
رضاخان شايع شد ابوالحس��ن فروغي، برادر محمدعلي 
فروغي مأموريت پيدا كرده كه يك فلسفه جديد عرفاني 
را به سبك هگل تدوين كند و همان گونه كه او پروس را 
عالي ترين جلوه ايده مطلق نامي��ده بود، او هم با تحريف 
ميراث ارزشمند عرفان اسالمي، به ويژه حكمت اشراق، 
شاهنشاهي ايران را تحقق نوراالنوار جلوه دهد. البته اين 
فلسفه سلطنتي تدوين نشد كه علت شايد ناتواني آنها بوده 
باشد. با اين همه، خود فروغي با تدوين »سير حكمت در 
اروپا« و ترجمه »گفتار در روش راه بردن عقل« دكارت، 
در اين طريق گام هاي بلند و مؤثري برداش��ت و تا حدود 
زيادي موفق شد عرفان اسالمي را به عرفان صوفي گري و 

شاهنشاهي تبديل كند. 
  تأسيس دانشگاه تهران

 پيش از آن در ايران مدارس عالي  چون »مدرسه طب«، 
»مدرس��ه عالي حقوق« و »دارالمتعلمين عالي« وجود 
داشتند. در 14 بهمن 1313 اولين سنگ بناي دانشگاه 
تهران نه��اده ش��د. در س��ال 1307 ب��راي تدريس در 
دانشكده هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، حقوق، 
علوم سياس��ي و اقتصادي، معقول و منق��ول و ادبيات، 
دانشجوياني از طرف دولت به اروپا اعزام شدند تا پس از 
دريافت مدارك علمي به كشور بازگردند و هيئت علمي 
دانشگاه تهران را تش��كيل دهند. بديهي است تأسيس 
دانشگاه تهران يك اقدام فرهنگي قابل توجه بود، اما هدف 
فروغي در تأسيس اين دانشگاه و به كارگيري روشنفكران 
وابسته به عنوان هيئت علمي، تبديل دانشگاه به سنگر مهم 
ايدئولوژي شاهنشاهي بود. دانشگاه تهران غير از مقاطعي 
كه توس��ط معدودي از دانشجويان مس��لمان به سنگر 
مبارزه عليه رژيم ش��اه تبديل ش��د، در پاره اي از مقاطع 
مروج فرهنگ مبتذل غرب بوده اس��ت. با حضور اساتيد 
غرب زده و معدودي ش��رق زده و ب��ا تدريس كتاب هاي 
انديشه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي غرب، 
به ويژه رشته هاي علوم انس��اني، نظام آموزش عالي را به 
تمامي تحت  تأثير فرهنگ غرب قرار داد كه همچنان با 
آن دست به گريبان هستيم. روابط آزاد پسران و دختران 
دانشجو و ترويج مفاسد در محيط هاي دانشگاهي و زدودن 
فرهنگ اسالمي و ترويج بي بند و باري يكي از مهم ترين 
ابزارهاي رژيم ستمش��اهي در تربيت نسل هايي بود كه 
قرار بود مسئوليت هاي مهم مديريتي و اجرايي كشور را 
به عهده بگيرند.  در ابتداي انقالب اسالمي، دانشگاه عماًل 
به سنگر چپي ها تبديل شد كه با حضوري مسلحانه علناً 
در مقابل انقالب اسالمي موضع گيري كردند. به دستور 
امام، دانش��جويان مسلمان و حزب اهلل س��نگرهاي آنها 
را منهدم كردند و دانش��گاه براي مدتي تعطيل شد تا با 
انقالب فرهنگي، دانشگاه ها رنگ و بوي اسالمي بگيرند و 
محتواي آموزشي براساس مباني و احكام و معارف اسالمي 

تغيير كنند كه به دليل ريشه دار بودن برنامه هاي آموزشي 
و فرهنگي رژيم شاه و بي تدبيري متوليان انقالب فرهنگي، 
اين امر مهم آن گونه كه خواسته امام راحل و مقام معظم 
رهبري بود محقق نش��د و نظام آموزش عالي همچنان 
آلوده به ويروس افكار انحرافي ش��يفتگان فرهنگ غرب 
است كه فرهنگ و سبك زندگي خود را متأسفانه به بدنه 

جامعه هم تسري داده اند. 
از نظر علمي و پژوهش��ي هم دانش��گاه هاي ايران فقط 
مترس��كي از تكنولوژي و فنون و علوم را به دانشجويان 
ارائه مي دادند و فارغ التحصيالن اين رشته ها معموالً فاقد 
ابتكار و خالقيت بودند. خوشبختانه در رشته هاي فني و 
پزشكي برخالف علوم انساني پس از انقالب پيشرفت هاي 
قابل  توجهي صورت گرفتند و فارغ التحصيالن اين رشته ها 
توانستند با ابتكارات و خالقيت هاي خود به مرزهاي دانش 
نزديك ش��وند و در برخي رش��ته هاي فني و پزشكي به 
موفقيت هاي افتخارآميزي دست پيدا كنند. در مجموع، 
دانشگاه تهران در جهت تربيت نخبگان جامعه ايراني با 
فرهنگ غربي و تهي كردن آنها از باورها و اعتقادات اسالمي 
ايجاد شد تا نهايتاً صاحبان بهترين استعدادها و مغزها در 
خدمت فرهنگ غرب و ش��رق درآيند و ب��ه جاي ترويج 
فرهنگ انسان ساز اس��الم، به مبلغان بي جيره و مواجب 
فرهنگ سرمايه داري غرب تبديل شوند. ثمرات شوم اين 
برنامه هاي همه جانبه و حساب ش��ده، هنوز هم گريبان 
انقالب اسالمي را رها نكرده است و دانشگاه هاي ما هنوز 

هم كانون تقويت و ترويج ارزش هاي غربي هستند. 
  فرهنگستان زبان فارسي

 محمدعلي فروغي فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي را 
با نيت زدودن لغات بيگانه از زبان فارسي تأسيس كرد و 
در آن، زبده ترين ادبا و فضالي معاصر را به كار گرفت. اين 
افراد مأموريت داش��تند با رجوع به متون كهن فارسي، 
واژه ه��اي جديدي را س��كه بزنند يا كلم��ات متروك را 
دوباره رواج بدهند و به تدريج لغات فارس��ي را جانشين 
لغات بيگانه كنند. خود فروغي در سال 1314 براي مدت 
كوتاهي رياست فرهنگستان را به عهده داشت. پس از او 
وثوق الدوله اين مس��ئوليت را به عهده گرفت و پس از او، 
رياست فرهنگس��تان زبان و ادبيات فارسي جزو وظايف 
وزير فرهنگ شد. فرهنگستان توانست در سال 1314، 
120 واژه در 1315، 360 و در س��ال 1316، 650 واژه 
جديد را تصويب كند. رضاشاه از اين تعداد واژه راضي نبود 
و در سال 1317 فرهنگس��تان را منحل كرد. البته پس 
از يك هفته با تغيير در س��اختار فرهنگستان و واگذاري 
مديريت آن ب��ه وزير فرهنگ، فرهنگس��تان كار خود را 
مجدداً آغاز كرد. فرهنگستان كه قرار بود زبان فارسي را از 
واژه هاي بيگانه پااليش كند، عمالً فقط به زدودن واژه هاي 
عربي، به ويژه واژه هايي كه واحد فرهنگ اسالمي بودند 

پرداخ��ت و كار چنداني به واژه هاي غربي نداش��ت، زيرا 
اساساً هدف از تأسيس فرهنگستان اسالم زدايي از زبان و 
ادبيات فارسي و ترويج فرهنگ غرب بود. از آنجا كه بانيان و 
اعضاي فرهنگستان، خود از مشاهير غرب زده و از مروجان 
اصلي فرهنگ غرب بودند، بديهي است كه نمي توان از آنها 
انتظار داشت زبان فارسي را از واژه هاي غربي پاك كنند. 
عماًل هم اصطالحات و واژه هاي انگليسي و فرانسوي نه 
تنها از متون علمي و دانشگاهي حذف نشدند، بلكه در زبان 
عامه مردم هم رواج پيدا كردند و در مكالمات روزمره مردم 
به عنوان نشانه تحصيلكردگي و باسواد بودن به كار گرفته 
و به نام هاي افراد و اماكن هم كش��يده ش��دند. مشكل و 
دردي كه هنوز هم جامعه ما را رها نكرده و به عنوان نشانه 
تجدد در اسامي افراد، محصوالت مختلف و صحبت هاي 
روزمره به ويژه تحصيلكردگان و مسئوالن به وفور شنيده و 
ديده مي شود. نبايد بي انصافي كرد و از ذكر اين نكته غافل 
شد كه بخشي از بهترين معادل گذاري ها كه به سرعت در 
دل جامعه جا باز كرد و توس��ط مردم عادي به كار گرفته 
شد، در همان دوره از فعاليت هاي فرهنگستان انجام شد. 
اين امر به دليل به كارگيري اساتيد باسواد و كاربلد بود كه 
متأسفانه نتوانست همسنگ آن دوران ادامه پيدا كند و 
معادل گذاري هاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي جز در 

موارد معدودي نتوانست در جامعه جا باز كند. 
متأسفانه فرهنگستان به جاي رش��د و تعالي زبان و ادب 
فارسي، به وس��يله اي براي تقويت فرهنگ مهاجم غربي 
و محو تمدن اسالمي تبديل شد و پس از انقالب هم كه 
زبان فارسي به ش��دت مورد هجوم تعابير و اصطالحات 
فني ناش��ي از تحوالت سريع تكنولوژي رس��انه اي قرار 
دارد، آنگونه كه شايسته اين ميراث سترگ فرهنگي است، 
كارآمدي الزم را نداشته و به ويژه در زمينه معادل گذاري 

ناموفق عمل كرده است. 
  و ختام سخن

 آنچه بدان اش��ارت رفت اما تنها مختص به محمدعلي 
فروغي نيس��ت. مروري بر س��خنراني ها و نوش��تارهاي 
روشنفكران آن زمان نشان مي دهد از ديد آنان گسترش 
زندگي غربي به عنوان تنها س��بك زندگي مطلوب بود. 
بر همين اس��اس تقليد و اقتب��اس از پوس��ته بيروني و 
ظاهري تمدن غرب، بدون توجه ب��ه تحوالت تاريخي و 
زيرساخت هاي جامعه غربي، ويژگي مهم اين دوره است. 
بسياري از روشنفكراني كه در پشت صحنه، كارگرداني را 
برعهده داشتند با برداشتي سطحي از مدرنيسم و سعي 
در اج��راي آن در ايران، فكر مي كردن��د بر معضل بزرگ 
عقب ماندگي كشور غلبه خواهند كرد،بنابراين در دوران 
رضاشاه مسائلي چون تغيير نوع پوش��اك مردان و زنان، 
رواج مدهاي غربي و وس��ايل زندگي نو، ايجاد كلوپ ها و 

باشگاه ها و بسياري از چيزهاي ديگر تقليد شد.

اس�تفاده جهت دار فروغي از فردوس�ي 
و اش�عار او به چن�ان ابتذالي كش�يد كه 
ملك الشعراي بهار را به اعتراض واداشت 
و نوشت: »اشعار بي پدر و مادر را پهلوي هم 
قرار داده و اسم آن را شاهنامه گذاشته اند! 
بنده وقتي مي گويم اين شعر مال فردوسي 
نيست، مي گويند تو وطن پرست نيستي! 
افرادي مي خواهند احساسات وطن پرستي 
مردم را بدين وسيله تحريك كنند. هر چه 
دلش�ان مي خواه�د در آن مي گنجانند و 
مي گويند اين شاهنامه ملت ايران است!«

محمدعلي فروغي مدرس و سپس مدير 
مدرسه علوم سياسي بود كه همين امر، 
كاماًل تفك�ر حاكم بر اين نهاد را نش�ان 
مي دهد. يكي از ش�اگردان اين مدرسه 
به نام خان ملك ساساني در خاطراتش 
مي نويس�د: روزي از فروغي پرس�يدم 
كه آيا خود م�ردم ايران قادر نيس�تند 
كشورشان را اداره كنند؟ فروغي گفت: 
همان ط�ور كه اگر در آس�تين هاي يك 
پالتو دس�تي نباش�د ك�ه آن را حركت 
بدهد، آستين ايران هم تا دست انگليس 
در آن نباشد، قادر نيست تكان بخورد! 
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محمدعلي فروغي و تالش براي تزئين فرهنگي  استبداد رضاخاني

استاد اعظم  و توجيه ديكتاتوري منور!
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  نيما احمدپور    
محمدعل�ي فروغي دردش�تي - ك�ه س�ركرده يكي از 
ش�اخص ترين لژه�اي فراماس�ونري در ايران ب�ود- در 
دو س�طح فرهنگ و سياس�ت، به تالش ب�راي تثبيت و 
تزئين ديكتات�وري رضاخان�ي پرداخت. ع�الوه بر اين 
وي پ�س از حمله متفقين به اي�ران و با رايزن�ي با دولت 
انگلستان، بقاي سلطنت در خاندان پهلوي را نيز تثبيت 
ك�رد. بازخواني زندگ�ي و زمانه چهره هايي چ�ون او، از 
فرايض تاريخ پژوهي معاصر به ش�مار مي رود، چه اينكه 
نش�ان مي ده�د چگون�ه داعي�ه داران منورالفكري در 
خدمت خش�ن ترين ديكتات�وري معاصر ق�رار گرفتند 
و از تمام�ي توش و ت�وان خويش براي تقوي�ت آن بهره 
جستند. مقالي كه در پي مي آيد، در پي بسط بيشتر اين 
مدعاست. اميد آنكه عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
  زندگي و زمانه استاد اعظم

دانشكده حقوق دانشگاه تهران، در واقع همان مدرسه علوم 
سياسي بود كه فراماسون هاي سرشناسي چون: ميرزا نصراهلل 
خان مشيرالدوله و پسرش ميرزا حسن خان تأسيس كردند 
و توانستند فرزندان طبقه حاكمه ايران را جذب و دولتمردان 
و رجال سياسي آينده ايران را براساس تفكرات فراماسونري 
و تحصيلكرده هاي غربگرا تربيت كنند. محمدعلي فروغي 
مدرس و سپس مدير اين مدرس��ه بود كه همين امر، كاماًل 
تفكر حاكم بر آن را نش��ان مي دهد. يكي از ش��اگردان اين 
مدرسه به نام خان ملك ساس��اني در خاطراتش مي نويسد: 
روزي از فروغي پرسيدم كه آيا خود مردم ايران قادر نيستند 
كشورشان را اداره كنند؟ فروغي گفت: همان طور كه اگر در 
آستين هاي يك پالتو دستي نباشد كه آن را حركت بدهد، 
آستين ايران هم تا دست انگليس در آن نباشد، قادر نيست 

تكان بخورد! 
محمدعلي فروغي در واقع مغز متفكر رژي��م پهلوي، مورد 
احترام بسيار زياد غربزده ها و صاحب لژ فراماسونري بود. او 
كه خود مدتي نخست وزير هم بود، نقش بسيار تأثيرگذاري 
در اس��الم زدايي و ورود فرهنگ غرب به ايران داش��ت. خود 
مي گويد: ورود او در صحنه سياس��ت و پي��ش رفتن تا مقام 
رئيس الوزراي��ي - كه قطعاً به دس��تور تش��كيالت جهاني 
فراماسونري و انگليس بود- براي استفاده از قدرتمدار بي سوار 
و نافهمي چون رضاخان در اجراي نقشه اين تشكيالت بوده 
اس��ت! اين نقش��ه در رأس تمام اهداف استعماري انگليس 
در دوره رضاخان و همچنين امري��كا در دوره فرزندش قرار 
داش��ت و مقدمات آن از دوره ناصرالدين شاه و پس از فتواي 
تاريخي تنباك��و و تأثير گس��ترده و عمي��ق آن در مقابله با 
سياست هاي انگليس فراهم شده بود. فروغي در مقام مدرس 
و مدير مدرس��ه علوم سياس��ي، تمامي وجهه همت خود را 
مصروف اس��تعدادهاي علمي و فرهنگي غربزده و تقويت و 
تربيت آنها كرد. مجتبي مينوي در رثاي س��ي امين سالگرد 
درگذشت فروغي مي نويس��د: »تمام دوره درس خواندن و 
نشو و نماي ما، با تأليفات فروغي ها و اسم خاندان فروغي به 

هم پيچيده بود.«
فروغي در مراسم تاج گذاري رضاخان به صراحت به ترسيم 
ايدئولوژي شاهنش��اهي و باس��تان گرايي مبتني بر زدودن 
فرهنگ اس��الم و احياي ايران باس��تان پرداخ��ت و قدرت 
رضاخان را در جهت تحقق اين اهداف به كار گرفت تا تفكر 
جدايي دين از سياست و به انزوا كشاندن روحانيت و محبوس 
كردن روحانيون در محراب و مسجد را - كه روزگاري امثال 
ميرزا ملكم خان، سيدضياء، تقي زاده و... مبشر آن بودند- عملي 
سازد. فروغي باستان گرايي و مليت گرايي را در مقابل اسالم 
علم كرد و اين تفكر در جمعيت هاي روشنفكري تا پيروزي 
انقالب اسالمي ادامه پيدا كرد. جبهه ملي جناح غيرمتدين و 
نهضت آزادي جناح متديني بودند كه اسالم را در سايه ايران 
قبول داش��تند و عميقاً تحت  تأثير افكار فروغي و اسالف و 
خلف هاي او بودند.  فروغي رضاخان ميرپنج را يك پادش��اه 
پاكزاد و ايراني نژاد، وارث ت��اج و تخت كياني، منجي ايران و 
احياگر شاهنشاهي ايران باستان ناميد و به جاي ميرپنج، نام 
خانوادگي پهلوي را براي او جعل كرد تا كسي به ياد سابقه او 
نيفتد و همگان او را شاه شاهان و جانشين كوروش و داريوش 
بدانند! در اين راستا حس��ين پيرنيا، پسر ميرزا نصراهلل خان 
مشيرالدوله از بانيان فراماسونري در ايران، كتاب سه جلدي 
ايران باستان را مي نويسد. بعدها برگزاري جشن هاي 2500 
ساله، حذف تاريخ هجري و جايگزين كردن تاريخ شاهنشاهي 
و... نيز در جهت اسالم زدايي صورت گرفتند كه البته موفق 
نبودند. فروغ��ي غير از تدريس و مديريت در مدرس��ه علوم 
سياسي و ترويج مسلك فراماس��ونري، در جهت گسترش و 
تقويت فرهنگ غربي اقدامات ديگري را هم انجام داد كه به 

برخي از آنها اشاره مي كنيم:
  برگزاري جشن هزاره فردوسي و كنگره مستشرقان 

در تهران
 اين اقدام به مناس��بت هزارمين س��الگرد والدت ابوالقاسم 
فردوسي طوسي با دعوت از مستش��رقان جهان برگزار شد 
و بازتاب جهاني پيدا كرد. اين كنگره توس��ط فروغي افتتاح 
ش��د و به مدت هش��ت روز ادامه پيدا كرد. مراسم اختتاميه 
آن با حضور رضاش��اه در مش��هد و افتتاح آرامگاه فردوسي 
برگزار ش��د. فروغي به ش��اهنامه فردوس��ي عالقه خاصي 
داش��ت و بخش زيادي از وق��ت خود را ص��رف پژوهش در 
ش��اهنامه كرد و خالصه اي دوجلدي و منتخبي يك جلدي 
از شاهنامه را تأليف نمود. فروغي و شاگردانش از اثر سترگ 
فردوسي، ابزاري براي طرد فرهنگ اسالمي و ترويج فرهنگ 
شاهنشاهي ساختند. استفاده جهت دار از فردوسي و اشعار او 
و حتي تحريف و جعل ابيات فردوسي به چنان ابتذالي كشيد 
كه ملك الشعراي بهار را به اعتراض واداشت و نوشت: »اشعار 
بي پدر و مادر را پهلوي هم قرار داده و اس��م آن را ش��اهنامه 
گذاش��ته اند! بنده وقتي مي گويم اين ش��عر مال فردوسي 
نيست، مي گويند تو وطن پرست نيستي! افرادي مي خواهند 
احساسات وطن پرستي مردم را بدين وسيله تحريك كنند. 
هر چه دلشان مي خواهد در آن مي گنجانند و مي گويند اين 

شاهنامه ملت ايران است!«
  تحريف عرفان اصيل اسالمي

 فروغي تالش كرد محتواي عرفان اصيل اسالمي را تحريف 
و آن را با نوعي صوفي منش��ي و خرابات نشيني كه با تعاليم 
فراماسوني همخواني داشت درهم آميزد. در دوره حكومت 

  احمدرضا صدري
»... من يك كلمه 
به آقاي بني صدر 
تذك��ر مي ده��م 
ك��ه آن يك كلمه 
تذكر ب��راي همه   
  اس��ت:   حّب الدنيا 
رأس كّل خطيئة . 
ه��ر مقام��ي كه 
براي بشر حاصل 
مي شود، چه     مقام هاي معنوي و چه مقام هاي 
مادي روزي گرفته خواهد ش��د و آن روز هم   
  نامعلوم است.  توجه داشته باشند همه كساني 
كه براي بش��ر خدمت مي كنند، كس��اني كه 
داراي مقامي     هس��تند، داراي پستي هستند، 
كه مقاْم آنها را مغرور نكند. مقام رفتني است و 
انسان در     حضور خداي تبارك و تعالي ماندني 
است.  من از آقاي بني صدر مي خواهم كه مابين 
قبل از رياست جمهور و بعد از رياست  جمهور 
در اخالق روحي ش��ان تفاوتي نباشد. تفاوت 
بودن دليل بر ضعف نفس اس��ت و من از همه 
كساني كه در مقامي هس��تند، چه مقام هاي 
كشوري و چه مقام هاي     لش��كري مي خواهم 
كه به مقامات خودشان مغرور نباشند و در راه 
اعتالي اسالم     و اعتالي ملت مسلمان و اعتالي 
كشور ايران كوشا باش��ند و اينطور نباشد كه 
به     واس��طه تقدم و تأخر يك نفر ي��ا چند نفر 
موقتاً اسباب اين بش��ود كه كناره گيري كنند 
و    يا خداي نخواس��ته، مخالفت و كارشكني. از 
خداوند تعالي مسئلت مي كنم كه همه ما را به 
راه خدا، به راه راست هدايت كند و از     گرايش 
به شرق و غرب حفظ و از خوف از ابرقدرت ها 

حفظ كند.«  
آنچ��ه در فوق آم��د، بيانات ام��ام خميني در 
مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري ابوالحسن 

بني صدر در بيمارس��تان قلب تهران است كه 
بس��ياري آن را نوعي پيش بيني فرجام او نيز 
مي دانند! اث��ري كه هم اين��ك در معرفي آن 
سخن مي رود، س��عي دارد تا با اتكا به اسناد، 
شيوه مواجهه رهبر كبير انقالب اسالمي با فتنه 
مش��ترك اولين رئيس جمهور اسالمي ايران 
و گروه منافقين را م��ورد بازخواني قرار دهد. 
فاطمه نظري كهره در مقدمه اين اثر- كه مركز 
اسناد انقالب اس��المي آن را منتشر ساخته- 
چنين آورده است: »امام خميني)ره( بزرگمرد 
عصر حاض��ر عالوه ب��ر اينكه تئ��وري انقالب 
اس��المي را تبيين كرد، براي اولين بار پس از 
حكومت پيامبر اس��الم)ص( و ام��ام علي)ع( 
حكومتي اسالمي با تكيه بر آراي مردم مسلمان 
ايجاد كرد. تدبير، رهبري و هدايت امام خميني 
عالوه بر مرحله انقالب و فروپاشي رژيم پيشين 
در مرحله ايجاد يك نظام جديد سياس��ي نيز 
بسيار فوق العاده ظاهر شد. مديريت ايشان پس 
از استقرار نظام سياسي اسالمي نيز مخصوصاً 
در مهار فتنه ها و بحران هاي متعدد سياسي، 
امنيتي و نظامي بس��ان يك رهبر ت��راز اول و 
بسيار مجرب به اثبات رسيد و همه فتنه گران را 
ناكام گذاشت. يكي از مديريت هاي مثال زدني 
امام خميني نح��وه برخورد او ب��ا فتنه نفاق و 
بني صدر است. سيد ابوالحسن بني صدر فرزند 
آيت اهلل نصراهلل بني صدر در س��ال 1312 در 
همدان متولد شد. او در سال 1342 به فرانسه 
رفت و با پيروزي انقالب اس��المي آنجا ساكن 
شد. وي همراه حضرت امام خميني در بهمن 
1357 به ايران آمد و خيلي سريع توانست در 
امور حكومتي س��مت هايي را كسب كند. در 
اين زمان اولين اختالفات بني صدر با مجلس 
خبرگان بر س��ر دو اصل قانون اساسي يعني 
اصل واليت فقيه و شرايط عمومي و اختيارات 
رئيس جمهور صورت گرفت. سرانجام به  رغم 

تمامي مخالفت هاي بني ص��در و همفكرانش 
اين اصول تصويب شد. هر چند انتظار مي رفت 
مخالفت ه��اي بني صدر خاتمه ياب��د، اما وي 
همچن��ان بر اعتراض��ات خود ادام��ه مي داد. 
پس از اتمام اولين دوره رياس��ت جمهوري و 
كسب اكثريت آرا از سوي بني صدر وي در پي 
برقراري حاكميت و اثب��ات نظريات خود بين 
قواي حكومت و حتي در سطح جامعه بر آمد. با 
شروع جنگ تحميلي بني صدر در مقام فرمانده 
كل قوا با سياست هاي نظامي سپاه و نيروهاي 
مردمي ب��ه مخالفت پرداخت. سياس��ت هاي 
دفاع��ي بني صدر بيش��تر بر واگ��ذاري زمين 
تكيه داش��ت و س��عي مي كرد تا از طريق اتكا 
به قدرت ه��اي خارجي مش��كل جنگ را حل 
كند. پس از ناكامي ه��اي بني صدر در فرآيند 
جنگ تحميلي پشت جبهه و عرصه سياسي، 
كشور محلي براي تنازعات وي با نيروهاي خط 
امام ش��د. اين بار به م��دد منافقين كه قدرت 
ميليشياي جوان خود را بيش از اقتدار سپاه و 
كميته ها در ذهن بني ص��در القا كرده بود... به 
جنگ امام آمد. تقابل جريان فتنه سال 60 كه 
جبهه متحد ضد انقالب را به همراه داشت، با 
نيروهاي حزب اللهي به نقطه اوج خود و زمان 
سرنوشت ساز رس��يد. امام در سخنراني هاي 
متعدد بني صدر را نصيحت كرد، اما بني صدر 
با تكيه بر منافقين بر شدت مخالفت هاي خود 
افزود. سرانجام امام در 20 خرداد 1360 طي 
حكمي به ستاد مشترك ارتش، رئيس جمهور 
را از فرمانده��ي كل قوا عزل كردن��د. در 31 
خ��رداد 1360 طرح ع��دم كفايت سياس��ي 
بني صدر در مجلس شوراي اسالمي مطرح شد. 
همزمان با خلع بني صدر از رياست جمهوري 
س��ازمان مجاهدين خلق )منافقين( به بهانه 
حمايت از جان بني صدر جنگ مسلحانه را با 
هدف س��رنگوني جمهوري اسالمي آغاز كرد. 

تشكيالت اهريمني منافقين و گروه هاي همسو 
هر چند درگيري ها و آش��وب هاي متعددي را 
باعث شدند، ولي با پيروزي حزب اهلل مجبور به 
انزوا يا فرار از كشور گرديدند. سرانجام جريان 
نفاق پس از به شهادت رساندن آيت اهلل بهشتي، 
رجايي و باهنر از جامعه اسالمي طرد شد و در 
خارج از كشور به اقدامات خصمانه  خويش عليه 

نظام جمهوري اسالمي ادامه داد.« 
مؤلف در بخ��ش ديگري از مقدم��ه خويش، 
محتواي كتاب »ام��ام خميني و مه��ار فتنه 
بني صدر و منافقين« را به ش��رح ذيل معرفي 
مي كند: »اين كتاب در پنج فصل سازماندهي 
شده است. فصل اول به مفهوم فتنه، ويژگي ها 
و عوام��ل پيدايش آن در جامع��ه و همچنين 
جريان نفاق و سير ش��كل گيري آن در تاريخ 
اس��الم اختصاص دارد. در فصل دوم با توجه 
به نق��ش مح��وري منافقي��ن و بني صدر در 
ش��كل گيري جريان نفاق در سال هاي 1359 
و 1360 ابت��دا ب��ه معرفي آنها و س��پس علل 
پيدايش جريان نفاق پس از انقالب اسالمي و 
شيوه هايي كه منافقين براي كسب مشروعيت 
و مقبوليت در نظام جمهوري اس��المي اتخاذ 
كردند، پرداخته ايم. فصل سوم به روند تكوين 
اتحاد مي��ان منافقين و بني ص��در اختصاص 
يافته اس��ت. در اين فصل مواض��ع بني صدر و 
منافقين نس��بت به يكديگر و رويدادهايي كه 
پس از انقالب به جريان اين اتحاد كمك كرد، 
بررسي شده است. در فصل چهارم نقش امام 
خميني در مهار فتنه نفاق و مواضع ايشان در 
برخورد با اين جريان ارزيابي ش��ده است. در 
فصل پنجم سرنوشت فتنه نفاق و اقداماتي كه 
سران فتنه پس از شكست در برنامه هاي خود 
در پيش گرفتند، بررس��ي شده است. كتاب با 
نتيجه گيري، اسناد و تصاوير مرتبط با موضوع 

كتاب خاتمه يافته است.«

 »امام خميني و مهار فتنه بني صدر و منافقين« 
در آيينه يك اثر پژوهشي

در آميختن »مدارا« با »قاطعيت«

   1358. بيمارستان قلب تهران، نمايي از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر توسط 
امام خميني


