
   احمدرضا صدري
تقالي گسترده جماعت موس�وم به سلطنت طلب، 
در رفع و رجوع رويدادي كه به حيات سياسي آنان 
خاتمه داد، نشان از آن دارد كه اين طيف همچنان در 
تحليل انقالب اسالمي، به تالش هاي 43 ساله خويش 
در اين باره نمره قبولي نمي دهد! مرده ريِگ »حمايت 
امريكا و انگلي�س از انقالب اس�المي« همچنان در 
زمره دستاويزهايي است كه اين جريان براي توجيه 
سقوط پهلوي دوم از آن مدد مي جويد. هر چند تجربه 
نشان داده كه از اين امامزاده، اميد معجزتي نمي رود! 
مقال پي آمده درصدد است تا با اس�تناد به پاره اي 
تحليل ها بار ديگر بي پايگي اين تص�ور را بنماياند. 
مس�تندات اين نوش�تار، بر تارنماي پژوهش�كده 
مطالعات تاريخ معاصر ايران آمده است. اميد آنكه 
اهل تحقي�ق و عالقه مندان را مفي�د و مقبول  آيد. 

    
 تقلي���ل تاري�خ، از جن���س »كار، كاِر 

انگليسي  هاس�ت!«
براي ورود به بحثي كه در فوق، به ماهيت آن اش��ارت 
رفت بايد دقيقاً صورت مس��ئله را طرح كرد. از قضا اين 
مسئله، صورتي ساده دارد و هر چند از سوي گروه هاي 
مختلفي طرح مي ش��ود، اما مالت و محتواي اصلي آن 
درز گرفتن فهم و نقش عموم م��ردم در رويداد انقالب 
اسالمي است. اين جماعت به خواست و فكر مردم در آن 
دوره اهميتي نمي دهند و هر آنچه را كه در زادگاهشان 
روي داده است، به حساب اراده خارجي مي گذارند! گو 
ايراني موجودي است كه قدرت كنش و واكنش ندارد! 
محمود ذكاوت، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران در تبيين 

صورت مسئله چنين آورده است:
 »انقالب اسالمي از جمله رخدادهاي تاريخ ايران است 
كه سهم عوامل مختلف در وقوع آن حائز اهميت است. 
وجه ديگر انقالب اسالمي، سقوط رژيم پهلوي است. به 
بيان ديگر، عوامل دخيل در وقوع انقالب اسالمي باعث 
سقوط رژيم پهلوي ش��دند. با وجود اين، از همان زمان 
وقوع انقالب اسالمي، يك جريان توجيهي ظهور يافت 
كه همه عوامل دخي��ل در انقالب و س��قوط پهلوي را 
ناديده مي گرفت و انقالب اسالمي و سقوط رژيم پهلوي 
را حاصل اراده انگليس و امريكا مي دانست! اين جريان، 
ذيل تئوري توطئه ق��رار مي گيرد. اي��ن نظريه درباره 
س��قوط رژيم پهلوي در قالب دو معنا ظه��ور مي يابد، 
اول: احساس خطر كش��ورهاي اس��تعماري از رشد و 
توس��عه رژيم پهلوي، باعث اقدام آنان در جهت سقوط 
شاه شد! دوم: اقدامات كشورهاي استعماري به منظور 

سقوط رژيم پهلوي براي جلوگيري از شكل گيري يك 
نظام كمونيستي يا نظامي خارج از چارچوب انتظارات 
امپرياليسم انجام شد. مطرح كننده معناي اول، عموماً 
سلطنت طلب ها و به طور خاص خانواده پهلوي هستند. 
محمدرضا پهلوي در مصاحبه با يك نش��ريه امريكايي 
و بعدها در كتاب پاس��خ به تاريخ، به دسيس��ه امريكا 
براي سقوط رژيمش و نقش انگلستان در اين دسيسه 
اش��اره كرد. پس از آن گروه هاي مختلف منتس��ب به 
اين مش��ي و جريان، اين تحلي��ل را بازتولي��د كردند. 
آنها در توجيه ادع��اي خود، به گزارش هاي ش��بكه ها 
و مطبوعات انگليس��ي و امريكايي استناد مي كنند كه 
هماهنگ با ني��ات نيروهاي انقالبي عم��ل مي كردند. 
داعيه داران معناي دوم از تئوري توطئه درباره سقوط 
شاه، ماركسيس��ت ها هس��تند. آنان متكي به تفكرات 
چپ، از روند تحوالت منتهي به انقالب ۱۳۵۷، انتظار 
تشكيل حكومتي سوسياليستي يا كمونيستي داشتند! 
چپ ها منكر تالش هاي اجتماع��ي گروه هاي مختلف 
مردم نمي شدند، اما سقوط شاه را دسيسه امپرياليسم 
در كنفرانس گوادلوپ براي جلوگيري از تشكيل جامعه 
كارگري مي دانس��تند. خارج از اين دو دس��ته، عده اي 
از پژوهشگران نيز به  اش��تباه در تحليل عوامل دخيل 
در سقوط ش��اه، نقش رس��انه هاي خارجي در تهييج 
مردم انقالبي را پررنگ كرده اند. جان كالم جريان ها و 
گروه هاي مختلف سلطنت طلب آن است كه در مسئله 
س��قوط رژيم پهلوي، انقالب حاصل تالش و هم افزايي 
جريان اس��المي و گروه هاي اجتماعي ديگر نبود، بلكه 
اين مهم را دو دولت انگليس و امريكا به منظور نيل به 
منافع خويش محقق كردند! با وجود اين، جريان چپ 
داعيه دار تئوري توطئه، منك��ر تالش هاي جريان هاي 
مختلف اجتماعي نيست، اما س��رانجام امپرياليسم را 
عامل اصلي سقوط شاه مي داند! امكانات رسانه اي اين 
دو جريان و تبليغ اين تئوري توسط ايشان باعث شده 
است افراد مختلفي اين تئوري را درباره انقالب اسالمي 
و سقوط رژيم پهلوي باور كنند. توجه به نقش دولت هاي 
انگليس و امريكا در س��قوط محمدرضا پهلوي و تأكيد 
همواره بر آن توسط طيف هاي مختلف سلطنت طلب 
و چپ ها به معناي تقليل تاريخ اس��ت! آنها با تأكيد بر 
تئوري توطئه، تنها عامل س��قوط رژيم پهلوي را اراده 
امپرياليسم معرفي مي كنند! از نگاه ايشان گويي مردم 
اين سرزمين نمي توانند سرنوشت خويش را رقم بزنند. 
آنها نقش مردم را ناديده مي گيرند. حتي چپ هايي كه 
همواره بر عنصر توده تأكيد مي كنن��د، در اينجا نقش 
توده مردم در تحوالت اجتماعي را نمي بينند! صاحبان 

تفكر توطئه، مدام اين گزاره را تكرار مي كنند: كار، كار 
انگليسي هاست! و از اين رهگذر، خطاي روش شناختي 
ديگري را نيز مرتكب مي شوند. آنها به جاي آنكه به ابعاد 
مختلف جامعه وقت توجه و عوامل و ريشه هاي انقالب 
را در داخل جس��ت وجو كنند و از اين باب به شناخت 
بهتر و دقيق تري از مردم و كشور برسند، با عنوان كردن 
يكه تازي بيگانگان در تحوالت داخلي، در دام ديگري از 

تقليل تاريخ ايران مي افتند...«. 
   كارگ�زاران ملكه، پاي كار بق�اي پهلوي ها در 

ايران!
گام بعدي در بررسي ادعاي حمايت انگليس از انقالب 
اسالمي، خوانش مجموعه واكنش هاي لندن به ماوقع 
ايران در سال ۱۳۵۷ اس��ت. با مروري بر ابتدايي ترين 
اس��ناد در اين باره، مي توان دريافت كه اين كش��ور به 
هيچ وجه نه مي خواست و نه مي توانست به پنبه شدن 
رشته هاي خويش در طول بيش از يك قرن فعاليت در 
ايران رضايت دهد. از اين روي، نه تنها به انقالب ايرانيان 
مددي نرس��اند، بلكه تمامي تالش خوي��ش را بر بقاي 
پهلوي ها متمركز س��اخت! محمدرضا چيت سازيان، 
پژوهشگر تاريخ معاصر ايران اين موضوع را به شرح پي 

آمده، مطرح كرده است:
»هرچند به نظر مي رسد كه لندن، در فاصله سال هاي 
۱۳۵6ش و ۱۳۵۷ش، به تدريج اميد خود را به حفظ و 
بقاي سلطنت از دست مي داد، اما همچنان هّم خود را 
صرف حمايت از س��لطنت محمدرضا پهلوي مي كرد. 
نكته جالب اين اس��ت كه در كنفرانس گوادلوپ كه با 
حضور سران كش��ورهاي قدرتمندي همچون فرانسه، 
انگلستان، امريكا و آلمان برگزار ش��د، جيمز كاالهان 
نخست وزير انگلستان به صراحت به رهبران اين كشورها 
اعالم كرد كار س��لطنت محمدرضا پهلوي رو به پايان 
اس��ت و بايد براي جانش��يني وي، فكري كرد! اين را از 
سخنان آنتوني پارسونز آخرين سفير انگلستان در ايران 
پيش از انقالب اس��المي نيز مي توان به خوبي فهميد. 
پس از به آتش كشيده شدن سفارت انگلستان در ايران 
و دفتر هواپيمايي اين كش��ور، آنتوني پارس��ونز گفت 
قدرت و اعتبار آيت اهلل خميني،  به قدري  افزايش يافته  و 
شعار ساده او كه  شاه  بايد برود و يك  جمهوري  اسالمي 
 جايگزين  آن  بشود، طوري جا افتاده  بود كه  هيچ  تدبيري 
 براي  مقابله  با آن  كارگ��ر نمي افتاد، مخصوصاً با حضور 
ميليون ها ايراني در صحنه  به  طرفداري  از آيت اهلل، هيچ 
 اميدي  به  ماندن  شاه  نبود! او بايد مي رفت ، چراكه  حتي  در 
خشن ترين  و ستمكارترين  ديكتاتوري ها هم يك  حداقل 
 رضايت  و مقبوليت  عامه  ضروري اس��ت... با اين حال به 

انگاره حمايت امريكا و انگليس از انقالب اسالمي، نمادي از تاريخ پريشي!

تكرار »دايي جان ناپلئون«

 با بازيگري سلطنت طلب ها و چپ هاي سابق!

دليل منافع سياس��ي و اقتصادي بي ش��ماري كه 
انگلستان در نزديكي با ش��اه داشت، تالش كرد تا 
آنجا كه مي تواند به بقاي سلطنت محمدرضا پهلوي 
ياري رساند. به تعبيري سياست انگلستان در اين 
مقطع زماني، حفظ و بقاي رژيم سلطنت در ايران 
بود و براي اين كار، به دنب��ال تمهيداتي به همراه 
دولت امريكا بود. اين را از اظهارنظر مقام هاي رسمي 
بريتانيا نيز مي توان فهميد. براي مثال در ۳0 مهرماه 
س��ال ۱۳۵۷ بود كه ديويد اوئن وزير امور خارجه 
بريتانيا ضمن اعالم دفاع و پشتيباني انگلستان از شاه 
ايران اظهار داشت: سقوط شاه در ايران پيشرفتي در 
امور حقوق بشر اين كش��ور به  وجود نخواهد آورد، 
بلكه نوعي شكست و عقب نشيني محسوب مي شود! 
همچنين در ۱0 آبان  ماه سال ۱۳۵۷ بود كه ملكه 
بريتانيا در مراسم افتتاح پارلمان به صورت رسمي 
اعالم كرد بريتانيا آرزومند بقاي رژيم سلطنت در 
ايران اس��ت! آنها براي عملي كردن اين خواست و 
هدف خود تا آخرين روزهاي س��لطنت محمدرضا 
پهلوي فعاليت كردن��د. مهم ترين ط��رح آنها نيز 
تالش براي روي كار آوردن نخست وزيري نزديك 
به خود، در آخرين روزهاي س��لطنت محمدرضا، 
يعني شاپور بختيار بود. لندن با اين كار خود قصد 
داشت از فروپاشي كامل رژيم سلطنت در ايران و به 
خطر افتادن منافعشان جلوگيري و به نوعي مسير 
انقالب را منحرف كند، اما در نهايت چندان طرفي 
نبس��ت و اين امواج انقالب بود كه تمام نقشه هاي 
آنها را نقش بر آب كرد و از ميان برداش��ت! آنها در 
اين راه، تنه��ا به اين موضوع اكتف��ا نكردند و براي 
س��ركوب مبارزات مردمي و مهار حركت انقالبي، 
كمك هاي گوناگوني را به رژيم پهلوي عرضه كردند. 
فروش تسليحات نظامي به ايران از جمله تجهيزات 
ضد ش��ورش، باتوم هاي برقي و وسايل بازجويي و 
شكنجه، اعزام كارشناس ضد شورش، عدم پوشش 
كامل اعتراض ها و اعتصاب هاي مردمي، س��كوت 
در قبال نقض حقوق بش��ر و آزادي ه��اي مدني و 
سياسي و حمايت از روحانيت غير سياسي در مقابل 
روحانيت سياسي و انقالبي، از جمله اقداماتي بود 
كه دولت انگلس��تان براي جلوگيري از فروپاش��ي 
نظام پهلوي انجام داد. آنه��ا با صراحت از اين اقدام 
خود دفاع كردند، براي نمونه وزير دفاع انگلستان 
در ارديبهشت س��ال ۱۳۵۷ش، در مجلس عوام از 
فروش تسليحات به ايران دفاع كرد. دولت انگلستان 
همچنين با وجود فشارهاي حزب كارگر، پشتيباني 
خود را از حكومت نظامي در ايران اعالم كرد. اين در 
حالي است كه انگلستان خود را پيشرو و طاليه دار 

آزادي و مردم ساالري در دنيا مي دانست...«. 
   فرستاده عموسام، در پي كودتا در ايران

در اين بخش از مقال، بايد به رويكرد حاكمان كاخ 
سفيد، در حمايت از رژيم ش��اه پرداخت. واقعيت 
اين است كه امريكايي ها، در تالش براي بقاي رژيم 
پهلوي در ايران حتي از انگليسي ها نيز پرانگيزه تر 
بودند! آنان در سايه سياست هاي حمايتي خود از 
محمدرضا پهلوي از بدو س��لطنت وي، جاي پاي 
خويش را در ايران محكم كرده و پس از 28 مرداد 
۱۳۳2، كش��ومان را به پايتخ��ت دوم خويش در 
منطقه خاورميانه مبدل ساختند! اراده تغيير شاه از 
سوي چنين رژيمي بعيد مي نمايد! محمود ذكاوت 

در اين باره مي نويسد:
 »سياست كلي دولت امريكا در قبال ايران، همواره 
مبتني بر حمايت از رژيم پهلوي بود. امريكا توانسته 
ب��ود از رهگذر تجهي��ز نظامي ايران هم مش��تري 
مناسبي براي تس��ليحات خود بيابد و هم امنيت 
اس��رائيل و منافع خويش در منطقه غرب آسيا را 
تأمين كند. اين دولت اگرچه به تغيير مشي رژيم 
پهلوي نظر داشت، اما هيچ گاه تغيير اين رژيم را در 
دس��تور كار نداش��ت. دولت امريكا قباًل اصالحات 
ارضي را براي دفع جنبش هاي دهقاني و انتخابات 
ملي آزاد را براي راضي نگه داش��تن مخالفان ملي 
ب��ه رژيم پهل��وي ديكته كرده ب��ود، ام��ا امريكا تا 
آخرين روزهاي رژيم پهلوي حام��ي آن رژيم بود. 
سازمان هاي اطالعاتي، امنيتي و جاسوسي امريكا 
در تابستان ۱۳۵۷، وضعيت ايران را چنين ارزيابي 
كرده بودند: ايران در شرايط انقالبي و حتي شرايط 
ماقبل انقالب نيز قرار ندارد!... حتي پس از قتل عام 
مردم در ۱۷ شهريور، كارتر با ارسال نامه اي رسمي، 
پشتيباني امريكا از ش��اه را يادآور شد. شعار سگ 
زنجيري كارتر كه بر در و ديوارها نوش��ته مي شد، 
برداشت مردم از رابطه امريكا و شاه را نشان مي داد! 
سفيران امريكا و انگليس، متفقاً به ديدار شاه رفتند 

و به او گفتند كشورهاي ما در كنار شما قرار دارند و 
از رژيم ايران پشتيباني مي كنند! اساساً سرنگوني 
شاه براي كارتر، فاجعه اي سياسي به شمار مي آمد. 
پيش بيني آنها مان��دگاري محمدرض��ا پهلوي بر 
سرير قدرت تا يك دهه بعد بود، اما تقريباً از اواسط 
آبان ماه ۱۳۵۷، نگاه امريكايي ها و غربي ها به رژيم 
پهلوي تغيير كرد. در ادامه، كنفرانس گوادلوپ در 
۱۵ دي ۱۳۵۷ )ژانويه ۱۹۷۹(، نقطه عطف تغيير 
نگرش غربي ها نس��بت به شاه ش��د. آنها روي كار 
آمدن حكومتي نظامي و خش��ن را براي سركوب 
معترضان مط��رح كردند. حضور ژن��رال هايزر در 
ايران و در اين برهه براي تحق��ق چنين منظوري 
بود. وي مأموريت داشت يكپارچگي ارتش را حفظ 
و قدرت را به آن منتقل كند. از سويي ديگر حمايت 
شبكه بي بي سي از انقالب ايران به طور سامان يافته 
و برنامه ريزي ش��ده يك افس��انه بي اس��اس است! 
خود آنها نيز در ۷0سالگي اين شبكه، اين قضيه را 
تكذيب كردند. در زمان انقالب اسالمي، بخشي از 
ايراني هاي شاغل در بي  بي سي، دانشجويان مخالف 
حكومت شاه بودند. از اين عده تقريباً هيچ كدامشان 
تمايالت مذهبي نداش��تند، اغلب چپ يا ملي گرا 
بودند و بيشترشان هم كارمند دائمي رسمي نبودند، 
اما مديريت بي بي  سي فارسي و سرويس جهاني آن 
ش��بكه كه تابع وزارت خارجه بريتانيا بود، رويكرد 
ضد شاه نداشت! واقعيت امر و چيزي كه در اسناد 
مشخص است، اين است كه بريتانيا به تغيير رژيم 
پهلوي در ايران راضي نبود و تا جايي كه توانست، 
تالش كرد تا نظام پهلوي را در ايران حفظ كند...«. 

   انگلستان بازوي تبليغاتي سلطنت طلبان 
در دوره پس از پيروزي انقالب اسالمي

وجه ديگري از نگاه انگلس��تان به انقالب اسالمي 
را مي ت��وان در رفتار اين حكومت، ب��ا نظام برآمده 
از آن ديد. بي ترديد انگلستان از بدو تأسيس نظام 
جمهوري اسالمي در 4۳ س��ال پيش تا هم اينك، 
همچنان تض��اد خود را ب��ا آن حفظ كرده اس��ت! 
رفتار اين دولت با جمهوري اس��المي، برخاسته از 
نگاهي است كه به اصل رويداد انقالب اسالمي دارد. 

محمدرضا چيت سازيان در اين فقره معتقد است: 
»با پيروزي انقالب اس��المي در ايران و سرنگوني 
رژيم پهلوي، انگلس��تان كه يكي از متحدان خود 
را از دست داده و منافعش در ايران در معرض خطر 
قرار گرفته بود، سياس��ت تضعيف نظام جمهوري 
اسالمي و حتي براندازي آن را در پيش گرفت. دولت 
انگلستان با تندرو خواندن نظام جمهوري اسالمي، 
آشكار و نهان و در همراهي با اياالت متحده امريكا 
اقدامات فراواني را انجام داد. تحريم هاي اقتصادي، 
فشارهاي ديپلماتيك و قطع رابطه با تهران، كمك 
به صدام براي حمله به ايران و پشتيباني از گروه هاي 
معارض همچون سلطنت  طلبان از جمله اقداماتي 
بود كه انگلستان براي تضعيف نظام تازه  شكل گرفته 
جمهوري اسالمي انجام داد. نمونه اين اقدامات را 
مي توان در مسئله تسخير سفارت امريكا در ايران 
مش��اهده كرد. دولت انگلس��تان ك��ه در برابر اين 
مس��ئله، مواضع محكمي عليه جمهوري اسالمي 
اتخاذ كرده بود، درصدد تعطيلي س��فارت خود و 
قطع رابطه با تهران برآمد! اين كشور براي تعطيلي 
سفارت خود از دي ماه ۱۳۵8ش، به كاهش تعداد 
نيروها و كاركنانش دست زد. انگلستان بيم داشت 
كه بس��تن س��فارتش به صورت ضربتي، تبعاتي 
براي اين كشور داشته باش��د، به همين دليل اين 
كار را به مرور زمان انجام داد و س��رانجام در اواخر 
س��پتامبر ۱۹80م بود كه آخرين نيروهاي خود را 
از ايران خ��ارج كرد! اي��ن كار در هماهنگي با چند 
كشور اروپايي انجام شد. دولت انگلستان نهايتاً در 
شهريور س��ال ۱۳۵۹ش بود كه سفارت خود را در 
تهران رس��ماً تعطيل و از آن پس اعالم كرد دولت 
سوئد، حافظ منافع انگلستان در ايران خواهد بود! از 
ديگر ابزارهايي كه دولت انگلستان براي تضعيف و 
حتي در صورت امكان براندازي جمهوري اسالمي 
استفاده كرد، تحريم اقتصادي بود كه در همكاري و 
هماهنگي كامل با امريكا انجام شد. اين سياست كه 
به درخواست دولت كارتر انجام مي شد، با موافقت 
و همراهي كامل دولت وقت انگلستان كه در رأس 
آن مارگارت تاچر بود، عملي و محقق شد. راه ديگر 
براي فش��ار آوردن بر جمهوري اس��المي ايران و 
تضعيف آن مس��دود كردن دارايي هاي متعلق به 
ايران در بانك ه��اي بريتانيايي بود. آمارها نش��ان 
مي داد كه ذخاير ارزي ايران در انگلس��تان چيزي 
بالغ بر ۷ ميليارد دالر است كه از اين ميان ۳ ميليارد 
در بانك ها و مؤسسات مالي چندمليتي و 4ميليارد 
آن در بانك هاي داخلي انگلستان ذخيره شده بود. 
افزون بر اين، مبالغي از وام هايي كه حكومت پهلوي 
به انگلستان داده و سررسيد بازپرداخت هاي آن به 
پايان نرس��يده بود، وجود داش��ت كه به بهانه هاي 
مختلف همچون: انق��الب، گروگانگيري و جنگ، 
به دولت ايران پرداخت نش��د يا بازپرداخت آن به 
تعويق افتاد و تا مدت ها پ��س از آن اين كار انجام 
نشد! شيوه ديگر لندن براي ضربه زدن به انقالب، 
حمايت از گروه هاي معارض و ضد انقالب بود. آنها 
از افرادي همچون ش��اهرخ فيروز و رضا عامري كه 
از سلطنت طلبان بودند، حمايت مي كردند و بر آن 
بودند با ايجاد حوادث متعدد، راه را براي سرنگوني 
جمهوري اس��المي هموار كنند. نكت��ه جالب اين 
است كه با وجود استفاده از همه ابزارها براي ضربه 
زدن به جمهوري اس��المي ايران، لندن تالش كرد 
روابط اقتصادي و منافعي را كه اين كشور در ايران 
داش��ت، از دست ندهد! دولت انگلس��تان با علم بر 
اينكه تحريم اقتصادي ايران ضرر بسياري را متوجه 
بازرگانان انگليس��ي كرده، به دنب��ال حفظ روابط 
تجاري با تهران ب��ود، تا در عين اينكه فش��ارهاي 
اقتصادي بر ايران حفظ شود، ضرر كمتري متوجه 
بازرگانان و تجار انگليسي گردد و همزمان بتواند دو 

هدف متضاد را جامه عمل بپوشاند!...«. 

توجه به نق�ش دولت هاي انگليس 
و امري�كا در س�قوط محمدرض�ا 
پهلوي و تأكيد همواره بر آن توسط 
طيف هاي مختلف سلطنت طلب و 
چپ ، به معناي تقليل تاريخ است! 
آنها با تأكيد بر تئوري توطئه، تنها 
عامل س�قوط رژيم پهلوي را اراده 
امپرياليسم معرفي مي كنند! از نگاه 
ايش�ان، گويي مردم اين سرزمين 
نمي توانند سرنوشت خويش را رقم 
بزنند. حتي چپ هاي�ي كه همواره 
ب�ر عنصر ت�وده تأكي�د مي كنند، 
در اينجا نق�ش آن�ان در تحوالت 
اجتماعي را نمي بينن�د! صاحبان 
تفكر توطئه، مدام اين گزاره را تكرار 
مي كنند: كار، كار انگليسي هاست!
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در حاالت و مقامات
 »شريعه خرد«

عالمه محمدتقي جعفري 
»تكاپوگر انديشه ها«

   محمدرضا كائيني
در س��ال ۱۳۷6 و از  

س��وي پژوهش��گاه 
فرهنگ و انديش��ه 
اس��المي، كنگ��ره 
نكوداش��ت زنده ياد 
عالم��ه محمدتقي 
برگ��زار  جعف��ري 
و از س��وي همي��ن 
نه��اد، يادمان هايي 
نيز ب��راي آن متفكر 
نامور منتشر شد. اثر »ش��ريعه خرد« در زمره اين آثار 
بود كه هم اين��ك فرصت را براي معرف��ي آن مغتنم 
شمرده ايم. ناشر در ديباچه اين بزرگداشت نامه، چنين 
آورده است:  »بنا به تصويب ش��وراي عالي تحقيقات 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي مقرر شد به پاس 
تالش نستوهانه و ديرباز حضرت استاد آيت اهلل عالمه 
محمدتقي جعفري و خدمات گرانسنگ معظم له به 
ساحت فكر و فرهنگ و معارف الهي كشورمان، كنگره 
نكوداشت منزلت علمي استاد كه گامي است كوچك 
در تكريم مقام ارجمند دانش و دانشوري برگزار گردد. 
مقارن با اين كنگره و در پاسخ به درخواست حضرت 
حجت  االسالم والمسلمين جناب آقاي علي اكبر رشاد، 
رياست محترم پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 
از علما و انديش��مندان برجس��ته حوزه و دانش��گاه، 
مقاالت بسيار ارزيده اي به دست آمد و زير نظر ايشان، 
تدوين و بدين هيئت كه مشاهده مي نماييد، سامان 
يافته و با عنوان» ش��ريعه  خرد« آماده انتشار گرديد. 
اينك، از صاحب قلمان اين مجموعه ارزشمند و همه 
دست اندركاران تدوين و چاپ و انتشار اين اثر، قدرداني 

مي گردد...«. 
حجت االسالم والمسلمين علي اكبر صادقي رشاد كه 
اين مجموعه به كوشش وي گرد آمده نيز در ديباچه 
آن اشاراتي به شرح ذيل دارد: »مجموعه اي كه پيش رو 
داريد، حاوي عمده  مقاالتي است كه به خواهش حقير، 
اس��تادان و دانش��وران ارجمند و نيز برخي از دانش 
فراگرفتگان محضر اس��تاد - به بهان��ه  برپايي كنگره  

نكوداش��ت منزلت علمي استاد، از س��وي پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسالمي - در اختيار گذاشته اند كه به 
عنوان يادنگار اين همايش علمي، انتشار مي يابد. در اين 
تك نگاره ها به طور عمده، به مباحث فلسفي كالمي، 
حقوقي،  سياسي، تاريخي و زيس��ت نامه  اي پرداخته 
شده است. از سروران و دوستان گرامي ام كه پيشنهاد 
اين كمترين را اجابت فرمودند، سپاسگزارم. از عزيزاني 
كه درج فرستاده  آنان، در اين صحيفه ميسور نگرديد، 
پوزش خواهم. همچنين از همه  همكارانم كه در تدوين 
و نش��ر اين يادنگار ياري ام كردند، متشكرم. بنده، نام 
شريعه  ش��هود را بر اين مجموعه برگزيده بودم كه به 
اشاره لطف آميز دانشور فكور و آزادانديش، پژوهشگر 
علي مسلك و ابوذر كيش، كاتب چيره خامه و نويسنده  
صاحب سبك، استاد محمدرضا حكيمي - حفظه اهلل 
تعالي - به شريعه خرد موسوم شد. ُحسن ختام ديباچه 
را به مشك مشكين طغراي نادره  زمان، نابغه  دوران، 
متفكر مبتكر، فقيه متبحر، شهيد جليل القدر، آيت اهلل 
س��يدمحمدباقر صدر � قدس اهلل نفسه الزكيه � مسك 
اندود مي كنيم. وي در نام��ه  اي كه به تاريخ ۱۳4۵ ه� 
.  ش، در پاسخ به پيشنهاد اس��تجازه  برگردان كتاب 
اقتصادنا توسط جناب آقاي سپهبدي، با تعابيري بلند 
و بحق، اينچنين استاد را ستوده است: به پيشگاه برادر 
بزرگوار و پناهگاه آرزوها، فقيه، اصولي، فيلسوف، متكلم، 
حجت  االسالم و المس��لمين عالمه ش��يخ محمدتقي 
جعفري � دام عزه � با شادماني نامه  ارجمندتان را زيارت 
كردم و با همه  انديشه و عواطفم آن را خواندم. چگونه 
آن را اينچنين مشتاقانه نخوانم، در حالي كه آن پرتويی 
از نور كسي است كه با علم، فضل، نظريات و تحقيقاتش 
بر گيتي نورافشاني مي كند. من سپاسگزارم به خاطر 
اهتمام و لطف ارجمند ش��ما درباره  كتاب اقتصادنا و 
مي خواهم به برادر فاضل عبدالعلي ]سپهبدي[ يادآور 
شوم كه ايشان چگونه در انتظار اجازه  من به سر مي برد، 
پس از آنكه از محضر شريف حضرتعالي چنين اجازه  اي 
صادر شده بود! مايلم اعالم كنم كه اجازه  شما اجازه  من 
و اراده  شما اراده  من، پذيرش و رضايت شما پذيرش و 
رضاي من است، جانم به قربان تو برادرم! هيچ دليلي بر 

درنگ در اين كار، پس از رضايت شما نيست...«. 

   زنده ياد آيت اهلل عالمه محمدتقي جعفري 

تق�الي گس�ترده جماع�ت موس�وم به 
سلطنت طلب در رفع و رجوع رويدادي 
كه به حيات سياس�ي آنان خاتم�ه داد، 
نش�ان از آن دارد كه اين طيف همچنان 
در تحليل انقالب اسالمي، به تالش هاي 
43 ساله خويش در اين باره نمره قبولي 
نمي دهد! مرده ري�ِگ »حمايت امريكا و 
انگليس از انقالب اسالمي« همچنان در 
زمره دستاويزهايي است كه اين جريان 
براي توجيه سقوط پهلوي دوم از آن مدد 
مي جويد. هر چند تجربه نشان داده كه 
از اين امامزاده، امي�د معجزتي نمي رود!
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