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ریزش خواص در حکومت علوی۱۲ -

لغزش خواص

حجتاالسالم دکتر جواد سلیمانی

اهلل عليه و آله) بيان کردهايم؛ ازاینرو ،در بخشهای آینده این کتاب به معرفي
ث .لغزش خواص
وقتی علت جدایی مردم عراق و حجاز از جبهه علوی را بررســی میکنیم ،چهرههاي سرشناس دوران حکومت علي(عليهالسالم) و لغزشهايشان پرداخته و
حد ممکن بررسي مينماييم.
میبینیــم همواره توطئه برضد آن حضرت با تحریک برخی از شــخصیتهای ريشههاي خاص ریزش هر فرد را در ّ
لکن اگر بخواهیم به عوامل کلی و عمومی ریزش خواص تا دوران حکومت
برجســته و چهرههای متنفذ بوده اســت .به عنوان نمونه مردم بصره در جنگ
جمل با تحریک عایشه ،طلحه و زبیر در مقابل حضرت ایستادهاند ،خیل کثیری امام علی(ع) اشــاره کنیم؛ باید بگوییم امت پيامبر (صلي اهلل عليه و آله) بعد از
شمشــیرزنان کوفه نیز با تحریک ابوموسی اشعری از یاری حضرت در جنگ رحلت آن حضرت به سه آزمون بزرگ مبتال گرديدند که اين سه آزمايش مهم
از
ِ
جمل خوداری ورزیدند .هزاران نفر از سپاه امیرمومنان(ع) در میدان جنگ صفین زمينه ريزش خواص صدر اسالم را مهيا نمود؛ آنها عبارتند از:
 .1آزمون والیتپذیری
با خیانت أَشعث بن قیس ،زيد بن حصين و مسعر بن فدکي ،آن حضرت را وادار
 .2آزمون توسعه جامعه اسالمي
به پذیرش حکمیت کرده بدین وســیله فرصت مناسبی برای تجدید قوای سپاه
 .3آزمون توزيع عادالنه ثروتهاي بيتالمال
شام و استمرار حکومت معاویه فراهم نمودند؛ زیرا وقتی برخی از شخصیتهای
در آزمايش نخست ،امت پيامبر (صلي اهلل عليه و آله) و به خصوص خواص
معروف سپاه امیرمومنان(ع) آتشبس را پذیرفتند ،بیست هزار نفر از سپاه حضرت
از ادامه جنگ دست برداشته و از آن حضرت خواستند حمله مالک اشتر به سپاه موظف شــده بودند که بعد از رحلت رســول خدا (صلي اهلل عليه و آله) واليت
و حکومت علي (عليهالســام) را به عنوان خليفه و امام منتخب خدا و رسولش
معاويه را متوقف کند و آتشبس را بپذیرد.
همچنين وقتي افرادي چون خ ِّريت بن راشــد ،عبداهلل بن ک ّواء يَشــ ُکري ،بپذيرند ،ولي ابتدا اکثر خواص و ســپس تودههاي مســلمانان از پذيرش واليت
حضرت ســر بــاز زدند و خــود را از
َحر ُقوص بن ُزهير (ذُوالخُ ویصرة) ،عروة
امام
غربت
در
گوناگونی
عوامل
گرچه
رهنمــود و مديريــت و رهبري امام
بن أُ َديّ ِة و عبداهلل بن وهب راسبي ،به
(عليه السالم) نقش ایفا کردهاند؛ ولی در
معصوم و حکيم و عالم و توانا و مدبر
حکميتي که بر امام (عليهالســام)
محروم ساختند و همين امر موجب
تحميــل گرديده بود اعتراض کرده و
اين ميان ،سهم خواص نسبت به ساير عوامل،
بروز انحرافات فزاينده و فراوان بعدي
حضرت را کافر خواندند ،خيل کثيري
حائز اهميت ويژه و در خور تحليل و تفسير
گرديد.
از افراد نــادان تحت عنوان خوارج از
است ،يعنى اگر با تأمل ،حوادث عصر حاكميت
آزمون دوم يعني آزمون توســعه
حضرت جدا شــده و جنگ نهروان را
على (عليهالسالم) را پيگيرى كنيم ،به اين
جهان اســام که در خالل فتوحات
بر ضد آن حضرت به راه انداختند.
و
كجروى
موازات
به
كه
رسید
خواهیم
نتيجه
اســامي محقق شــد ،امت پيامبر
ایــن امــور قرائنی اســت که به
وضوح نشــان میدهد یکی از عوامل انحراف و عصيانگرى خواص ،کوتاهي و نافرماني
(صلياهلل عليه و آله) و در رأس آنها
عامه مردم نسبت به آن حضرت افزايش يافته
خواص ،از سيره رسول خدا (صلي اهلل
اساسی تضعیفکننده حکومت علی
عليه و آله) در فتوحات فاصله گرفتند،
(عليهالسالم) لغزش و ريزش خواص
و در نتيجه پايههاى حاكميت ايشان روز به روز
رســول خدا (صلي اهلل عليــه و آله)
و نخبگان جامعه بوده است.
سستتر گرديد.
مواظب بــود اهداف فاتحان ،به جاي
بنابراین گرچه عوامل گوناگونی
در غربت امام (عليه الســام) نقش ایفا کردهاند؛ ولی در اين ميان ،سهم خواص جهاد براي گسترش اسالم ،به جنگ براي جمع مال مبدل نشود و به مردم ملل
نسبت به ساير عوامل ،حائز اهميت ويژه و در خور تحليل و تفسير است ،يعنى مفتوحه ظلم و ستم نشود و غنایم جنگي از مسلمانان دلربايي نکرده مجاهدان
اگر با تأمل ،حوادث عصر حاكميت على (عليهالسالم) را پيگيرى كنيم ،به اين آخرتگرا را به آزمندان دنياگرا مبدل نسازد؛ ولي بعد از آن حضرت فرماندهان
نتيجه خواهیم رسید كه به موازات كجروى و انحراف و عصيانگرى خواص ،کوتاهي نااليقي براي فتوحات انتخاب شــدند که فرهنگ اسالمي فتوحات و استفاده از
و نافرماني عامه مردم نســبت به آن حضرت افزايش يافته و در نتيجه پايههاى غنایم به درستي به فاتحان تعليم داده نشد ،از اين رو اندک اندک بعضی از فاتحاني
حاكميت ايشان روز به روز سستتر گرديد .در نتیجه بايد دستهاى ناپاكى كه که براي دعوت مردمان ساير شهرها و کشورها به دين اسالم رفته بودند ،خود از
در ميان صفوف به هم پيوسته ياران حضرت ،تخم نفاق و تفرقه پاشيدند و موجب حقيقت دين که همان آخرتگرايي است دور مانده و به دنياگرايي مبتال شدند
بروز اختالفات و تفرقه ميان شيعيان آن حضرت شدند ،شناسايي شوند .این افراد و زر و ســيم و درهم و دينار ملل مفتوحه دلشان را ربود ،به طوري که ميل به
همان خواص منحرفی هستند که موضوع پژوهش حاضر میباشند .به ُ
حول و قوه شهادت و حال جهاد در آنها فروکاهيد.
در آزمون سوم ،دستاندرکاران حکومت موظف بودند بعد از رحلت رسولخدا
الهی در بخشهای آینده لغزشها و ريزشهاي خواص در حکومت امیرمومنان
(صلي اهلل عليــه و آله) مانند دوران حيات مبارکش ،درآمدهاي بيتالمال را به
(عليهالسالم) و سرچشمههای انحرافشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طور مساوي بين مسلمانان تقسيم کنند ،ولي آنها درآمد فتوحات (جزيه ،خراج،
بخش دوم :خواص صدارتطلب و متحجر
توجه به مطالب گذشــته معلوم گرديــد لغزش خواص و نخبگان يکي از خمس غنایم) را به طور نامساوي و براساس اموري چون سبقت در ايمان ،هجرت
با ّ
مهمترين عوامل انحراف جامعه مســلمانان صدر اســام بوده است؛ لکن اکنون از مکه به مدينه ،عضويت در ميان انصار و امتيازات قبيلگي و ساير امور تقسيم
جاي اين پرســش است که علت لغزش خواص صدر اسالم چه بوده است؟ علل کردند .از اين رو بســياري از خواص صدر اسالم به دليل برخورداري از امتيازات
ريزش خواص بعد از رحلت رسول خدا (صلي اهلل عليه و آله) چه بود؟ در پاسخ بيشتر ،صاحب ثروتهاي کالني شدند.
اين پرسش به دو صورت ميتوان برخورد کرد؛ يکي اينکه تحوالت عمده و کالني
صفحه پاورقی
را که در انحراف خواص به طور کلي و عام مؤثر بودهاند را بررســي کنيم ،ديگر
اينکه علل و زمينههاي لغزش هريک از چهرههاي متنفذ و نامدار صدر اسالم را
روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه منتشر میشود
بررسي نماييم؛ پیش از این در کتاب (آزمون خواص در حکومت اسالمی) با استناد
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تلفن۳۵۲۰۲۱۱۳ :
به شواهد تاريخي عوامل کلي انحراف خواص را بعد از رحلت رسول خدا (صلي

:

 .11احیای ارزشهای اسالمي
شاخص اصلي دولت است .نماز
احیا و اظهار امر اسالم به توحید،
ِ
یکی از مظاهر بندگی خداست و حکومت باید اقامۀ صالة و بسترهای
الزم را برای بندگی خدا فراهم نمايد.
ّ
اصل اینکه گفته شود هدفِ توحید ،به تجلی توحید در بندگی خداست،
ِين
این هم برای دولت و هم برای آحاد ملّـت وظیفه درست میکند« ،ال َّذ َ
الص َلة َوآتَــ ُوا ال َّز َكاه َوأَ َم ُروا ب ِال ْ َم ْع ُروفِ َون َ َه ْوا
ــم فِي ال ْْر ِ
ض أَ َقا ُموا َّ
إِن َّم َّك َّنا ُه ْ
َع ِن ال ْ ُمن َك ِر َو ِ َّل َعاقِبه ْ ُ
ال ُمو ِر» كسانی كه اگر ايشان را در زمين جايگاه و
قدرت دهيم ،نماز را برپا دارند و زكات دهند و به كار نيك و پســنديده
فرمان دهند و از كار زشت و ناپسند بازدارند و خداى راست فرجام كارها.
ىالل َعلَ ْي ِه َوآل ِ ِهـ به معاذ بن
ـصلَّ َّ
در وصیت رســول گرامی اسالم َ
جبل ،هنگام اعزام به یمن ،بر این امر تأکید میکند که اظهار شعائر و
هویّت اسالمی شود .بنابراین منظومه حقوق در اسالم سه ضلعی است؛
حق اهلل ،حق عمومی و حقالناس .توحید مربوط به حق اهلل است.
 .12انسجام و حفظ وحدت امت اسالمی
ّ
َ
فلسفه امامت ،نظمبخشی به مسائل ا ّمت استَ « .ف َر َ
ض الل تَ َعالَى
ك َ ...و ْالِ َما َم َة ن َِظاماً ل ْ ُ
ِل َّمة» اص ً
ــر ِ
ان ت َْط ِهيرا ً م َِن ّ ِ
ال اطاعت از
يم َ
ْالِ َ
الش ْ
حاکم اسالمی و امام مسلمین برای ایجاد نظم در شئون دین است.
اینجا ملّـت به معنای دین است و امام هم جامعه را از پراکندگی و
واناهلل َعلَ ْي ِهـ همۀ اینها
تفرقه حفظ میکند البته حضرت امام ـ ِرضْ ُ
را دلیل قرار داده برای اینکه امامت و والیت مسلمین در عصر غیبت
هم استمرار پیدا کند اما برای استمرار امامت و والیت مسلمین برای
لزوم حکومت اســتدالل میکند .در لزوم حکومت به ناچار اهداف و
وظایــف حکومت را بیان میکند .در بیان اهداف و وظایف ،اهداف و
وظایف را دو بخش تقســیم میکند اهداف و وظایف عمومی که در
همــۀ حکومتها وجود دارد .اهداف و وظایــف ویژه که در تنها در
حکومت دینی است.
 .13انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر
اهميت بااليي برخوردار اســت که
امر به معروف از آن جهت از
ّ
قوي فرهنگي براي حيات سالم جامعه ميباشد .دليل
يكي از ابزارهاي ّ
اهميت نيز افزايش احساس مسئوليت همگاني و دلسوزي همه
اين
ّ
افراد براي جامعه اســت که باعث ميشود نسبت به آنچه در اطراف
ضد ارزشها بايســتند .ا ّما
رخ ميدهد ،بيتفاوت نباشــند و در برابر ّ
تحمل شنيدن امر به معروف را كمتر
متأسفانه در جامعه كنوني ،افراد ّ
دارند ،از كنار يكديگر ميگذرند ،اشتباهات هم را ميبينند ،اما كسي
جــرأت نميكند به ديگري تذكر دهد؛ زيرا از يك طرف نميداند با
چه رفتاري روبرو ميشــود و از طرف ديگر ترجيح ميدهد كاري به
كار ديگران نداشته باشد.
حساسيت در انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر ،مهمترين
ّ
مسئوليت آحاد
خصوصيت سبك زندگي اسالمي است .باید احساس
ّ
ّ
جامعه نسبت به انجام اين فريضه ،بهطور مطلوب در جامعه اسالمي
بهعنوان يك گفتمان حاكم در جامعه تبيين و نهادينه شود و حال
آنکه تعريف و مصاديق آن به درستي شناسانده نشده است .اين فريضه
بايد ضمن تعريف درست و احساس مسئوليت عمومي براي اجراي
آن ،افزايش يابد .نهادينه كردن فريضه امر به معروف و نهي از منكر،
مصداق بارز اين سبك زندگي است .البته تجسس در حريم خصوصي
ســاير افراد و تخريب و اهانت ديگران به بهانه انجام اين فريضه ،به
چ عنوان صحيح نيست و بايد از آن پرهيز شود.
هي 
 .14اصل استقالل (نه شرقي ،نه غربي)
«استقالل فرهنگي ،ارزش ديگري بود كه اسالم بر آن تأكيد بسيار
دارد .اســتقالل به اين نيست كه انسان شعار استقالل بدهد يا حتي
مث ً
ال در زمينههاي اقتصادي هم به يك رشد بااليي دست پيدا كند؛
نه ،استقالل اين است كه يك ملّـــت به هويّت خود و به ع ّزت خود
معتقد و براي او اهميت قائل باشــد ،براي حفظ او تالش و كار كند
و در مقابل متعرضين و مستهزئين ،شرمند ه اظهارات و جايگاه خود
نباشــد .ما متأسفانه در برخي از اوقات گذشته ،ميديديم كه بعضي
از كساني كه مرتبط با مسئولين بودند يا حتي خودشان مسئول يك
بخشي بودند ،كأن ّه از گفتمان انقالب در مقابل ديگران شرمندهاند و
خجالت ميكشند كه حقايق انقالب را بر زبان جاري كنند يا آنها را
:

اهميت بدهند! اين براي يك جامعه خيلي
پيگيــري كنند يا به آنها
ّ
بالي بزرگي است؛ اين را شما نداريد».
در زمان حكومت پهلوي غربيها آنقدر نفوذ پيدا كردند كه نحوه
پوشــش را تعيين ميكردند .در زمان سلطنت پهلوي با روند توسعه
واردات و مصرفگرايي ،جرقههاي بيكار شدن توليدگران داخلي زده
محروميتزدايي گسترده ،از جمله اهداف
شد .گسترش توليد ملّي و
ّ
و آرمانهاي انقالب بود .در شــرايط كنوني هم كه كشورهاي بيگانه
به بهانه تحريم ،قصد دارند مقاصد خود را بر اين كشور تحميل كنند،
الزم است مسئوالن با برنامهريزيهاي صحيح و كارشناسانه ،زمينه
حضور افراد متخصص و توليدگران داخلي را در كشور فراهم كنند تا
از اين طريق عالوه بر كاهش فقر و بيكاري ،بتوانيم استقالل اقتصادي
و سياسي خود را حفظ کنیم.
اكنون زندگي بســياري از ما تحت تأثير فرهنگ بيگانه است .از
نحوه پوشش و ظاهرمان گرفته تا طرز تفكراتمان! مدلها و برنامههاي
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راز مگو!
مرد طــوري نگاهم كرد كه انگار ميخواهد هم ه وجــودم را كنكاش كند،
نگاهم را از او نگرفتم ،مدتي به چشمانم خيره ماند و گفت:
 نميدانم! شــايد راســت بگويي ،هر كســي در درون خــود رازي دارد،من داســتانهاي زيادي را شــنيدهام ،وقتي جوانتر بودم به سفرهاي بسياري
رفتــم ،نيمي از ايران را زير پا گذاشــتهام اما بــاور دارم كه هيچ چيزي در دنيا
شگفتانگيزتر از انسان و رازهايش نيست.
گفتم« :بله هر انساني يك راز دارد ،من هم يك راز دارم اما نميتوانم براي
شما بگويم حتي اگر همين حاال مرا از اين كلبه با اين حالم بيرون كنيد ،يا مرا
تحويل پليس بدهيد».
مــرد گفت« :ميداني كه چنين كاري نميكنم وگرنه در اين ســه روز كه
بيهــوش بودي ترا ميبردم و در جنگل رها ميكردم اما اين را هم بگويم كه اگر
روزي بفهمــم كه به يك قاتل يا يك جنايتكار كمــك كردهام ،خودم را نفرين
خواهم كرد و اين كار را از عمق وجودم خواهم كرد .مرد را فقط نفرين خودش
بر زمين ميزند ،اين را ميداني؟ نفرين در حق خودت اگر از عمق وجودت باشد،
كشتي جانت را شده براي لحظاتي در تالطم مياندازد ،آن وقت اگر ميلات را به
زندگي از دست داده باشي ،مثل يك كشتي واقعي كج ميشوي و به ته اقيانوس
فرو ميروي ،آن وقت تو باعث مرگم خواهي بود ،فهميدي؟ و من ترا از اين بابت
هرگز نخواهم بخشيد!»

گفتم« :اطمينان داشته باشيد كه من هيچكس را نكشتهام ،باور
كنيد ،دروغ گفتم تا جان كسي ديگر را نجات بدهم».
 جان يك قاتل را؟ نه يك بيگناه را!مرد عجيبي بود ،بار ديگــر از پنجره نگاهي به بيرون انداختم،
به احتمال زياد آن كلبه تنها چيز غريبي بودكه در طبيعت اطرافم
وجود داشت .مرد گفت:
 تا چند كيلومتري اينجا آبادي وجود ندارد.چيزي نگفتم ،مرد بار ديگر گفت:
 همانطور كه گفتم هم ه آدمها داستان خودشان را دارند ،دلمميخواهد تا وســايل شام را آماده ميكنم ،داستان خودت را آماده
و برايم تعريف كني البته رازت را نميخواهم اگر كه راســت گفته
باشي .و بعد دستي به سر سگ سياهي كه يك گوشش را جانوري
جويده بود كشــيد و با صداي بلندي گفت« :بله! ما هر دو حكايت
آدمها را دوست داريم .هم من و هم اين سگ وفادار كه بيشتر گوش
ميكند و كمتر حرف ميزند .اينطور نيست؟»
سگ كه لحظاتي پيش وارد كلبه شده بود ،پارس كوتاهي كرد
و مرد با لبخند گفت:
 ميداني او هميشه مرا تأييد ميكند ،ما آدمها به كسي كه بهغلط يا درست تأييدمان كند ،بيشتر عالقه داريم .من هم اين سگ
را كه هيچوقت ساز مخالف نميزند ،بيشتر از هر كسي دوست دارم.
با اينكه دلم ميخواست بيدار بمانم قبل از اينكه مرد ميز شام
را بچيند به خواب عميقي رفتم ،وقتي بيدار شدم جنگل در تاريكي
عميقي فرورفته بود .گرســنه بودم و مجبور شــدم سوپ سردي را
كه كنار دســتم روي ميز بود ،بخورم ،بــوي جنگل و طعم علف و
دارچين ميداد.

انقالب در حال تكثير شدن است .سالها است که تهاجم همهجانبه
دشــمن عليه باورها ،اعتقادات ،ارزشها و هنجارهاي ما ،در جريان
است و ترميم ،سالمسازي و توانمند كردن ساختارها و پااليش علوم
انساني ،در زمره اولويّتها است؛ چراكه تربيت نسلهاي آتي مديران
كشــور ،چنانچه بر پايه علوم و مفاهيم وارداتي ،بيگانه با مفاهيم و
سنن شرعيمان باشد ،آسيبپذيري ما در حوزه باورها افزايش يافته
و طبيعتاً ابزارهاي تهاجمي دشمن كارآمدتر خواهد بود.
 .16سياست خارجي و استكبارستيزي
«در برابر زيادهخواهيهاي اســتكبار ،نباید دچار انفعال شد و در
تعامل با دنيا ،کارگزار انسانی بایستی نسبت به جایگاه خود ،نيرو و قدرت
خودش آگاهی داشته و بداند كه چه رفتار و موضعی اتخاذ میكند».
از منظر مقام معظم رهبری ـ ُم َّد ظِ ُّل ُه الْعالیـ معناي استكبارستيزي
دشمني كردن با دولتهاي دنيا نيست ،بلکه معنايش دشمني كردن
با استكبار است« .استكبار ـاز هر دولتي و از هر نظامي سر بزندـ براي

احسان نراقی و آمریکا
اولین نشانههای پنهان ارتباط احسان نراقی
با آمریکاییها ،مربوط به سال 1337ش است که
حسنعلی منصور از سویِ محمدرضا پهلوی ،به
عنوان دبیر شورای عالی اقتصاد ،منصوب گردید.
از آغــاز این فعالیت که امیرعباس هویدا در آن
حضوری مؤثر داشــت ،احسان نراقی نیز ،که در
عنوان
ژنو به حلق ه دوستان هویدا پیوسته بود ،به
ِ
«مشاور مسائل اجتماعی شورای عالی اقتصاد»
انتخاب شد و همراه دیگر اعضایِ آن ،که نه نفر
بودند ،به دیدار محمدرضا پهلوی رفت.
حســنعلی منصور از زمان حضور در آلمان،
با آمریکاییها مرتبط شده بودند و در ایران نیز،
تحت نظ ِر گراتیان یاتســویچ بــه فعالیت برای

احسان نراقی۳۰-

اسناد النه جاسوسی:

عامل معروف ساواک ،مدیر مؤسسه مطالعات اجتماعی است

دربــاره موضوعاتــی از قبیل :طبقه
متوسط ایران است و تجزیه و تحلیلی
از بازار تهــران و بعضی از جنبههای
اصالحــات ارضی جــاری و مطالعات
تطبیقــی تاریخ ایــران و ترجمه آثار
مهم خارجی در رشــتههای اقتصاد و
اجتماعی و حتی مطالعــهای درباره
ساواک ،در ارتباط با علل اغتشاشات
خرداد ماه میباشــد .ریاست مؤسسه
مطالعات و پژوهشهای اجتماعی ،با
دکتر غالمحسین صدیقی است ،ولی
مدیریت آن را دکتر احســان نراقی،
یک عضو ســابق حزب توده و عامل
معروف ساواک به عهده دارد  ...نراقی،
علیرغم ارتباطاتش با رژیم ،همچنین
به طور خصوصی از آن انتقاد میکند
و به ویژه ،از آن دلچرکین اســت که
ســابقه او با حزب توده را همواره به
عنوان وسیلهای برای وادار کردن او به
گزارش به ساواک ،درباره فعالیتهای

طراحی دولت آینده مشغول بود.
نزدیکی احسان نراقی به حسنعلی
منصور ،بــه میزانی بود که در جریان
نهضت امــام خمینــی(ره) و حدود
یک ســال پیــش از آن کــه وی به
نخستوزیری برسد ،از طرفِ او ،مأمور
تماس با اشــخاصی بود کــه امکان
مخالفــت با این انتصاب را داشــتند.
یکی از اینان ،محمد درخشش بود که
در  16مارس 1964م به دیدار چارلز .
ان  .راسیاس ،دبیر دوم! سفارت آمریکا
از راست :حسنعلی منصور ،رخشنده گوهر مشیری (مادر نراقی) و احسان نراقی
در ایــران رفت و دربــاره موضوعات
مختلف ،از جمله تماس نراقی با خود،
اسناد النه جاسوسی« :در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
با راسیاس ،گفتگو کرد تا او در گزارش
اجتماعی بعضی از هیجانانگیزترین اندیشهها در شرف
خود بنویسد:
پرورش است و طرحهای این مؤسسه درباره موضوعاتی
«اولین نشــانه واضــح ،مبنی بر
از قبیل :مطالعات تطبیقی تاریخ ایران و ترجمه آثار مهم
احساس عد ِم ایمنی از طرف منصور،
ِ
خارجی و حتی مطالعه درباره ساواک در ارتباط با علل
به
انتصاب
پس
روز
چند
که
بود
ایــن
اغتشاشات خرداد ماه میباشد .مدیریت این مؤسسه را
نخستوزیری ،پروفسور احسان نراقی
احسان نراقی ،عامل معروف ساواک به عهده دارد».
(مدیر مرکز تحقیقــات اجتماعی) را
نزد درخشش فرستاد تا:
دانشجویان و دانشکده ،باال سر او نگه داشته میشود .او ارتباط خود را با ساواک،
الف  .درخشش را مطمئن سازد که منصور ،همیشه از تحسین کنندگان وی به آگاهی همکاران خود رســانده و گاه به گاه ،درباره مقاصد حکومت نســبت به
بوده است( .درخشش گفت که این دروغ وقیحانهای است).
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آنها ،خطاهایی کرده است»
ب  .از درخشش درخواست نموده است که با وی مخالفت نکند و برعلیه وی
حدود چهار ماه پس از این گزارش ،در فروردین ماه سال 1343ش ،سفارت
کاری ننماید ،زیرا او (منصور) صادقانه عالقمند است که اصالحاتی در جهت بهبود آمریکا ،نظر ســاواک را برای مســافرت وی به آمریکا ،جویا شد که مورد موافقت
کشور و بهبود وضع تودههای مردم انجام دهد.
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قرار گرفت.
ج  .معذرت خواسته است که نمیتواند کاری جهت بازگشایی مجدد باشگاه
چگونگی این مسافرتها ،اطالعی به ثبت نرسیده است؛ ولی با
از علت ،مدت و
ِ
مهرگان انجام دهد.
توجه به اظهارات دکتر جالل عبده ،که خود از سیاستمداران کارکشته و از اعضایِ
درخشــش به من گفت که او ،بالفاصله موارد مذکور توســط نماینده را رد تشکیالت فراماسونری بود و در سال 1343ش ،برای رسیدن به پست نخستوزیری
نموده است».
تالش داشت ،میتوان به جایگاه و پایگاه نراقی در رابطه با آمریکاییها پیبرد:
خصوصیتِ
نبودن
اهل چانهزنی
راســیاس در انتهای این گزارش ،با اشاره به
ِ
«دکتر جالل عبده ،که برای احراز مقام نخستوزیری فعالیت مینماید؛ ارتباط
درخشش ،مینویسد:
بســیار نزدیکی با دکتر احسان نراقی ،مدیر موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه
وقتشان
نباید
آنها
باشند.
خودشــان
کار
دنبال
به
باید
همکارانش،
«منصور و
برقرار کرده اســت و به برخی از افراد اظهار داشــته :چون دکتر نراقی با مقامات
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را ،با سعی در جلب نظر مساعد وی ،تلف کنند».
آمریکایی در تهران ،روابطِ بســیار صمیمانه دارد ،به همین منظور با وی تماس
تأمینه
امور
«اداره
1340ش،
سال
تشــکیل دولت علی امینی در
در آستان ه
ِ
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برقرار نموده ،تا از کمک مشارالیه در به دست آوردن این پست استفاده کند».
«سوابق شخصی» احسان نراقی
سفارت آمریکا» ،در نامهای به ساواک ،خواستا ِر
ِ
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پی نوشتها در دفتر روزنامه موجود است
شد ،که ساواک ،در شهریورماه ،مسافرت او به آمریکا را بالمانع اعالم کرد.
 .17توجه به سيره
الس َل ُمـ قرآن ناطق و امامت تبلور هدايت
امامان معصوم ـ َعلَ ْي ِهم َّ
الس َل ُمـ
و نور قرآن در پهنه زمين و زمان ،و سيره ائمه اطهار ـ َعلَ ْي ِهم َّ
تفسير آيات زندگيبخش آن است .اگر قرآن كريم مردم را به حيات
طيبه فراميخواند ،منش و روش زندگي و اصول حاكم بر رفتار و عمل
تجسم حيات طيبهاي است كه پيامبر
الس َل ُمـ ّ
امامان معصوم ـ َعلَ ْي ِهم َّ
ىالل َعلَ ْي ِه َوآل ِ ِهـ و قرآن كريم ،بشر را به آن فراخواندهاند.
ص ّلَ َّ
اعظم ـ َ
در زمینه مشاركت در مسائل سياسي و اجتماعي حضرت فاطمه
ـ َس َل ُماهلل َعلَ ْيهاـ حتياالمكان از ظاهر شدن در انظار عمومي اجتناب
ميكرد ،اما اين بدان معني نبود كه در مواقع حساس و الزم از انجام
وظيفه خود ،شــانه خالي كند .ابن ابيالحديد ،از واقدي نقل ميكند
كــه پس از جنگ احد ،فاطمه ـ َس َ
ــا ُماهلل َعلَ ْيهاـ با گروهي از زنان
مدينه از خانه خارج شد و چون چهره مجروح پدرش را ديد ،او را در

آغوش گرفت و خون از صورت مباركش پاك كرد؛ سپس آبي فراهم

انتخابات؛ سبک زندگی سیاسی در نظام اسالمی ()۵

قسمت دوم

اصول حاکم بر انتخابات

حجتاالسالم دکتر محمدجواد نوروزی

* دولت اصالحات با پرداختن به مقوله
توسعه سياسي و نهايت ًا با حركت به سمت
ليبرال ـ دموكراسي ،به جاي اينكه ب ه دنبال
اصالح در روش و اداره جامعه بر مبناي
ادبيات انقالب باشد ،بهسمت تغيير سبك
زندگي مردم با ارائه الگوهاي غربي و هجمه
به دين پيش رفت؛ بنابراين بزرگترين
انحراف دولت اصالحات همين مطلب بود .با
واكاوي اين دولت درمييابيم كه بيشترين
هجمه به دين ،در همين دولت شكل گرفت.
اقتصادي غربي نتوانست مشكل فقر ،فساد و تبعيض در يك جامعه
اسالمي را حل كند؛ چرا كه اساساً مدلهاي غربي پاسخگوي اينگونه
سؤاالت نيست .اينها مجموعه سؤاالتي است كه دغدغه يك جامعه
ديني و الهي اســت كه خواص و نخبگان آن ميبايســت پاســخگو
باشند .دولت اصالحات با پرداختن به مقوله توسعه سياسي و نهايتاً
لـدموكراسي ،ب ه جاي اينكه ب ه دنبال اصالح
با حركت به سمت ليبرا 
در روش و اداره جامعه بر مبناي ادبيات انقالب باشد ،بهسمت تغيير
ســبك زندگي مردم با ارائه الگوهــاي غربي و هجمه به دين پيش
رفت؛ بنابراين بزرگترين انحراف دولت اصالحات همين مطلب بود.
با واكاوي اين دولت درمييابيم كه بيشترين هجمه به دين ،در همين
دولت شكل گرفت.
 .15علمآموزی و گسترش مرزهای دانش
گسترش ساحت علم به تمام عرصههايي كه تاكنون قدرتهاي
بــزرگ ما را از آن منع ميكردند و نيز ناديده گرفتن تهديدات آنان،
موجب پيشرفتهاي تكنولوژيكي فراواني شده است .امروزه نگراني
اصلي اين است كه الگوي اسالمي و موفق رشد زندگي بشر از سوي
ايران ارائه شده است .به گفته يكي از نويسندگان مصري ،رمز پيروزي
و پيشرفت ملّـت ايران پس از بيرون آمدن از مدار غرب ،همان انقالب
الهي و اسالمي است كه در سال  57به پيروزي رسيد .سختيهايي كه
در مسير انقالب بهوجود آمد ،مردم ايران را به اين حقيقت ميرساند
كه راهشــان صحيح بوده است و در ادامه ،مسلمانان ساير كشورها
نيز از مقاومت ملّـت ايران الگوبرداري كردند و ميتوان گفت نسخه

بشــريت آفت است .مسئل ه اعاد ه ع ّزت ملّي و ترك انفعال در مقابل
طلبي سياستهاي ديگران و ترك شرمندگي
سلطه و تجاوز و زياده
ِ
ّ
در مقابل غرب و غربزدگي؛ ع ّزت ملي و اســتقالل حقيقي و معنوي
از اينجا حاصل ميشود».
«برخورد نظام جمهوری اسالمی ایران در سياست خارجي و در
زبان طلبکاري ،ع ّزت ،اقتدار معنوي و اقتدار ملّي
مقابل ه با اســتكبارِ ،
است و این ،نقط ه ضعف بهشمار نمیرود که چنین وانمود شود این
سیاست ،خوشایند برخی دولتها نیست که الزمه آن ،عقبنشيني
از حرفهاي انقالب را ب ه دنبال داشــته باشــد و در مقابل ،اقدامی
انجام داد که آنها خوششان ميآيد! اما در مقابل ملّـــتهاي منطقه،
اسالمي شجاعانهاش،
از جمهوري اسالمي ،ب ه خاطر موضع مستقل
ِ
استقالل و نترسي ،خوششان ميآيد.
عرصه سياست خارجي و مسائل

«در زمينه ارتقای جايگاه كشور در
عرصه سياست خارجي ،ثقل

بينالمللي هم همينجور است .امروز در
وزنه كشور با چند سال قبل تفاوت دارد؛ ما در مسائل ،تأثيرگذاريم؛
و 
اينها مهم است .در حوادثي هم كه پيش آمده ،ما تأثيرگذار بودهايم
ـكه آن ،داستان جداگانهاي داردـ به نظر ما آن هم خيلي مهم است».

پــس از این مســافرت ،آمریکاییها که در
جریان تشــکیل شورای اقتصاد و کانون مترقی
ِ
توسط حسنعلی منصور ،احسان نراقی را تجربه
کرده بودند ،در گــزارش جامعی که در آذرماه
سال 1342ش ،در آستان ه نخستوزیری منصور،
پیرامون «جامعه روشنفکران ایرانی» تهیه کرده و
ِ
به وزارت امور خارجه آمریکا فرستادند ،درباره او و
مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی او نوشتند:
«در مؤسســه مطالعــات و پژوهشهــای
اجتماعی ،که جزئی از دانشــکده ادبیات است،
بین جبهه ملــی و رژیم در
فعــل و انفعــاالتِ ،
دانشگاه تهران ،از موارد جالب مطالعه میباشد.
در اینجا ،بعضی از هیجانانگیزترین اندیشهها،
در شــرف پرورش است و طرحهای کار جاری،

* اطاعت از حاکم اسالمی و امام مسلمین
برای ایجاد نظم در شئون دین است .اینجا
م ّلـت به معنای دین است و امام هم جامعه
را از پراکندگی و تفرقه حفظ میکند البته
واناهلل َع َل ْي ِهـ همۀ اینها
حضرت امام ـ ِر ْض ُ
را دلیل قرار داده برای اینکه امامت و والیت
مسلمین در عصر غیبت هم استمرار پیدا کند
اما برای استمرار امامت و والیت مسلمین برای
لزوم حکومت استدالل میکند.
ىالل َعلَ ْي ِه َوآل ِ ِهـ را شست و
ص ّلَ َّ
نمود و خونهاي چهره رســول خدا ـ َ
شمشير او را پاك كرد.
دفاع از حريم واليت از مهمترين و بارزترين قلّههاي زندگي بانوي
بزرگ اسالم حضرت فاطمه زهرا ـ َس َل ُماهلل َعلَ ْيهاـ است؛ دفاع ايشان

فدكيه آن
الس َــا ُمـ و خطبه
ّ
از حريم واليت اميرمؤمنان علي ـ َعلَ ْيه َّ
حضرت اســت كه سرانجام آن حضرت در راه دفاع از واليت مجروح
الس َل ُمـ را سقط كرده و به شهادت رسيد.
شده ،نوزادش محسن ـ َعلَ ْي ِه َّ
آنچه كه بيش از همه ميتواند شــيعيان و مؤمنين را بهســمت
انتخاب سبك زندگي اسالمي رهنمون کند ،توجه به سيره و روش
بزرگان و رهيافتگان به سوي قرب ذات باريتعالي است؛ مث ً
ال عالمه
واناهلل َعلَ ْي ِهـ با كثرت مشاغل ،تأليف ،مطالعه و تنظيم و
اميني ـ ِرضْ ُ
َ
الس َل ُمـ در نجف
م
ه
ي
ل
ع
ـ

اميرالمؤمنين
كتابخانه
ساختمان
رسيدگي به
َ ْ ِ َّ
اشرف ،مواظبت كامل به خواندن زيارت عاشورا داشتند و سفارش به
زيارت عاشورا مينمودند.
 .18برخورد فعال با فتنه
امتحانات الهي ،نهانها را عيان ميكند .شيطان سراغ قويترين
رزمندگان ،مجاهدان و شــهادتطلبان تاريخ رفته و آنها را فاسد
كــرده و ميكند .دنياطلبي عامل اصلي بروز ابتالئات و امتحانات و
فتنه و شبهه در جامعه ديني است .ميادين امتحان و بروز فتنهها،
ِ
الزامات صحنه حيات دنيا و مايه آزمايش انسانهاست ،تا مؤمن
از
مخلص از منافق مكار شــناخته شــود و هر كدام مستحق پاداش
تحمــل آزار منافقين و ثبات قدم در
يا عقاب شــوند و مؤمنين با ّ
ايمانشــان ،به درجاتي دست بيابند .در تاريخ ،افراد به شكلي مورد
آزمايش قرار گرفتهانــد كه بين دين و دنيا يكي را انتخاب كنند؛
خداوند ميفرمايد نميگذاريم هيچ كدامتان از دنيا برويد ،مگر اينكه
بين دين و دنيا انتخاب كنيد.
خــداي متعال به ظواهرمان كاري ندارد .آنچه كه عيارها را عيان
ميكند و نهانها را ظاهر ،امتحانات الهي است .ما در طول حياتمان
بايد آزموده شويم .عالقه طبيعي به ماديات ،در نهاد هر كسي وجود
دارد ،آنچه خطرناك است ،فريب خوردن از زينتها و جلوههاي آن
و عدم كنترل دلبستگيهاســت .بــه همين خاطر؛ همه ما تا لحظه
آخر در خطريم و بايد توجه داشــت كــه تداوم هدايت ،جز در پرتو
يو
ميسر نيست .هر چند فتنهها ،سخت 
دعا و اســتمداد از پروردگار ّ
خاص خود را به دنبال ميآورد و همچنين ســبب بروز
تلخيهــاي
ّ
اختالف و ترديد ،گم كردن دوســت از دشمن ،بيثباتي و تزلزل در
ايمان برخي خواص جامعه ميشــود؛ ليكن شيرينيهايي نيز در پي
ِ
آن ،نصيب مؤمنين ميگردد كه شايد از هيچ راه ديگري تحصيل آنها
ىالل َعلَ ْي ِه َوآل ِ ِهـ
ص ّلَ َّ
براي مؤمنين ممكن نباشد .در روايات رسول خدا ـ َ
الس َل ُمـ ميخوانيم« :از فتنههاي آخرالزمان
و امامان معصوم ـ َعلَ ْي ِهم َّ
كراهت نداشته باشيد كه منافقان را نابود ميكند».
 .19خدمتمداری و طرد رياستطلبي
مسئولين نظام اسالمي ،ميبايست شيفتگان خدمت و نه تشنگان
قدرت ،باشــند .نگاه كوتاهي به زندگي دولتمرداني مانند شــهيدان
رجايي ،باهنر ،بهشتي نشانگر سادگي زندگي آنان و در عين حال ،توجه
زيادشان به خدمترساني به مردم است .آنان نماد واقعي شيفتگان
خدمت و بهترين الگو براي مسئوالن جامعه محسوب ميشوند .آنچه
اهميت دارد و هدف انقالب مردم نيز بود ،آسايش در زندگي و
امروز
ّ
دريافت خدمات مناسب است .در زمان حكومت پهلوي ،مردم از نظر
اقتصادي در شرايط مناسبي نبودند؛ اختالف طبقاتي بين آنها بسيار
عده اندكي در رفاه مطلق زندگي ميكردند و
زيــاد بود ،بهطوري كه ّ
ديگران زير خط فقر؛ و فشارهاي اقتصادي يكي از منشأهاي انقالب
بود.
رياســتطلبي كه در مسير هدايت و خدمت به بندگان خداوند
باشد ،امري پسنديده و مطلوب است ،بلكه از ضروريات نظام خلقت
الس َل ُمـ
و زندگي بشــري است؛ مانند رهبري و رياست انبيا ـ َعلَ ْي ِهم َّ
و اوليا و صالحان خدا .رياســتطلبي و جاهطلبي ،كه در اسالم مورد
نكوهــش قرار گرفتــه و موجب نفاق و بيديني معرفي شــده ،آن
اســت كه در جهت حاكميت بر مردم ،براي كسب قدرت ،شهرت و
ثروتاندوزي باشــد .اين نوع جاهطلبي يكي از رذايل اخالقي است.
الس َل ُمـ در پاسخ به اين كه خطر رياستطلبي بر دين
امامرضا ـ َعلَ ْيه َّ
مســلمان تا چه اندازه است؟ آن حضرت ميفرمايند« :اگر دو گرگ
درنده ،به يك رمه بيشبان حمله كنند ،خسارتي كه ميزنند كمتر
است از خسارتي كه جاهطلبي ،به دين مسلمان وارد ميكند».

