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 .1342امام خميني در دوره آغاز نهضت اسالمي

«تاريخ شفاهي استقبال از امام خميني»
در آيينه يك اثر نوانتشار

موعد ديدار ،پس از  15سال!
محمدرضا كائيني
بيتردي��د روي��داد
عظيم انقالب اسالمي
ايران ،در تمامي وجوه
و تجلّي��ات خود ،در
خور خوانشي دقيق
و متُديك است .اين
بازخوان��ي هنگامي
اهمي��ت مضاع��ف
مييابد ك��ه اغراض
سياس��ي در پ��ي
تحريف آن بوده يا درصدد باش��ند تصويري واژگون
از آن نشان دهند! اثري كه هم اينك در باب آن سخن
ميرود ،درصدد بوده تا يكي از وقايع مهم اين حركت
بزرگ ،يعني بازگش��ت امام خميني پس از  15سال
تبعيد به ايران را به كمك اسناد و روايتهاي موجود،
مورد بازخواني قرار دهد .مركز اسناد انقالب اسالمي
به عنوان ناشر اين پژوهش ،در معرفينامهاي كه در باره
اين اثر منتشر ساخته ،چنين آورده است:
«روز  12بهمن  ،1357يكي از ماندگارترين روزهاي
تاريخ انقالب اسالمي است ،روزي كه امام خميني در
ميان استقبال بينظير مردم ايران به وطن بازگشت .در
اين روز مردم ايران از اقصي نقاط كشور ،براي شركت
در مراسم استقبال ،خود را به تهران رسانده بودند .ابعاد
مختلف مراسم استقبال از امام خميني ،اسكان دادن
مردم ،برنامهريزي مراسم ورود امام به كشور ،حفاظت
از جان ايشان و ...تنها بخشي از مسائل مختلفي بود
كه موجب شد نهادي به عنوان كميته استقبال از امام
خميني ش��كل بگيرد ،تا برنامهريزيهاي مختلف را
درباره مراسم استقبال از امام ساماندهي كند .براي
آش��نايي با نحوه ش��كلگيري اين كميته ،وظايف و
اقدامات آن از بدو شكلگيري تا ورود امام به ميهن و
خ
استقرار ايشان در مدرسه رفاه ،مطالعه كتاب «تاري 
شفاهي كميت ه اس��تقبال از امام خميني» كه توسط
مؤسسه فرهنگي -هنري مركز اسناد انقالب اسالمي
منتشر شده است ،پيشنهاد ميشود.
اين كت��اب با هدف گ��ردآوري و تدوي��ن خاطرات
افرادي كه در كميته استقبال از امام نقش داشتهاند،

ديدگاه«اصالحطلبان ديني» شباهتي
به ديدگاه اصالحطلبان مسيحي ،پس
از رنس�انس دارد .مبن�اي نظري اين
گروه ،رس�وخ پ�ارهاي باورهاي غلط
در ميان مس�لمين ،در اثر مرور زمان
و وق�وع دخل و تصرفاتي در «اسلام
خالص» اس�ت! برخ�ي اصالحطلبان
ديني عصر رضاش�اه ،ب�ا حمايت آن
رژي�م ،ب�ه تروي�ج نظ�رات انحرافي
خود پرداختند كه با مخالفت ش�ديد
علماي حوزه ،به ويژه امام خميني(ره)
و پاس�خ مس�تدل آنان مواجه شدند

روايتي از شكلگيري جناحهاي سهگانه در روحانيت شيعه
در برابر هجوم فرهنگي غرب

دودمانپهلوي،مارا ازهرفعاليتي

برايپيشرفتمحرومكرد!
داود اميني

مواجه�ه روحاني�ت ب�ا غربگراي�ان ،در ادوار
مش�روطه و تس�لط رضاخ�ان ب�ر اي�ران ،موجد
واكنشهاي�ي در مي�ان اي�ن قش�ر ،ب�ه مثاب�ه
حاملان و مروج�ان انديش�ه اسلامي ش�د
كه ميتوان آنه�ا را ذي�ل عناوي�ن اصولگرايان،
اصالحطلبان و متحج�ران دس�تهبندي كرد .در
مقال ذيل آمده ،هويت هر طي�ف مورد بازخواني
قرار گرفته اس�ت اميد آنكه مفي�د و مقبول آيد.
 12بهمن  .1357امام خميني در حال ايراد
سخنراني تاريخي خويش ،در بهشت زهراي تهران

چالش روحانيت با رضاخان به داليلي فراتر
از سياستهاي مقطعي او
بيترديد ،عملكرد ديكتاتورمآبانه رضاش��اه و رس��وخ
انديشه و فرهنگ غربي در دوره حكومت وي ،زمينهساز
چالشهاي روحانيت با وي گرديد كه به صورت قيامها
و مخالفتهاي گسترده مردم با رهبري علماي ديني،
ظاهر شد .با بررسي نحوه برخورد روحانيت با رضاشاه
در دوره پي��ش از س��لطنتش و واكنشه��اي آنان در
جريان روي كار آم��دن وي و نيز نظر كلي روحانيت در
خصوص رژيم س��لطنتي به خوبي ميتوان دريافت كه
علما صرفاً با تجددگرايي و خصلتهاي شبه مدرنيستي
دوره ق��زاق مخالف��ت نورزيدهاند ،بلك��ه چالشهاي
روحانيت با تجددگرايي دوره رضاش��اه عمدتاً ريشه در
تقابل اسالم س��نتي با مدرنيته غربي و به تبع آن شبه
مدرنيس��م دوره او داش��ت .به طور كل ،بهدليل ورود و
گسترش فرهنگ غربي در كش��ور و بهكارگيري مشي
و سياس��تهاي تجددگرايانه متكي به فرهنگ غرب،
توسط سياستمداران ،روش��نفكرمآبان و منورالفكران
دوره رضاشاه و نيز حمايت رژيم پهلوي از آنان و مشي
ديكتاتورمآبانه رضاشاه با مردم و جامعه مذهبي و نفي
ارزشهاي دين��ي ،زمينه تنشها و ب��روز چالشهايي
مابين روحانيت ،حوزههاي علميه و نيروهاي مذهبي
با رژيم رضاش��اه را فراهم آورد ،تا جايي ك��ه آنان را به
صحنه رويارويي مستقيم با تجددگرايي عصر رضاشاه
كشاند .از اين روي ،بسياري از صاحبنظران تاريخ معاصر
معتقدند تجددگرايي عصر رضاشاه كه عموماً طرحهاي
آن در راس��تاي اذيت و آزار و انحطاط روحانيت و صرفاً
در جهت مبارزه ب��ا دين بود ،به طور قط��ع به چالش و
تقابل جامعه روحانيت شيعه و جريان ديني جامعه در
برابر آن سياستهاي ضد ديني دولتي ميانجاميد .به
همين دليل و با در نظر داشتن آن شرايط ،بروز چنين
چالشهايي با توجه به ماهيت سياستهاي اجرايي رژيم
پهلوي اول ،امري بديهي به نظر ميرسد ،چنانكه حتي
برخي روحانيون و نيز شخصيتهاي مذهبي بزرگي مثل
ش��هيد مدرس  -كه تجددخواه بودند -هم به شدت با
تجددگرايي رضاشاه كه مبتني بر حذف دين و روحانيت
بود ،مخالفت كردند و به مبارزه با آن برخاستند.
ش�كلگيري جناحه�اي جدي�د ،در ميان
روحانيت و جريان مذهبي
اص��والً جري��ان مذهبي ب��ه رهبري عالم��ان ديني

در كشور ما و س��اير كشورهاي اس�لامي ،بر مبناي
محوريت بخشيدن به معارف و احكام اسالم و اصالت
دادن به تمامي آموزههاي ديني ش��كل گرفته است
و برپايه اص��ل محوري جري��ان مذهب��ي ،هرگونه
حركت ،اقدام و ديدگاه��ي كه تضعيفكننده و نافي
اصول فكري ،احكام شرعي و دستورات ديني باشد،
غيرقابل قبول و مستحق مبارزه و طرد است .مبارزه
اين جري��ان مذهبي كه در دورههاي قبل از يكس��و
در برابر اس��تبداد و ظلم حكام و از س��وي ديگر در
برابر رفتارها و جريانه��اي غيراخالقي كه درصدد
رواج فس��اد و فحش��ا بودهاند ،صورت ميگرفت ،در
س��ده معاصر در برابر جريانه��اي ايدئولوژيك قرار
گرفت و نمود آن نيز ش��كلگيري جناحهاي جديد
درون جريان مذهبي بود .نخس��تين جبهه مخالف
و مبارزي كه در برابر جريان مذهب��ي قد علم كرد،
رضاخان پس از خلع از سلطنت و اقامت در جزيره موريس

تدوين ش��ده اس��ت و به دنبال چراي��ي و چگونگي
تشكيل كميته ،عملكرد اعضا و چگونگي ورود امام
خميني به ايران و پيروزي انقالب اسالمي ميباشد.
در همين راس��تا با افرادي چون :هاش��م صباغيان،
سيدرضا ّنيري ،علي دانشمنفرد ،حميد نقاشيان و
قاسم اماني مصاحبههايي صورت گرفته و در كتاب
منتشر شده است .همچنين براي تكميل محتواي
كتاب ،از مصاحبههاي افراد فعال در اين كميته چون:
حسين شاهحس��يني ،مرتضي الويري ،محمدرضا
طالقاني ،مهدي چمران ،طاهر احمدي و ...در آرشيو
مركز اس��ناد انقالب اس�لامي و همچنين خاطرات
اف��رادي چون :ش��هيد آيتاهلل فض��لاهلل محالتي،
آيتاهلل محمدرض��ا مهدويكني ،حجتاالس�لام
والمس��لمين علي اكبرناطق نوري ،آيتاهلل صادق
خلخالي ،آيتاهلل حسينعلي منتظري و نيز كتابهاي
تاريخ شفاهي مانند :تاريخ شفاهي گروههاي مبارز
هفتگانه مسلمان ،تاريخ شفاهي نقش نيروي هوايي
در انقالب اسالمي و ...بهره گرفته است .بخش اول اين
كتاب با عنوان در تدارك استقبال بزرگ ،در سه فصل
با عناوين در تدارك اس��تقبال ،ساختار تشكيالتي
كميته استقبال و نقش كميته استقبال در تحوالت
سياسي منتهي به بازگشت امام تدوين شده است.
در اين فصل تالش شده تا چگونگي تشكيل كميته
و افراد فعال آن و ساختار تشكيالتي آن ،با استفاده از
خاطرات شخصيتهاي حاضر در اين كميته ،روشن
شود و در نهايت مشخص شود كه كميته با تشكيالت
خود ،چه نقشي در حوادث منتهي به بازگشت امام
خميني داشته است .بخش دوم نيز با عنوان استقبال
بزرگ ،به بررس��ي اقدامات كميته استقبال ،در روز
ورود امام و استقرار ايش��ان در مدارس رفاه و علوي
و ديدارهاي ايش��ان با مردم ميپ��ردازد و درنهايت،
اقدامات كميته در روزهاي منتهي به پيروزي انقالب
اسالمي ،مورد توجه قرار ميگيرد .اين كتاب توسط
اكبر قاسملو ،معصومه آقاجانپور تدوين و از سوي
مؤسسه فرهنگي -هنري مركز اسناد انقالب اسالمي
منتشر شده است».
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با بررس�ي نحوه مواجه�ه روحانيت با
رضاشاه و نيز نظر كلي اين قشر درباره
رژي�م س�لطنتي ،ب�ه خوب�ي ميتوان
دريافت كه علما صرف ًا با تجددگرايي و
خصلتهاي شبه مدرنيس�تي دوره او
مخالفت نورزيدهان�د ،بلكه چالشهاي
روحانيت ب�ا تجددگراي�ي دوره قزاق،
عمدت ًا ريش�ه در تقابل اسالم سنتي با
مدرنيتهغربيوبهتبعآنشبهمدرنيسم
س�ر ب�رآورده در آن مقط�ع داش�ت

جريان روشنفكري است كه با توجه به اينكه برپايه
غربگرايي ،غربزدگي و دفاع و پيروي از فرهنگ غرب
بنيان گذاشته ش��ده بود ،جريان مذهبي را به شدت
به واكنش وادار كرد .جريان روش��نفكري بر ناتواني
دين در اداره جامعه و پيش��برد آن به سمت توسعه
و پيش��رفت ،تأكيد ميورزيد و بر ضرورت اقتباس يا
پيروي از فرهنگ و تمدن غرب ،پافش��اري ميكرد.
اين امر ،مدافعين انديش��ه ديني را برآن داش��ت تا
علت عقبماندگي مس��لمين و پيش��رفت غربيان و
راه جبران عقب ماندگيها را تشريح نمايند و پاسخ
روشنفكران را بدهند .در مقام پاسخگويي و ريشهيابي
علت عقب ماندگي ،سه جناح و جبهه درون جريان
مذهبي ش��كل گرفت ك��ه ش��امل «اصولگرايان»،
«اصالحطلبان» و «متحجران» ميشد.
 -1اصالحطلبان ديني :ديدگاه«اصالحطلبان ديني»
ش��باهتي به ديدگاه اصالحطلبان مس��يحي پس از
رنسانس دارد .مبناي نظري اين گروه ،رسوخ پارهاي
باورهاي غلط در ميان مس��لمين ،در اثر مرور زمان و
وقوع دخل و تصرفاتي در «اسالم خالص» است و از اين
رو معتقدند ،براي آنكه اسالم و مسلمانان به جايگاه
شايسته خود بازگردند ،بايد پيرایههاي اسالم را از آن
زدود و به اسالم خالص صدر نخستين بازگشت .باور
اين جناح برآن است كه علت عقبماندگي مسلمين و
ناكارآمدي اسالم در اداره جامعه ،آن است كه در طول
قرون گذشته ،برخي برداشتهاي غلط از اصول فكري
و عقيدتي اسالم مطرح و به عنوان عقيده اسالمي ،به
جامعه ارائه شده اس��ت ،به گونهاي كه نتيجه قبول
آن برداشتها بيتفاوتي نسبت به سرنوشت جامعه
را به دنبال داشته اس��ت .گرچه برخي اصالحطلبان
ديني عصر رضاش��اه ،با حمايت آن رژي��م به ترويج
نظرات انحرافي خود پرداختند كه با مخالفت شديد
علما به ويژه امام خميني(ره) و پاس��خ مستدل آنان
مواجه شدند.
 -2متحج��ران ديني :اي��ن طيف ،گ��روه ديگري از
مذهبيون در جامعه م��ا بودند ك��ه در برابر هرگونه
نوآوري و نوگرايي و اصالحطلبي ،از خود به ش��دت
و متعصبانه ،واكنش نش��ان ميدادند و به طور كلي
س��خن از تجديدنظر در برداش��ت ديني را بدعت و
حرام ميدانستند و به اعتقاد آنان هركس كه چنين
نغمهاي س��ر دهد ،كافر و نجس به حساب ميآيد! از
سوي ديگر در برابر هرآنچه از بالد فرنگ (كشورهاي
غربي) وارد كشورهاي اسالمي ميشد ،موضعگيري
شديدا ً منفي داش��تند .تلقي آنان اين بود كه غرب،
سرزمين كفر است و لذا هرآنچه از آنجا بيايد ،چه فكر
و انديش��ه و چه كاال و مصنوعات و مواد غذايي ،همه
محكوم به جنايت و نجاست است و از اين روي ،حتي
مسائلي چون نشستن بر صندلي و استفاده از قاشق
و چنگال و امثال آن را تش��به به كفر دانسته و آن را
غيرمجاز اعالم ميكردند! اين دس��ته با انديشههاي
متحجرانه خ��ود ،راه انتقاد ش��ديد روش��نفكران و

منورالفكران را از روحانيت هموار س��اختند ،اما
نظرات اين دسته از متحجران را هرگز نميتوان به
موضوع عدم حقانيت و درستي چالشهاي جدي
روحانيت اصيل شيعه ،با به اصطالح تجددگرايي
و متمدنسازي عصر رضاشاه كه توأم با سركوب
و خفقان م��ردم و روحانيت و نيز ترويج فس��اد و
تباهي در جامعه ايراني بود ،تعميم داد.
 -3اصولگرايان ديني :ديدگاه كلي گروه س��وم،
يعني«اصولگراي��ان» هم اين بود ك��ه آموزهها و
معارف ديني ،توانايي پاسخگويي به همه نيازهاي
دين جامعه انس��اني را دارا ميباشند .اين گروه،
ريشه عقبماندگي كش��ور را در فاصله گرفتن از
احكام و دستورات اس�لامي ميدانند .تلقي آنان
اين اس��ت كه طي قرنها حاكميت غيرمشروع
امويان ،عباس��يان و عثمانيان ،زمينه صحيحي
براي پياده ش��دن اح��كام سياس��ي -اجتماعي
اسالم فراهم نشده اس��ت و در عوض حكمرانان
جابر ،پوستين وارونهاي بر قامت اسالم پوشانيده
و آن را از مس��ير صحيح خود خارج نمودهاند .از
اين روي ،در عصر ما فاصله زيادي از دس��تورات
آس��ماني قرآن ايجاد و باعث ش��ده اس��ت رفته
رفته مسلمين ،تن به س��لطه قدرتهاي بيگانه
دهند و موجبات غارت ،چپ��اول و عقبماندگي
فراهم آيد ،وگرنه آيين آسماني اسالم ،به تنهايي
قادر اس��ت تمامي زمينههاي پيش��رفت و ترقي
و سعادت بش��ريت را فراهم نمايد .استدالل اين
گروه اين است كه اسالم آخرين دين الهي است
كه براي سعادت بشر نازل ش��ده است و خداوند
بش��ريت را به اين نكته توجه داده كه پس از اين
ديني نخواهد آمد و اين دين ،ديني كامل ،جامع
و فراگير است و تمامي نيازهاي بشر را مدنظر قرار
داده اس��ت ،بنابراين مادامي كه انسان روي كره
خاك زندگي ميكند ،اگر سعادت حقيقي خود
را در دني��ا و آخرت ميطلبد ،بايد به دس��تورات
دين عمل نمايد .از س��وي ديگر ،احكام و قوانين
الهي ،مورد تضمين الهي واقع شده و لذا هيچ گاه
امكان تحريف و دستكاري در آن نخواهد بود و نيز
پيامبر عاليقدر اسالم(ص) در آخرين خطابه خود،
خطاب به اصحاب فرم��ود« :تمامي آنچه را الزم
بود ،براي ش��ما بيان كردهام .»...به همين دليل،
اس�لام تمامي اصول و پايههاي اساسي سعادت
دنيوي و آخروي را داراست.
شهيد آيتاهلل شيخ فضلاهلل نوري ،چهره
شاخص جريان اصولگراي روحانيت
در صدر مشروطيت ،شهيد آيتاهلل شيخ فضلاهلل
نوري ،ش��اخصترين چهره اين جناح به ش��مار
ميرود .مبارزه پيگير او با غربزدگي و سرسختي
او در طرح«مشروعه» در برابر «مشروطه» زبانزد
همگان اس��ت .وي بر آن بود ك��ه جهت حركت
انقالب مش��روطه ،در مس��ير تأس��يس شوراي
اسالمي و براي حاكميت اصول و قوانين اسالمي،
به جاي قوانين نظام س��لطنتي مطلقه است و به
همين عل��ت ،از حركت انقالب مش��روطه دفاع
و حمايت كرد اما وقتي تس��لط غرب��زدگان را بر
مجلس ش��ورا و تكيه آنها را بر پيروي و تقليد از
قوانين و موازين غربي مش��اهده ك��رد ،راه خود
را از آنان جدا كرده و عاقبت بر س��ر اين پيمان،
بر دار رفت! وي ،در نام��هاي كه خطاب به علما و
روحانيون آن زمان نوشته است ،چنين ميگويد:
«در اين عصر ،تكاليف نيابت عامه و مس��ئوليت
تامه ،من جميع الجهات ،به ش��ما متوجه است.
بايد اين اسالم را كه وديعه الهي است ،ال محاله به
همان قوت و رونق و رواج كه از اسالف گرفتهايد،
تسليم اخالف بفرماييد ،ولي امروز دشمنان شما
در اين مملكت ب��ا دس��تياري منافقين ،وضعي
فراهم آوردهاند كه دين شما و دولت شما هر دو را
ضعيف كردهاند و در خطر عظيم جماعت آزادي
طلب ،توس��ط دو لف��ظ دلرباي عدالت و ش��ورا!
برادران ما را فريفته ،به جانب المذهبي ميرانند
و گمان ميرود كه عصر رياست روحاني و تاريخ
انقراض دولت اسالم و انقالب شريعت خيراالنام
واقع شود و چيزي نگذرد كه حريت مطلقه رواج
و منك��رات مجاز و مس��كرات مب��اح و محذرات
مكشوفه و شريعت منس��وخ قرآن مهجور شود و
اين سوء ذكر و عوارض عظيم در شرح احوال شما
ابداالدهر باقي بماند .شما بهتر ميدانيد كه دين
اس�لام اكمل اديان و اتّم شرايع است و اين دين،
دنيا را به عدل و شوري گرفت .آيا چه افتاده است
كه امروز بايد دس��تور عدل ما از پاريس برسد و
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نسخه شوراي ما از انگليس بيايد؟.»...
از مجموع��ه اعالميهه��ا ،نامهها و بيانات ش��يخ
فضلاهلل ،بهخصوص اعالميهاي كه هنگام تحصن
در حرم حض��رت عبدالعظيم (ع) ص��ادر كرده
است ،به روشني برميآيد كه جريان روشنفكري
غربزده ،با س��ردادن ش��عارهاي فراماس��ونري و
پيروي از باورها و فرهنگ غ��رب ،درصدد از بين
بردن اسالم بودهاند ،تا آنجا كه ميتوانستند عليه
باورهاي اسالمي جوس��ازي ميكردهاند و جناح
اصولگرايان ،در برابر اينان واكنش نشان داده و از
كيان اسالمي دفاع كرده و آن را براي اداره كشور
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كارآمد معرفي كردهاند.
ش�هيد آي�تاهلل م�درس ديگ�ر چهره
شاخص جريان اصولگراي روحانيت
جناح اصولگرايان ،همچنين بر اين باور بوده كه
حتي در صورت كنار گذاش��تن اس�لام و پيروي
كردن از غرب ،پيش��رفت و توسعه واقعي حاصل
نميش��ود و به عبارت ديگر ،غربيان از فضاي به
وجود آم��ده ،فقط براي تروي��ج فرهنگ مبتذل
خود و وابس��ته كردن كشور اس��تفاده ميكنند،
وگرنه دانش و مديريت فني كه اساس استقالل
ميتواند باشد ،انتقال نخواهد يافت .شهيد آيتاهلل
مدرس ،يكي ديگر از چهرههاي سرش��ناس اين
جناح ،چني��ن ميگوي��د« :قريب��اً ،چوپانهاي

قريهه��اي فراعين��ي و كنگاور ،با فكل س��فيد و
كراوات خودنماي��ي ميكنند ،ام��ا در زيباترين
ش��هرهاي ايران ،هرگز آب لوله و آب تميز براي
نوش��يدن مردم پيدا نخواهد ش��د ،ممكن است
ش��ماره كارخانههاي نوشابه س��ازي ،روزافزون
گ��ردد ،اما كوره آه��ن گدازي و كاغذ ش��ازي پا
نخواهد گرفت ،درهاي مساجد و تكايا به عنوان
خرافات و اوهام بسته خواهد شد ،اما سيل رمانها
و افسانههاي خارجي كه در واقع جز حسين كرد
فرنگي و رموز حمزه فرنگي چيزي نيس��تند ،به
وسيله مطبوعات و پردههاي سينما به اين كشور
جاري خواهد شد ،به طوري كه پايه افكار و عقايد
و انديشههاي نسل جوان از دختر و پسر ،تدريجاً
بر بنياد همان افسانههاي پوچ قرار خواهد گرفت
و مدنيت غرب و معيشت ملل مترقي را در رقص و
آواز و دزديهاي عجيب آرسن لوپن و بيعفتيها
و مفاسد اخالقي ديگر خواهند شناخت .مثل آن
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كه آن چيزها الزمه متمدن بودن است.»...
امام خميني ،شاخصترين چهره جريان
اصولگراي روحانيت
امام خميني (ره) ،پرآوازهترين چهره اين جناح
نيز در بيانيهها و سخنرانيهايشان ،بارها بر اين
نكتهها تأكيد ورزيده و ضرورت پيروي از اصول
و احكام اس�لامي و خطر پيروي از غرب يا شرق
را گوشزد كردهاند .ايشان در وصيتنامه سياسي-
الهي خود چنين ميفرمايند« :از جمله نقشهها
كه مع االس��ف تأثير بزرگي در كشورها و كشور
عزيزمان گذاش��ت و آثار آن باز تا حد زيادي بجا
مانده است ،بيگانه نمودن كشورهاي استعمارزده
از خويش و غ��ربزده و ش��رق زده نمودن آنان
اس��ت ،به طوري كه خود را فرهن��گ و قدرت
خود را به هيچ گرفتند و غرب و شرق ،دو قطب
قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را واالتر و آن
دو قدرت را قبلهگاه عالم دانس��تند و وابستگي
به يك��ي از اين دو قط��ب را از فرائ��ض غيرقابل
اجتناب معرفي نمودند و قصه اين امر غم انگيز،
طوالني و ضربههايي كه از آن خورده و اكنون نيز
ميخوريم ،كش��نده و كوبنده است .غم انگيزتر
اين كه آنان ملتهاي ستمديده زيرسلطه را در
همه چيز عقب نگه داشته و كشورهايي مصرفي
بارآوردند و به قدري ما را از پيش��رفتهاي خود
و قدرتهاي شيطانيشان ترساندهاند كه جرئت
دس��ت زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه چيز
خود را تس��ليم آن��ان كرده و سرنوش��ت خود و
كشورهاي خود را به دست آنان سپرده و چشم
و گوش بسته ،مطيع فرمان هستيم و اين پوچي
و تهي مغزي مصنوعي ،موجب شده كه در هيچ
امري به فكر و دانش خود اتكا نكنيم و كوركورانه
از ش��رق و غرب تقليد نماييم ،بلكه از فرهنگ،
ادب ،صنعت و ابتكار اگر داشتيم ،نويسندگان و
گويندگان غرب و شرق زده بيفرهنگ ،آنها را به
باد انتقاد و مسخره گرفته و فكر و قدرت بومي ما
را سركوب و مأيوس نموده و مينمايند و رسوم و
آداب اجنبي را هرچند مبتذل و مفتضح باشد ،با
عمل و گفتار و نوشتار ترويج كرده و با مداحي و
ثناگويي ،آنها را به خود ملتها داده و ميدهند.
فيالمثل اگر در كتاب يا نوشته يا گفتاري چند
واژه فرنگي باش��د ،بدون توجه ب��ه محتواي آن
با اعجاب پذيرفت��ه و گوينده و نويس��نده آن را
دانشمند و روش��نفكر به حس��اب ميآورند و از
گهواره تا قبر به هرچه بنگري��م اگر با واژه غربي
و شرقي اسمگذاري شود ،مرغوب و مورد توجه
و از مظاهر تمدن و پيش��رفتگي محسوب و اگر
واژههاي بومي خودي به كار رود ،مطرود و كهنه
و واپس زده خواهد بود .كودكان ما اگر نام غربي
داشته باشند ،مفتخر و اگر نام خودي دارند ،سر
به زير و عق��ب افتادهاند .خيابانه��ا ،كوچهها،
مغازهها ،ش��ركتها ،داروخانهه��ا ،كتابخانهها،
پارچهها و ديگر متاعه��ا هرچند در داخل تهيه
شده ،بايد نام خارجي داشته باشند تا مردم از آن
راضي و به آن اقبال كنند .فرنگي مآبي از سرتاپا
و در تمام نشست و برخاستها و در معاشرتها
و تمام شئون زندگي ،موجب افتخار و سربلندي
و تمدن و پيش��رفت و در مقابل آداب و رس��وم
خودي ،كهنه پرس��تي و عقب افتادگي اس��ت.
در هر مرض و كس��التي ولو جزئي و قابل عالج
در داخل ،بايد به خ��ارج رفت و دكترها و اطباي
دانش��مند خود را محكوم و مأيوس كرد .رفتن
به انگلستان ،فرانس��ه ،امريكا و مسكو افتخاري
پرارزش و رفتن به حج و س��اير اماكن متبركه،
كهنهپرستي و عقبماندگي اس��ت .بياعتنايي
به آنچه مربوط به مذاهب و معنويات اس��ت ،از
نشانههاي روشنفكري و تمدن ،در مقابل تعهد
به اين امور ،نش��انه عقبماندگي و كهنهپرستي
اس��ت .اينجان��ب نميگويم ما خ��ود همه چيز
داريم .معلوم است ما را در طول تاريخ نه چندان
دور ،خصوصاً در سدههاي اخير ،از هر پيشرفتي
محروم كرد ه و دولتمردان خائن و دودمان پهلوي
خصوص��اً تبليغاتي عليه دس��تاوردهاي خودي
و نيز خ��ود كوچك ديدنها ي��ا ناچيز ديدنها،
ما را از هر فعاليتي براي پيش��رفت محروم كرد.
وارد كردن كاالها از هر قماش و س��رگرم كردن
بانوان و م��ردان خصوصاً طبقه جوان به اقس��ام
اجناس وارداتي ،از قبيل ابزار آرايش و تزئينات
و تجمالت و بازيه��اي كودكانه و به مس��ابقه
كش��اندن خانوادهها و مصرفي بارآوردن هرچه
بيش��تر كه خود داس��تانهاي غمانگي��ز دارد و
س��رگرم كردن و به تباهي كشاندن جوانها كه
عضو فعال هستند ،با فراهم آوردن مراكز فحشا و
عشرتكدهها و دهها از اين مصائب حساب شده،
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براي عقب نگه داشتن كشورهاست.»...
پينوش�تها در س�رويس تاريخ جوان
موجود است.

