجتماع هستند .به قدرت رسيدن مظفرالدين شاه هيچ تغييري در روابط پرتنش علما با
دولت ايجاد نکرد)ص  .(36تحوالت دورة مشروطيت باعث شد که علما حضوري بسيار پررنگ در

تحوالت سياسيـ اجتماعي داشته باشند و به دو گرايش مشروطهخواه و مشروعهخواه تقسيم شوند .با

فروپاشي سلسلة قاجار و روي کارآمدن رضاخان ،رابطة دولت و علما ابتدا تا حدودي مسالمتآميز بود
ّاما بهسرعت رو به تيرگي گراييد.

در فصل دوم با عنوان »سلسلة پهلوي« نويسنده به روند شکلگيري سلسلة پهلوي و بر تخت

نشستن رضاخان و به نحوة برخورد او با روحانيت و علما پرداخته است .به نظر او ،رضاشاه بر اين باور
بود که علما در برخورد با مشکالت دوران جديد ابزارهاي علمي و عملي الزم را ندارند و بنابراين
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پيوسته قدرت آنها را در زمينههاي سنتي قضاوت ،تعليم و تربيت و موقوفات مذهبي محدود ميکرد.

رضاخان با روند قدرتگيري تالش ميکرد از قدرت علما بکاهد و با ديدار از ترکية الئيک در سال
 1313تالش کرد سياست رفع حجاب را براي زنان و کاله پهلوي را براي مردان در پيش گيرد.

خاتمة ديکتاتوري شانزده سالة رضاشاه براي عدة زيادي از مردم از جمله علما شادي و آسايش به
ارمغان آورد .نويسنده معتقد است تا زمان فوت مرجع ميانهرويي مانند آيتاهللا بروجردي در سال

1340ش رابطة علما با شاه وخيم نبود .با حضور و رهبري آيتاهللا کاشاني در جريان ملي شدن

صنعت نفت نقش علما در تحوالت سياسيـ اجتماعي گسترش يافت و هر چه به آغاز نهضت

امامخميني نزديکتر ميشويم حضور علما در سياست بيشتر ميشود .با شکلگيري نهضت پانزده

خرداد 1342ـ که مقدمة اساسي انقالب اسالمي بودـ رابطة علما و شاه و درباريان به مرحلة بحراني

کشيده شد .امام خميني ،رهبر مبارزه با رژيم پهلوي در مجموعه تحوالت بين  1342تا 1357

حضوري فعال داشت و به تبع آن شخصيتهاي مذهبي و مليـ مذهبي نيز در اکثر موارد اعتراض

خود را به سياستهاي رژيم پهلوي نشان دادند .آيتاهللا طالقاني و مهندس بازرگان از جمله کساني
هستند که نسبت به تحوالت حساس بوده و در مواقع مختلف به زندان محکوم ميشدند .شکلگيري

ساواک براي براندازي حرکتهاي انقالبي از جمله حوادث مهم دوره است .امام به عنوان شخصيت

اصلي مبارزه عليه رژيم از کشور تبعيد ميشود و بسياري از شخصيتهاي مبارز زير نظر ساواک قرار

ميگيرند و به زندان و تبعيد محکوم ميشوند.

در فصل سوم با عنوان »پايان سلطنت« نويسنده چندين مرحله براي اين پايان ذکر ميکند که

عبارتاند از مرحلة اول :از بهمن  1355تا مهر 1356؛ مرحلهاي که در آن زندانيان سياسي به تبع
اجراي سياست حقوق بشر کارتر در ايران آزاد ميشوند و احزاب مختلف شروع به چاپ نشريات

نيمهمخفي عليه رژيم ميکنند .مرحلة دوم :آبان تا آذر 1356؛ مرحلهاي که ساواک آزادي بيان را به
شدت سرکوب کرد و با اين کار نوارها و اعالميههاي حضرت امام به صورت مخفيانه ولي گستردهتر

توزيع ميشد .مرحلة سوم :از دي ماه  1356تا خرداد 1357؛ مرحلهاي که در آن چاپ مقالة

توهينآميز عليه امام حرکت عظيمي در بين مردم ايجاد کرد و تظاهرات و برگزاري مراسم مذهبي
توسط مردم شهرهاي مختلف جدي گرفته شد .مرحلة چهارم :از تير ماه تا  27شهريور 1357؛

مرحلهاي که تظاهرات تشديد شد و واقعة سينماي رکس آبادان نيز به ادامة مبارزات قوت بخشيد.

عليرغم اينکه شريف امامي )نخستوزير وقت( با آزادي رهبران روحاني و مذهبي از زندانها و تغيير
تقويم شاهنشاهي به تقويم هجري و برخي اقدامات اصالحي ديگر خواست نظر انقالبيون را جلب
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کند ّاما اجتماع عظيم مردمي در  17شهريور نشاندهندة عزم ملت مسلمان براي براندازي رژيم

پهلوي بود .مرحلة پنجم :از  18شهريور تا  15آبان 1357؛ مرحلهاي که در آن اقدامات سرکوبگرانه
و سانسور و حکومت نظامي در شهرها گسترش يافت و حضور امام در رسانههاي بينالمللي در

پاريس پررنگتر شد .دانشجويان و دانشآموزان در روز  13آبان در حمايت از امام تظاهرات کردند

که بسياري از آنها توسط رژيم شهيد و زخمي شدند .مرحلة ششم 15 :آبان  1357تا  26دي 1357؛

مرحلهاي که برقراري کامل حکومت نظامي براي آرامکردن ناآراميها در شهرها توسط ازهاري

صورت گرفت .عليرغم تعهد شاه در رسانهها براي جبران خطاهاي گذشته و تکرارنکردن اشتباهات،
مردم و انقالبيون به اقدامات انقالبي خود ادامه ميدادند .آمدن ژنرال هايزر آمريکايي و تالش بختيار

براي اجراي يک کودتا نتيجهاي نداشت و در عوض تظاهرات و اعتراضات شديدتر شد ،و شاه هم به

بهانة استراحت از کشور بيرون رفت .مرحلة نهايي 26 :دي تا  22بهمن؛ مرحلهاي که عليرغم تالش
بختيار براي جلوگيري از ورود امام به ايران ،ايشان به خاک ميهن اسالمي بازگشتند و نيروهاي

انقالبي بسياري از نهادها و پايگاههاي رژيم را تصرف کردند .در تحليل نهايي علت سقوط شاه

ميتوان گفت که شاه براي ماندن در قدرت به اهرمهاي فشار دولتي نظير ساواک ،پليس و ارتش
متکي بود و به جاي تکيه بر مردم ،به حمايت آمريکا اميد داشت؛ اما در مقابل ،نيروهاي مختلف با
هم در براندازي آن متحد شدند .فساد دربار نيز باعث شده بود که بين شاه و مردم فاصلة زيادي
ايجاد شود.

در فصل چهارم با عنوان »بنيانگذاري جمهوري اسالمي« نويسنده معتقد است که اتحاد اولية

همة نيروها که در اول انقالب تحقق يافت دوام نياورد و اين اتحاد پس از بيرون راندن شاه از کشور
و فروپاشي ارتش در هم شکسته شد ) ص .(157

در اين فصل نويسنده با برشمردن مشکالت آغاز انقالب در ايران به روند شکلگيري دولت

بازرگان ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،مشکالت حاصل از شورشهاي محلي مانند شورش کردها

و اعراب و ...و ترورهاي منافقين و روند تدوين قانون اساسي توسط خبرگان ملت و ساختار حکومت
جمهوري اسالمي مصرح در قانون اساسي و تعيين خطمشي کلي نظام توسط امام اشاره ميکند.

در فصل پنجم با عنوان »بحران گروگانگيري« هيرو به تسخير النة جاسوسي )سفارت آمريکا

در ايران( توسط دانشجويان و حمايت امام از اين حرکت و استعفاي بازرگان و اختالف شريعتمداري

با امام و اقدامات مجاهدين خلق در ناآرام کردن فضاي سياسيـ اجتماعي کشور و انتخاب بنيصدر

به رئيسجمهوري و نحوة برخورد حکومت انقالبي با ارتش و نزاع بين بنيصدر و حزب جمهوري
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اسالمي بر سر مسائل اساسي کشور و آغاز جنگ تحميلي عراق بر ايران به عنوان مهمترين حادثة
تاريخ جمهوري اسالمي و منطقة خاورميانه و توجه مجلس و مسئوالن ديگر کشور به اين مسئله،

ميپردازد.

در فصل ششم با عنوان »جنگ خليجفارس« نگارنده با بيان مقدمهاي از تاريخ اختالفات مرزي

بين ايران و عراق اذعان ميکند که عراق با هدف براندازي حکومت نوپاي جمهوري اسالمي جنگ

را آغاز کرد و در ضمن به اختالفات بين بنيصدر و حزب جمهوري اسالميـ که بيشترين حضور را

در ارکان قدرت بعد از انقالب داشت ـ ميپردازد .در ادامة اين اختالفات باالخره مجلس رأي به

عدم کفايت بنيصدر داد و امام ايشان را عزل کردند.

در فصل هفتم با عنوان »مبارزة مجاهدين« نويسنده به تالش مجاهدين خلق )منافقين( به

رهبري مسعود رجويـ که در ارکان قدرت جايگاهي کسب نکرده بودـ براي مبارزه با حکومت

جمهوري اسالمي از طريق اقدامات مسلحانه ميپردازد .از جمله اقدامات اين گروه به شهادت
رساندن آيتاهللا بهشتي و  72تن از ياران ايشان در دفتر حزب جمهوري اسالمي و انفجار دفتر

نخستوزيري و شهادت آقايان رجائي و باهنر اشاره ميکند .در ادامه نويسنده به نحوة شکلگيري

حزب توده و فعاليتهايش در قبل و بعد از انقالب و نحوة برخورد رژيم پهلوي و انقالبيون اسالمي

با آنها ميپردازد .از جمله مباحث مطرح در آن دوره مديريت جنگ بود .جنگ و عملياتهاي متعدد

باعث شده بود توجه بسياري از مسئوالن کشور و مردم به آن جلب شود.

در فصل هشتم با عنوان »استحکام پايهاي دولت اسالمي« نويسنده با بيان فرمان  8مادهاي امام

تحت عنوان »اسالمي کردن قوة قضائيه« آن را سند مهمي براي تثبيت و تعيين خطمشي و

سياستهاي کلي نظام ميداند .در ادامه به روند سرکوب حزب تودهـ به دليل افکار مارکسيستي اشاره
ميکند و با ارزيابي نقاط قوت و ضعف جنگ ،حرکت به سمت »خودکفايي« را مهمترين نقطة مثبت

جنگ براي ايران ياد ميکند .در ادامه نويسنده به فعاليت گروههاي اسالمي بعد از عزل بنيصدر و
تأسيس نهادها و سازمانهاي انقالبي از قبيل ارتش ،امنيت ،قضاوت ،مذهب ،اقتصاد ،اجتماع،

فرهنگ و دين اشاره ميکند )ص .(357آخر بحث را نيز به جانشيني امام اختصاص داده و همة بحث
را بدون نتيجهگيري کلي به پايان ميرساند.
نقد کتاب

آثاري که انقالب اسالمي ايران را از لحاظ تاريخي مطالعه ميکنند ،معموالً به يکي از جنبههاي
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وقوع انقالب اسالمي ميپردازند .برخي از آنها به تاريخ و نحوة شکلگيري آن پرداخته و در طي اين

بررسي به علل آن نيز توجه کردهاند و هر کدام از آن کتابها هم به تناسب اهميت موضوع و رويکرد
غالب نويسنده يکي از علل را مهم جلوه داده و بر اساس آن علت شکلگيري انقالب اسالمي را

توجيه نموده و براي آن استناداتي ذکر کردهاند 2 .دستة دوم کتابهايي هستند که نظرية غالبي را

تعقيب نميکنند و شايد اصالً ماهيت نظري ندارند بلکه صرفاً با توجه به تاريخ انقالب ،از شکلگيري
تا فرجام نهايي به بيان سلسله حوادث و رويدادها ميپردازند و نويسنده اگر هم خواسته باشد نوشتة

خود را بر اساس نظريهاي استوار کند بهطور غيرمصرح به آن پرداخته است و خواننده با دقت فراوان

ميتواند از البهالي بحثها و تأکيدات نويسنده به آن پي برد 3 .دسته سوم کتابهايي هستند که به
روند شکلگيري و تاريخ انقالب توجه چنداني ندارند بلکه بيشتر به نتايج انقالب ميپردازند .در

اينگونه کتابها نويسنده تالش ميکند با تحليل وقايع اين حرکت عظيمِ مردمي به نتايج مثبت و
منفي آن بر اساس ديدگاههاي خود و ديگران بپردازد.

4

عالوه بر اين تقسيمبندي بر اساس علتيابي ،بررسي روندي و بررسي نتايج ،تقسيمبندي ديگري
از نوع مطالعات انقالب اسالمي نيز از ديدگاه روشي وجود دارد که عبارتاند از:

 (1مطالعة توصيفي :برخي از کتابها در مورد انقالب اسالمي با توجه به روش مطالعة آنها

ماهيت توصيفي دارد .در اين کتابها نويسنده کاري به چگونگي شکلگيري و علتها و اهداف

ندارد ،بلکه ميکوشد حوادث و رويدادهاي انقالب اسالمي را توصيف و توضيح دهد.

5

 (2مطالعة تبييني :اينگونه مطالعات به دنبال علتيابي حوادث انقالب و علل شکلگيري و تداوم

آن و رويکردهاي مسلط آن هستند و اينکه روند انقالب اسالمي به کدام سمت تمايل داشته و نتايج
حاصله را مورد توجه قرار ميدهند و براي هر کدام از آنها دليل و علت مييابند.

6

البته مطالعة انقالب اسالمي به موارد مذکور محدود نميشود بلکه از منظرهاي مختلف مطالعة

تاريخي ،مطالعة جامعهشناختي ،روانشناختي ،الگوي رهبري ،مطالعة طبقاتي ،مطالعة فرهنگي ،مطالعة

روندي و ...انقالب اسالمي مورد مطالعه قرار گرفته است که در اينجا پرداختن به آنها باعث اطالة
کالم ميشود.

الف( نقد روشي کتاب

کتاب حاضر )ايران در حکومت روحانيون( به بررسي روند تاريخ انقالب اسالمي ميپردازد و براي

ارائة مقدمة نظري بحث از »ميراث اسالمي« بهطور مقدماتي توضيحاتي ميآورد .بعد از اين مقدمه
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وارد بحث چگونگي شکلگيري سلطنت پهلوي و براندازي اين نظام توسط انقالبيون و شکلگيري
جمهوري اسالمي و تحوالت بعد از آن تا »استحکام« اين نظام ميپردازد .لذا با اين بيان ماهيت

روششناسانه کتاب ،ماهيتي توصيفي است که دنبال علتيابي پديدهها و حوادث نيست .از آنجا که

کتاب حاضر به مطالعة گروهها ،افراد و جرياناتي که در انقالب اسالمي نقش داشتهاند پرداخته است،
لذا مطالعة آن حالت جامعهشناسانه نيز پيدا ميکند .در مجموع کتاب حاضر با حالتي تاريخيـ

توصيفي با رويکردي جامعهشناختي تدوين گرديده است و ماهيت نظري آن چندان آشکار نيست،

بلکه با استنادات زياد به منابع و ارقام و اعداد از حالت نظري خارج شده است و کمتر به اظهار نظر و

تحليل وقايع پرداخته است.

يکي از مهمترين نقدها به ماهيت روشي کتاب اين است که کتاب بيشتر حالت ژورناليستي دارد.

از کل  520ارجاع فقط  51ارجاع به کتاب و بقيه يعني  369ارجاع به روزنامه ،گزارش و مصاحبه

صورت گرفته است که ماهيت ژورناليستي کتاب را بيشتر کرده است .مجالت و روزنامهها هم اکثراً

خارجي هستند و بعضاً جهتدار نوشته شدهاند ،لذا بيطرفي نويسنده را نيز زير سؤال برده است.
کتابهاي مورد استناد نيز نوشتههاي خارجيان است و به منابع دست اول کمتر مراجعه شده است ،لذا

نويسنده به دليل عدممراجعه به منابع دست اول نيز اثرش قابل نقد ميباشد.

نويسنده در مقدمة کتاب متذکر شده است که »الگوي تجديد حيات اسالم« در تبيين انقالب

اسالمي به سختي ميتواند گوياي حوادث و تحوالت انقالب اسالمي باشد چراکه ايرانيان

)بهخصوص طبقات کارگر و متوسط جامعه( همواره مسلماناني پايبند بودند و الگوي »تجديد حيات
اسالمي« بيشتر در مورد طبقة مرفه و نيمهمرفه جامعة ايران اسالمي صادق استّ ،اما بحث اصلي و

نظري خود را با ميراث اسالمي شروع ميکند و اهميت انقالب در ايران را به شکل يک حکومت
اسالمي برجسته ميداند )ص (24و انقالب اسالمي را يک عکسالعمل طبيعي ناشي از شرايط

تاريخي و فرهنگي ايران تلقي ميکند و ايران را با استناد به کالم اقبال احمدـ محقق پاکستانيـ

قطب دوم توسعة سياسي اسالم ميداند .آوردن مقدمة نظري در مورد ظهور اسالم و چگونگي
پذيرش اسالم شيعي و تبيين جايگاه اسالم شيعي در هويت ديني و ملي مردم و بيان اهميت نقش

علما و مراجع در تحوالت سياسيـ اجتماعي ايران در حقيقت پذيرش الگوي تجديد حيات اسالمي و
تداوم الگوي اثرگذاري اسالم در زندگي سياسيـ اجتماعي ايرانيان است .نويسنده گرچه نخواسته
الگوي نظري بحث را بهطور شفاف بيان کند ،اما در خالل بحث به رابطة علما با شاهان صفويه و
چگونگي رسمي شدن مذهب شيعه و نحوة برخورد و تعامل پادشاهان قاجار و افتوخيز اين تعامل و
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سياستهاي پهلوي اول در برخورد با علما و بالعکس را بهعنوان مقدمة نظري آورده است .شايسته
اين بود که وي بهطور شفاف چارچوب نظري بحث را در زمينة تأثيرگذاري مذهب و علما ،به عنوان
متوليان اصلي مذهب در جامعة ايراني ،در مقدمه ميآورد و براي تبيين آن چارچوب مستندات تاريخي
ارائه ميکرد.

در زمينة ساختار بحث ،بعضي از زيرفصلها با عنوان اصلي بحث همخواني ندارد ،مثالً بحث

»جنگ و اقتصاد« را زيرفصل »مبارزة مجاهدين« آورده است و يا بحث »بنيصدر به عنوان

رئيسجمهور« را زيرفصل »بحران گروگانگيري آمريکايي« آورده است که چندان مناسبتي با هم
ندارند و حتي در بعضي از زيرفصلها مطالبي را ذکر کرده است که هيچ ربطي به عنوان آن ندارد؛

براي مثال در زيرعنوان »امام خميني و جانشين وي« از صفحة  378به بعد پارگرافها هيچربطي
به عنوان بحث ندارند.

کتاب فاقد »کتابنامه« است .چنين کتابي که ماهيت تاريخي دارد حتماً به يک کتابنامة مفصلي

نيازمند است که بايستي نويسنده و مترجم به آن توجه ميکردند.

نکتهاي که مترجم بايستي توجه ميکرد اين است که پاورقيها را بايستي به همان صورت التين

ميآورد و نبايد آنها را ترجمه ميکرد.
ب( نقد شکلي

در زمينة نقد شکلي کتاب ميتوان گفت که تصوير روي جلد کتاب تصوير گويايي نيست و در

قسمت فهرست مطالب ،فصلها و زيرفصلها به خوبي مشخص نشدهاند.

در زمينة شکلي غلطهاي مختلف تايپي ،اشتباه ارجاعي و ترجمة اشتباه نيز در کتاب وجود دارد

که عبارتاند از:

در صفحة 19جمله به صورت نقلقول مستقيم آمده استّ ،اما ارجاع ندارد .در صفحة  89کلمة

»سمگ آهک« به »سنگ آهک« و در صفحة  106کلمة »آزادهاي« به »آزاديهاي« و در صفحة

 136کلمة »غراي عمومي« به »عزاي عمومي« و در صفحة  138کلمة »شورا انقالب« به »شوراي
انقالب« بايد تغييرکند .در صفحة  146بعد از کلمة »هوشياري« ادامة خط نيامده است .در صفحة

 148کلمة »خارح« به »خارج« و در صفحة  160کلمة »فدائيان اسالم« به »فدائيان خلق« و در
صفحة  167کلمة »اواحر« به کلمة »اواخر« و در صفحة  172کلمة »تظاهران« به کلمة

»تظاهرات« و در صفحة  183کلمة »سوداستفاده« به کلمة »سوءاستفاده« بايد تغيير يابد .در صفحة

 187جمالت »مابر بسيار پشيمان شده بود« و »مابر محکوم به مرگ شد« جملههاي بيمعني
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هستند .در صفحة  189کلمة »مظن اتهام« به کلمة »مظان اتهام« بايد تغييرکند .در صفحة 204
کلمة »سر داه ميشد« بايد به »سر داده ميشد« و در صفحة  210کلمة »فرهنک« به کلمة

»فرهنگ« بايد تبديل شود .در صفحة  217کلمة اکنون دو بار اشتباهي در يک جمله تکرار شده
است .در صفحة  226کلمة »شدد« به کلمة »شد« و عبارت »رأي اطمينان« در صفحة  235بايد به

»رأي اعتماد« تغييرکند .در صفحة  251ارجاع پايين ورقه ربطي به توضيح در مورد متن ندارد .در

صفحة  255کلمة »حام بنيصدر« به کلمة »حامي بنيصدر« بايد تغييرکند .در صفحة  255عبارت
» 100کشته و  3کشته« اشتباه شده است .در صفحة  257ارجاع پايين صفحه صحيح نميباشد .در

صفحة  267کلمة »مشوند« به کلمة »ميشوند« و در صفحة  308کلمة »خليجفارسي« به کلمة
»خليجفارس« بايد تغييرکند .در صفحة  313به لحاظ تايپي بعد از کلمة »دريافت« خالي است .در

صفحة  317کلمة »رادئيو« به کلمة »راديو« و در صفحة  323کلمة »جهانگردانان« به کلمة

»جهانگردان« و در صفحة  352عبارت »مردم اعتراض ميشوند« به عبارت »مورد اعتراض

ميشوند« بايد تغييرکند و در صفحة  364عبارت »از بين بردن آنها« به عبارت »از بين آنها« و در

صفحة  372کلمة »شيوهدر« به کلمة »شيوه در« تغييرکند و در عبارت »کمک به جبهههاي
تالشهاي جنگ« مناسب ترجمه گردد.
ج( نقد محتوايي

دربارة نقد محتوايي کتاب »ايران در حکومت روحانيون« بايد گفت که متن کتاب چندان با اين

عنوان همخواني ندارد ،بلکه کتاب با نگاهي تاريخي به حوادث ايران دوران انقالب پرداخته است و

نگاه مختصري هم به تعامل يا تقابل روحانيت با حکومت دارد.

نويسنده توجه اندکي به قيام  15خرداد  42دارد در حالي که به اذعان بسياري از نويسندگان

موافق و مخالف انقالب اسالمي اين قيام نقطة آغاز انقالب اسالمي بوده است.

در تمام اين کتاب به جايگاه مردم به عنوان عنصري آگاه پرداخته نشده است و از نظر نويسنده

مردم عنصري ناآگاه هستند که متأثر از فعاليت سياسي افراد ،گروهها و دولت در هر شرايطي به

يک سو کشيده ميشوند و خودشان هيچ اختياري ندارند ،در حالي که به اذعان نويسندگان مختلف و
با توجه به تاريخ ايران ،مردم ايران در شرايط مختلف آگاهانه بسياري از قيامها را شکل داده و در

مواقع مختلف جانفشاني کردهاند .راهپيماييها و تظاهرات مختلف قبل از انقالب ،حمايت از امام)ره(

و انديشههاي ايشان و مخالفت با رژيم شاه چندان مشهود است که رسانههاي مختلف آنها را
منعکس کردهاند.
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در جاي جاي کتاب تالش شده است که امام)ره( به عنوان شخصي فرصتطلب نشان داده شود؛

شخصي که برنامة خاصي نداشته و بر اساس شرايط زماني از برخي از فرصتهاي به دست آمده
استفاده کرده و با توجه به شرايط تاريخي خاص به آن نتيجة مطلوب رسيده است؛ در حالي که از
شخصيت و برنامههاي امام برميآيد ،ايشان طرح »حکومت اسالمي« بر مبناي »نظرية

واليت فقيه« را سالها قبل از شکلگيري انقالب اسالمي در نجف و در خالل بحثهاي فقهي
حوزه تدوين و به رشتة تحرير درآورده بودند 7و با برنامة کامالً مشخصي انقالب را هدايت ميکردند.

ايشان به عناصر مختلف در ساختار حکومت بعد از انقالب فرصتهاي زيادي هم داده استّ ،اما چون
آن عناصر توان مديريت مناسب جريان انقالب را نداشتند خود به خود از گردونة مديريت بعد از
انقالب حذف شدند.

گرچه نويسنده ادعا دارد که به نقش گروهها و طبقات در جريان شکلگيري انقالب پرداخته است

ّاما از مطالعة کتاب برميآيد که ايشان چندان نتوانسته ماهيت شکلگيري و تداوم و تأثيرگذاري

گروهها بر سياست و عملکرد دولتها در ايران را روشن کند .ايشان به صورت گذرا به برخي از
گروههاي سياسي رسمي پرداخته است ّاما به تنوع قومي ،فرهنگي ،نژادي ،زباني ،هويتي ،صنفي و...
نگاه عميقي ندارد.

نويسنده در برخي از فصلها بهطور کلي از ماهيت اصلي بحث کتاب خارج ميشود و به مباحث

جزئي پرداخته و کتاب را از حالت علمي به صورت ژورناليستي تبديل کرده است.

8

ايشان تالش زيادي کرده است مواضع حزب جمهوري اسالمي را همان مواضع جمهوري

اسالمي ايران عنوان کند ،از اينرو به نزاع اين حزب با بازرگان و بنيصدر و ...ميپردازد .اگرچه

بسياري از سران حزب جمهوري اسالمي در ساختار حاکميت بعد از انقالب ايران حضوري جدي
دارندّ ،اما اين به معني آن نيست که جمهوري اسالمي به صورت تکحزبي اداره ميشد و امام)ره( به

گروههاي ديگر و مردم توجه نداشته و مديريت خودش را با آنها هماهنگ ميکرد.

گاه نويسنده براي القاء خواستة خويش به خواننده برخي آمارهاي غيررسمي و بعضاً اشتباه را

چندين بار يا از چند منبع روزنامهاي تکرار ميکند ،در حالي که اگر به اصل ماجرا مراجعه کنيم اين
آمارها چندان صحيح نميباشند و اين تکرار از ارزش کتاب کاسته است.

نويسنده نحوة شکلگيري و انگيزة صدام حسين )ديکتاتور سابق عراق( را براي آغاز جنگ

تحميلي به اختالفات مرزي تصريحشده در قرارداد الجزاير محدود ميکند ،در حالي که جنگ عراق

عليه ايران به گفتة ناظران و تحليلگران ،جنگي تمامعيار ،برنامهريزيشده ،با هماهنگي بسياري از
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کشورهاي عربي و با حمايت مالي و نظامي بسياري از سازمانها از جمله شوراي همکاري

خليجفارس و بسياري از کشورها از جمله آمريکا و شوروي سابق و ...صورت گرفته است.

نويسنده تالش کرده »سرکوب انقالبي« را وسيلة اصلي پيروزي انقالب و تداوم آن عنوان کند

در حالي که اگر به تاريخ شکلگيري انقالب توجه کنيم جنايتهايي که ساواک براي جلوگيري از

پيروزي انقالب صورت داده تقريباً در دنيا بينظير و يا کمنظير است .همچنين بعد از پيروزي انقالب
ترورهاي متعددي از طرف گروههاي تروريست صورت گرفت و بسياري از شخصيتهاي اصلي نظام

را شهيد کرد .سرکوب انقالبي در قبال ناامنيهاي مختلفي که با تحريک قدرتهاي استکباري و

گروههاي معاند صورت گرفت بسيار کم رنگ بوده است .در شرايط سخت انقالبي و جنگ ،امام)ره(

تالش ميکرد با يک روند دموکراتيک و مبتني بر آراء مردم تمام نهادها را بنا کند و در هيچ شرايطي
هيچ انتخاباتي را تعطيل نکرد و همة انتخابات در سر موعد اصلي برگزار شد.

9

نويسنده معتقد است که عراق پس از يکي دو سال از شروع جنگ به اشکال مختلف سعي داشته

که جنگ را به اتمام و به صلح برساند ولي ايران نميپذيرفت؛ در حالي که بسياري از فرماندهان و

سياستمداران آن دورة انقالب ايران تأکيد دارند که هيچ تضميني براي بازگشت عراق به خطوط

مرزي و پرداخت غرامت جنگ وجود نداشت و هر آن ممکن بود با تجهيز دوباره به ايران حمله کند
که عمليات مرصاد يکي از نمونههاي بارز آن است.

ايشان در فصل سوم با عنوان »پايان سلطنت« چندين مرحله براي پايان سلطنت بيان ميکند ّاما

شاخصهاي هر مرحله را مشخص نميکند ،بلکه به صورت تاريخي چند مرحله را از هم جدا کرده

است که ميتوان آن تاريخها را حتي عوض کرد به صورتي که هيچ تأثيري بر تحليل ايشان نداشته

باشد )ص.(110

بهطور کلي نويسنده تحليل بسيار اندکي در مورد مسائل مختلف داشته است و فقط يک تحليل

کوتاهي در مورد »سقوط شاه« بيان کرده است و در کل کتاب به نقل حوادث پرداخته و نظرية

خاصي را با تحليل و تفصيل تعقيب نکرده است.

نويسنده اشتباهات تاريخي و مفهومي مختلفي در کتاب داشته که با مراجعة بيشتر به منابع

ميتوانست جبران کند و اثر را از حالت ژورناليستي خارج کند .بهطور مختصر به برخي از نکاتي که
الزم به تذکر است ميپردازيم:

نويسنده در صفحة  15اشاره ميکند که »امام براي بعد از پهلوي برنامهاي نداشت؟«
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در حالي که چنانکه توضيح داديم ايشان کتاب حکومت اسالمي را قبل از انقالب در نجف نوشتند و

از سال  1342به صورت مشخص جريانات انقالب را تعقيب و هدايت ميکردند و برنامة مشخص
داشتند.

10

در صفحة  16به »کاهش حمايت خارجي از شاه« اشاره ميکند و چگونگي اين کاهش حمايت را

نشان نميدهد ،در حالي که ميدانيم در آخرين روزهاي حکومت شاه ،ژنرال هايزر به ايران ميآيد تا
ارزيابي خودش را از چگونگي حمايت از رژيم پهلوي به عمل آورد.

11

در صفحة  16تبعيد امام را  13سال عنوان ميکند در حالي که امام از سال  1343تا  1357در

تبعيد بودند که اين محدودة زماني حدود  14سال طول کشيد.

در صفحة  17عنوان ميکند که جنگ داخلي فقط در کردستان ايران صورت گرفت ،در حالي که

در آغاز انقالب در بقية مناطق ايران هم با تهييج دشمنان داخلي و خارجي ناآراميهاي متعددي وجود

داشت ،مثل ترکمن صحرا و...

در صفحة  17اسارت گروگانها را  14ماه نوشته است در حالي که رقم درست آن  444روز

)حدود  15ماه( است.

نويسنده در فصل اول صفحة  28عنوان ميکند که امام جعفرصادق )ع( حکومت عباسيان را

پذيرفت و در مقابل خليفة عباسي نيز با امام صادق )ع( با احترام رفتار ميکرد ،هر چند که وي را
مخفيانه زير نظر داشت .در مجموع نويسنده معتقد است که در زمان امام صادق )ع( همزيستي

مسالمتآميز بين پيروان امام و حکومت سني عباسيان برقرار بودّ .اما ميدانيم که امام صادق )ع( به

شدت تحت نظر خلفاي عباسي بودند و هيچ تحرکي نميتوانست داشته باشد و لذا نهايتاً به دست
آنان شهيد شد و همزيستي مسالمتآميز بين آنها وجود نداشت.

12

در صفحة  29عنوان ميکند هنگامي که امام مهدي )عج( از ديدهها پنهان شد ،خلفاي عباسي

احساس آسودگي کردند و شيعه را به مثابه گروهي مذهبيـ قانوني و جداي از ديگر گروهها پذيرا

شدند .در حالي که در آن شرايط چنان خفقان وجود داشت که امام تنها از طريق نواب اربعه

ميتوانست با شيعيان رابطه داشته باشد و پذيرش شيعه به عنوان يک گروه مذهبيـ قانوني در زمان
معاصر توسط شيخ شلتوت بوده است.

در صفحة  30نويسنده آورده است که از زماني که مغولها در قرن چهاردهم ميالدي به ايران

حمله کردند ،رابطة نزديک و تنگاتنگ بين شيعه و سني پديد آمد که نمونة بارز آن به وجود آمدن

فرقة صفوي در اطراف اردبيل بود .در اصل اين فرقه سني بودند ولي بعدها شيعة دوازده امامي شدند.
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در صورتي که اين يک فرضية ثابت نشده است و فقط برخي از مورخان آن را طرح کردهاند.

در صفحة  31نويسنده علت شوريدن افغانها را در زمان صفويه ،مجبور کردن آنها توسط شاه

سلطان حسين به قبول مذهب شيعه عنوان کرده است .در حالي که حقيقت آن است که علت

شورش آنها ظلم و ستم گرگينخان حاکم هرات نسبت به آنها بود که مجبور شدند به سلطان حسين

شکايت کنند و سلطان به آنها توجّهي نکرد و حتي آنها را ناراضي برگرداند.

در صفحة  36نويسنده عنوان ميکند که سيد جمال سعي داشت به منظور براندازي شاه نهضتي

را به رهبري روحانيون ايجاد کند که در ماهنامة او متجلي بود .در صورتي که دغدغة اصلي
سيدجمال اتحاد جهان اسالم براي مبارزه با استعمار بود و چندان در پي راهاندازي نهضت به رهبري
روحانيون عليه شاه نبود و هدف او بيداري مسلمانان و اتحاد آنها بود.

نويسنده در فصل دوم صفحة  48مينويسد :رضاشاه حمايت علما را چون گذشته و قبل از ارتقاء

به منصب پادشاهي نياز نداشت ،در حالي که در ابتداي فصل از نياز رضاخان به حمايت علما براي

رسيدن به قدرت سخن ميگويد که متناقض با اين ادعاست.

در صفحة  49نويسنده بيان ميکند که شاه ميخواست بين قوميتهاي مختلف که از طريق

لباس مشخص ميشدند يک هويت ملي واحد ايجاد کند .اين تصميم منجر به شکلگيري قانون

لباس متحدالشکل در سال  1307شد که بر اساس آن همة مردان بايد از لباسهاي مدل و کالههاي

گرد لبهدار که بعدها کاله پهلوي نام گرفت استفاده ميکردند .در حالي که ميدانيم و بسياري نيز
اذعان به اين دارند که رضاخان بعد از سفر به ترکيه و ديدار از آنجا به اين نتيجه رسيد که يک علت

پيشرفت ترکيه نوع پوشش متجدد آنهاست .لذا بعد از آن سفر تغيير پوشش در ايران در دستور کار او

قرار گرفت و نتيجة آن کشف حجاب از زنان و تحميل کاله پهلوي براي مردان شد.

در صفحة  51نيز نويسنده تغيير پوشنة زنان از طرف رضاخان را جهت بهبود موقعيت اجتماعي

عنوان ميکندّ ،اما عالوه بر آنچه که در پاراگراف اخير توضيح داديم هدف رضاخان از کشف حجاب

يک حرکت فرهنگي براي مقابله با اسالم و به زعم خودش پيشرفت جامعة ايراني بود.

13

در صفحة  56آمده است که آيتاهللا کاشاني حزب مجاهدين اسالم را بنيان نهاد ،در حالي که

»مجمع مسلمانان مجاهد« را که يک تشکل سياسي بود ،بر محور آيتاهللا کاشاني طرح گرديده و

شروع به فعاليت کرد و مسئوليت آن به شمس قناتآبادي واگذار گرديد.

14

در صفحة  69عنوان شده است رژيم شاه در همسويي با احساسات همگاني ضدبهائيت بر

محبوبيت خود افزود .در حالي که با اذعان بسياري از شخصيتهاي آن دوران مثل فردوست خيلي از
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سران رژيم شاه گرايش و مذهب بهائي داشتند.

15

در صفحة  74نويسنده تالش ميکند که آيتاهللا مطهري و آيتاهللا بهشتي را در زمره ميانهروها

قرار دهد و امام را جزء تندروها قلمداد و خط آنها را از هم جدا کند .در حالي که اين دو شخصيت از
ياران اصلي امام)ره( بودند و هيچگاه خط آنها از امام جدا نشد و در اين راه شهيد شدند.

نويسنده در صفحة  76بيان ميکند که عدم اشاره به قرآن در چنين اسناد مهمي )انجمنهاي

ايالتي و واليتي( سبب شد که علماي دين با آن مخالفت کنند .در حالي که پس از انتشار اليحة

انجمنهاي ايالتي و واليتي توسط دولت ،سه موضوع حساسيت علما را برانگيخت (1 :عدم اشتراط

عضويت به مسلماني (2قسم به»کتاب آسماني« به جاي سوگند به »قرآن«  (3عدم اشتراط عضويت

به ذکوريت.

16

در صفحة  84عنوان ميکند که پدر امام دستور اعدام مردي را که در ماه رمضان و در مألعام

اقدام به روزهخواري کرده بود صادر نمود .ولي ميدانيم وي در اسفند 1282ش به دست اشرار کشته

شد» .پدر امام )مصطفي( در برابر زورگوييهاي خوانين ميايستاد و از حقوق مردم دفاع ميکرد

به تدريج مورد بغض و کينة آنها قرار گرفت« 17و نهايتاً در بين راه خمينـ اراک توسط اشرار محلي
مورد سوءقصد قرار گرفت و به شهادت رسيد.

در صفحة  85عنوان ميکند که آيتاهللا بروجردي کتاب کشفاالسرار را در پاسخ به کتابي که

بيديني را ترويج ميکرد نگاشت .در حالي که آيتاهللا بروجردي چنين کتابي ننوشته است و

آيتاهللا خميني در سال  1322اين کتاب را نگاشت و بدون نام مؤلف منتشر کرد.

18

در صفحة  106بيان ميکند که امامخميني دور از دسترس شاه در کشوري زندگي ميکرد که

حکومت آن به هيچوجه با شاه همکاري نميکرد .در حالي که شاه ،امام)ره( را به عراق تبعيد کرد و

حکومت عراق هم دائماً امام)ره( را زير نظر داشت و ساواک تمام ديدارها و اعالميهها و نوارهاي
امام)ره(را کنترل ميکرد.

در فصل سوم صفحة  112بيان شده است که هر چند که امامخميني)ره(نظر مردم را تا اواسط

آبان به خود جلب نکرده بود ولي در تابستان  1356فعاليتهاي خود را افزايش داد .در حالي که

امام)ره(از آغاز قيام  15خرداد  1342مورد توجه مردم بوده و از طريق اعالميهها و سخنرانيها دائماً با

مردم ارتباط داشت.

در صفحة  125نويسنده با بيان جمعة سياه )واقعة  17شهريور( هيچ اشارهاي به نماز جماعت و
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سخنراني آقايان شهيد مفتح و شهيد باهنر نميکند.
در صفحة  132بيان ميکند که اميد مداخلة مستقيم دولت آمريکا براي حفظ تاج و تخت شاه

از ميان رفت .نويسنده با بيان اين مطلب اذعان ميکند که آمريکا تالش ميکرد از حکومت شاه

حمايت کند ولي بيان نميکند که آمريکا تا آخر اميد داشته و تالش کرده از حکومت شاه حمايت
کند.

در صفحة  134بيان ميکند در روز عاشورا مصادف با  19آذر بار ديگر دو ميليون نفر به رهبري

آيتاهللا طالقاني و کريم سنجابي در پايتخت راهپيمايي کردند .در حالي که منشأ شکلگيري و هدايت

اين راهپيمايي عظيم اعالمية آيتاهللا طالقاني و تالشهاي کميتة راهپيمايي بود که توسط روحانيون
به مديريت آيتاهللا بهشتي تشکيل شده بود .قبل از آن نيز جمعيت دفاع از آزادي نيز به مناسبت

مصادف شدن تاسوعا با روز جهاني حقوق بشر بدون هماهنگي با روحانيت از مردم تقاضاي

راهپيمايي کرده بود.

19

در صفحة  150آورده است که شاه در تاکتيکهاي اتخاذشده در مورد مخالفان خود کامالً

ضدونقيض عمل ميکردّ .اما در آخر پاراگراف آورده است که سياست شاه متأثر از سياست آمريکا بود

و خودش تصميم نميگرفت .اين دو قسمت متناقض هستند.

هيرو در فصل چهارم صفحة  158آورده است که بازرگان علما را براي شرکت در سياست ترغيب

ميکرد ،در حالي که چنانکه از عملکرد آينده و انديشههاي بازرگان برميآيد ايشان چندان به شرکت
علما در سياست عالقه نداشت.

در صفحة  159آورده است که عقايد ضداستبدادي بازرگان کامل و بيعيب و نقص بود.

در حالي که ميدانيم و در کتب مختلف آمده است که بازرگان حتي با تغيير سلطنت چندان موافق

نبود و حتي بعد از انقالب نيز ميخواست برخي از اشخاص سابق در ساختار قدرت باشند.

20

در صفحة  164بيان ميکند که اين احساس در بين مؤمنان همهگير شده بود که اگر کسي به

جمهوري اسالمي رأي ندهد به او برچسب »کافر« زده ميشود .اين بيان فقط يک حدس نويسنده
است و براي اثبات آن نه مدرکي وجود دارد و هيچ جاي مستندي نيز ذکر نشده است و عناد نويسنده

را مشخص ميکند.

در صفحة  164آورده است يداهللا سحابي که مأمور تغيير قانون اساسي بود ،پادرمياني کرده و با

کمک او تشکيل مجلس خبرگان مورد موافقت قرار گرفت .در حالي که ايدة تشکيل مجلس خبرگان

توسط امام)ره( ارائه شد و دستور تشکيل آن توسط ايشان صادر گرديد .ايشان در روز  27دي ماه
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سال  57يک روز پس از فرار شاه در پيامي به مردم ايران تشکيل مجلس مؤسسان را مطرح
کردهاند.

21

در صفحة  167نوشته است که کردها در اواخر قرن چهاردهم اسالم را پذيرفتند .در حالي که

کردها هم همزمان با ديگر اقوام ايراني قبول کردند.

در صفحة  168آورده است که بهطوري که شايع است طالقاني با طرح خودمختاري منطقهاي

رهبران کُرد موافقت کرد ولي در بازگشت به قم موفق به کسب توافق امامخميني نشد .در حالي که
اين در حد يک شايع است و خود نويسنده به آن اذعان کرده است.

در صفحة  180آورده است که رهبر حق دارد تا بلندپايهترين مقامات قضايي و حقوقدانان شوراي

نگهبان را که مسئول بررسي تمامي قوانين تصويبي مجلس هستند انتخاب کند .در حالي که انتخاب

و تعيين حقوقدانان شوراي نگهبان برعهدة رهبري نميباشد و فقها را رهبر انتخاب ميکند.

22

در صفحة  180آورده است که رهبر رابط بين رئيس دولت و رئيس ديوانعالي کشور است.

در حالي که وظيفة رابط بودن بين رئيس دولت و رئيس ديوانعالي کشور را ندارد.

23

در صفحة  184نويسنده عنوان »شکل حکومت خميني« را آورده است .در حالي که امام انقالب

منيت براي خودش قائل نبودند و
و حکومت اسالمي را متعلق به هيچکس نميدانست و هيچوقت ﱠ

هميشه آراي مردم را در تعيين شکل و ساختار حکومت دخيل ميدانستند.

24

در صفحات مختلف واژه »رژيم« که بار معنايي منفي دارد براي جمهوري اسالمي به کار ميبرد.

اين نشاندهندة آن است که نويسنده با يک هدف خاصي از اين واژه که بار معنايي منفي دارد ،به

جاي حکومت در مورد جمهوري اسالمي به کار ميبرد.

در صفحة  194بيان ميکند که در تمام تصميماتي که امامخميني در مورد رهبري جامعه در امور

مختلف اتخاذ ميکرد بندرت جهتگيري خود را مشخص ميکرد .يکي از اين موارد مسئلة حجاب

زنان بود .اين بيان نشان ميدهد که نويسنده امام را خوب نميشناخته است چراکه امام در بيان

حقايق با هيچکس تعارف نداشتند و هميشه با صراحت حرف حق را بيان ميکردند.

در صفحة  195ميآورد که در پاسخ به اعتراضات عمومي و درخواستهاي شخصي ،دفتر امام

اعالم کرد که منظور ايشان اين بوده که چادر براي زنان حجاب برتر است نه حجاب واجب.

در حالي که نظر امام در مورد حجاب بسيار واضح و آشکار بوده است .ايشان نه اينکه حجاب را

واجب ميدانسته حتي حجاب با چادر را برتر ميدانست و در اين مسئله هيچ ابهامي وجود ندارد.

25

در فصل پنجم صفحة  201آورده است که تسخير النة جاسوسي )سفارت آمريکا( به دست
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دانشجويان در  13آبان  58طرحي دقيق بود که پس از سقوط شاه در بهمن  1357شروع شد.
در حالي که اين يک طرح پيشبينيشده توسط انقالبيون و مسئوالن نظام جمهوري اسالمي نبود،

لذا پس از تسخير سفارت توسط دانشجويان براي بسياري از شخصيتهاي آغاز انقالب،

تصميمگيري در مورد آن مشکل بود.

26

در صفحة  202آورده است که مجاهدين انقالب اسالمي و جنبش مسلمانان مبارز و انجمنهاي

اسالمي دانشگاهها ) 450نفر( به سفارت حمله کردند ،در حالي که در منابع مربوط به تسخير النة

جاسوسي آمريکا تعداد  300نفر ذکر شده است.

27

در زمينة طراحي کودتا به همکاري صادق قطبزاده و شريعتمداري اشاره نکرده است.

28

در صفحة  213آورده است که هم رژيم ]جمهوري اسالمي[ و هم مجاهدين ]خلق[ به اسالم و

قرآن اعتقاد داشتند ولي آنها تفسيرهاي متفاوتي از اين دو داشتند .در صورتي که مجاهدين خلق
اعتقاد راسخي به اسالم و قرآن نداشتند بلکه بهطور تاکتيکي در شرايط مبارزه عليه رژيم ،خود و

نوشتههاي خود را با آيات قرآن همراه ميکردند .استفادة تاکتيکي از آيات قرآن به مفهوم تفسير
متفاوت از قرآن نيست.

در صفحة  232بيان کرده است که او ]بنيصدر[ به منظور تعادل سياسي به دو نيروي مختلف

رو ميآورد :رهبران مجاهدين و شخصيتهاي جبهة ملي و بازرگانّ ،اما اين کار بنيصدر را از خط

اصلي يعني سياستهاي امام منحرف کرد .در حالي که بنيصدر در پي تعادل سياسي نبود بلکه او

سياستهاي آن گروهها را ميپسنديد و خط فکرياش به آنها نزديک بود و خط فکري آنها با
انديشههاي امام)ره( متفاوت بود.

29

در فصل ششم صفحة  237و بعد از آن ،طوري عنوان ميکند که مسائل مرزي و قرارداد 1975

الجزاير و مسائل متفرقه عامل اصلي حملة عراق به ايران شده است و اينکه ايران در شروع جنگ

بيتقصير نبوده است ،در حالي که چنانکه بعداً نيز مشخص گرديد اهداف صدام در شروع جنگ
بسيار گستردهتر از مسائل مرزي بود و سازمان ملل متحد عراق را شروعکنندة جنگ دانست و
محکوم کرد.

در صفحة  247تالش شده است که بنيصدر مليگرا و وطندوست معرفي گردد و حزب

جمهوري اسالمي را گروهي نشان دهد که به فکر منافع حزبي خود هستند و براي بسط قدرتشان به
شکنجه و مسائل حزبي و ...ميپردازند» .وي ]بنيصدر[ تصميم گرفت بيشترين زمان خود را در

خط مقدم جبهه و جنگ صرف کند و .«...در حالي که اگر بنيصدر وطندوست ميبود تالش ميکرد
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از نيروهاي مردمي حمايت کند و از تفرقهاندازيهاي خودش دست برميداشت و از توان و مديريت

خودش استفاده و جنگ را مديريت صحيح ميکرد.

30

در صفحة  249آزادي گروگانها را حماسة  444روزه ميخواند .در حالي که امام تسخير سفارت

آمريکا را »انقالب دوم« ناميد.

در صفحة  256آورده است که »مسعود رجوي رئيس سازمان مجاهدين در اواخر خرداد

سال  1358نواري از مکالمه .«...در اين عبارت سال  1359درست است و هدف شهيد آيت براندازي

حکومت جمهوري اسالمي نبوده بلکه مسئلة جانشيني امام)ره( و حمله به دولت بنيصدر هدف او
بوده است.

31

در صفحة  256آورده است که »اطالعية کميتة توافقي که در اسفند  1360انتشار يافت.«...

در حالي که سال  1359درست است.

32

در صفحة  263آورده است که در حقيقت وي )بنيصدر( به تنهايي درگير نبرد با علماي بنيادگرا

شده بود که خواستار انحصاري قدرت بودند و ميخواستند ديکتاتوري تأسيس کنند .در حالي که يکي
از اصليترين اهداف علما و انقالبيون در صدر انقالب مبارزه با استبداد و ديکتاتوري بوده است و

ساختار حکومت اسالمي را طوري تعيين کردند که مبتني بر آراء مردم باشد .اين اظهارنظر نيت و

برداشت نويسنده را آشکار ميکند.

در فصل هفتم در صفحة  226آورده است» :رهبري فدائيان اسالم توسط آيتاهللا منتظري«...

در حالي که منتظري هيچ زماني رهبر فدائيان اسالم نبوده است.

33

در صفحة  272آورده است که آنها )مجاهدين خلق( ميخواستند جامعة اسالمي بسازند که در آن

دموکراسي باشد و اختالف طبقاتي نيز از بين برود .در حالي که چنانکه قبل نيز مطرح کرديم آنان
دنبال جامعة اسالمي نبودند لذا وقتي ديدند امام در پي ايجاد جامعهاي اسالمي بر مبناي آراي مردم
است به مخالفت پرداختند.

در صفحة  279آورده است که پس از آزادي از زندان ،محل زندگي وي )مهدويکني( به محل

حضور و جلسات حزب جمهوري و سفير آمريکا)سوليوان( تبديل شد .در حالي که سوليوان هرگز به
منزل ايشان نرفته و با حزب جمهوري جلسه نداشته است.

34

در صفحة  302بيان کرده است که در مذاکراتي که بين اين دو )حافظ اسد و ملک فهد(ترتيب

يافت ،حافظ اسد مشتاق بود که احمد حسنالبکر به جاي صدام رئيسجمهور عراق شود....

در حالي که حسنالبکر در آن تاريخ زنده نبود.
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در صفحة  305موضع بيطرفي دو ابرقدرت در مورد جنگ ايران و عراق را بيان ميکند.

در حالي که به اذعان بسياري از نويسندگان و شواهد تاريخي اين دو ابرقدرت به نفع عراق

موضعگيري ميکردند.

در فصل هشتم در صفحة  317آورده است که به دستور امام راديو و تلويزيون به سرعت

موسيقي را محدود کردند و ضبط نوارهاي صوتي و تصويري قدغن شد .در حالي که هيچگاه موسيقي

اينگونه در هيچ مرحلهاي از انقالب محدود و ممنوع نشده است.

در صفحة  322آورده است که در ] 1362/3/15امام[ دستور داد تا گزينش را در نيروي ارتش،

وزارتخانهها ،ادارات يا مؤسسات آموزشي ملغي اعالم کنند .در حالي که امام)ره( گزينش را ملغي
نکرده است بلکه دستور داده بود برعکس مواظب عناصر فاسد در ادارات باشند.

در صفحة  329آورده است که ايران در جلب نظر کشورهاي فروشندة هواپيما موفق نبود .اين

گفته تأييدي است بر آنکه ايران در شرايط جنگي تحت تحريم اقتصادي و صنعتي آمريکا و
زورمداران جهان قرار گرفته بود .لذا بسياري از کشورها به ايران هواپيما نميفروختند.

در صفحة  337آورده است که در قطعنامة سازمان ملل سعي شد تا نام عراق به عنوان

استفادهکننده از سالح شيميايي برده نشود .اين جمله هم تأييدي بر آن است که جامعة جهاني با

جنگ صدام حسين عليه ايران موافق بود.

در صفحة  345در آغاز انقالب از »مجمع روحانيون مبارز« صحبت کرده است ،در حالي که اين

مجمع در آن زمان تشکيل نشده بود.

35

در صفحة  347تعريفي از حزباللهي ارائه داده است که معلوم نيست اين تعريف را از چه

جزوهاي برداشته است.

در صفحات  347تا  349هيچ صحبتي از »مؤتلفة اسالمي« نميکند .در حالي که يکي از

گروههاي اصلي در براندازي رژيم پهلوي »مؤتلفة اسالمي« بود.

در صفحة  353اختالف بر سر حمله به خاک عراق را مطرح ميکند و مسئوالن نظام را به دو

دسته تندرو )هاشمي( و محافظهکار )خامنهاي ،موسوي و منتظري( تقسيم ميکند .معلوم نيست اين

چنين برداشتي را از کجا فهميده است .در حالي که سياست »مقابله به مثل« را امام براي رزمندگان
مشخص کرده بود.

در صفحة  370تأسيس دانشگاه امام صادق )ع( را در مهر  1362بيان ميکند .در حالي که اين

دانشگاه در سال  1361تأسيس شده است.

36
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در صفحة  374بازرسيهاي بيت امام)ره( را بهطور تشديدشدهاي عنوان ميکند .در حالي که با

آن همه ترورهاي انجامشده در اوايل انقالب ،اين بازرسيهاي امنيتي بيت امام)ره( طبيعي به نظر

ميرسيد.

در صفحة  373به بعد در بحث »امامخميني و جانشين وي« نويسنده يکباره منحرف شده و وارد

بحثهاي مجاهدين خلق ،شوراي مقاومت ملي و چندين خبر از رضا پهلوي و سلطنتطلبان و

بيربط به موضوع ميشود.
جمعبندي

نويسندة کتاب »ايران در حکومت روحانيون« با ارائة مختصري از تاريخ سياسي ـ اقتصادي

ايران تالش ميکند به کشمکشهاي بين دولت و روحانيون از  15خرداد  42تا پيروزي انقالب

اسالمي با يک رويکرد تاريخي بپردازد .او الگوي »تجديد حيات اسالم« را براي تبيين انقالب

اسالمي مناسب نميداند و به جاي آن »ائتالف نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي« را در پايان دادن به

رژيم پهلوي مؤر معرفي ميکند .در حالي که اين ادعاي کامالً اشتباهي است .نيروهاي مذهبي هرگز

با ساير گروهها ائتالف نکردند .اين نيروهاي غيرمذهبي بودند که به دليل مقبوليت مردمي و فراگيري

رهبري آن خود را همراه با مردم مذهبي نشان ميدادند .نويسنده در فصول مختلف کتاب به بررسي
روند انقالب اسالمي پرداخته و بهطور کلي کتاب ماهيتي توصيفي تاريخي دارد و چندان دنبال تبيين

علل حوادث و پديدهها نيست .همچنين کتاب حالتي جامعهشناسانه دارد زيرا در خالل بحث به

بررسي جامعهشناختي افراد ،گروهها و جريانهاي مختلف حاکم در جريان انقالب ميپردازد .نويسنده
سعي کرده از منابع مختلف استفاده کند اما استفادة زياد از روزنامهها و گزارشهاي خبري ماهيت
ژورناليستي کتاب را پررنگتر کرده است .در مجموع کتاب حاضر به دليل پرداختن به انقالب

اسالمي بر اساس يک پيشينة تاريخي و با توجه به ميراث اسالمي جامعة ايراني و نقش و ائتالف

نيروهاي مختلف ،کتاب قابل توجهي ميباشد و اما به دليل داشتن اشتباهات مختلف تاريخي،

محتوايي ،ارجاعي ،تايپي ...،و در برخي موارد تعمد نويسنده که در متن نقد ذکر شدهاند ،قابل نقد و

بررسي است.
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