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دربارهی کتاب آینده در قلمرو اسالم
بهموجب اعالم وزارت فرهنگ و هنر ،چون کتاب مزبور
بهقلم آقای س��یدعلی خامنهای ،بدون تحصیل مجوز
قانونی در چاپخانهی خراسان (مشهد) بهچاپ رسیده و
حاوی مطالب برخالف مصلحت میباشد ،خواهشمند
اس��ت دس��تور فرمایید مأمورین مربوطه با تحقیق و
تجس��س در مغازههای کتابفروش��ی ،کیوسکهای
مطبوعاتی ،بس��اط روزنامه و کتابفروشان دورهگرد،
فعال از توزیع کتاب مزبور جلوگی��ری بهعمل آورده و
کلیهی نسخ موجود آن را جمعآوری و تا اطالع بعدی
در آن سرپرستی نگهداری نمایند.
س��اواک در گزارش دیگری ،به بررس��ی ابعاد مختلف
کتاب «آینده در قلمرو اس�لام» پرداخت و بهزعم آن
اداره ،دو فقره از مندرجات این کتاب را «تحریکآمیز
و خ�لاف مصالح کش��ور» تلقی ک��رد .در این گزارش
میخوانیم:
«در صفحهی  164ضمن پاورقی بهقلم مترجم چنین
نوشته شده اس��ت :فیالمثل اگر دیدیم دستگاههای
استعماری و اس��تبدادی با برخی از شعائر به اصطالح
دینی ،نهتنه��ا مخالفتی ابراز نمیدارن��د بلكه تا آنجا
كه موجب جلب وجه��هی ملی و مقدور آنان اس��ت،
به آنه��م كم��ك میكنن��د و مثال حتی اس��ب هم
برای تعزیهخوانیها و شمش��یر هم ب��رای قمهزنیها
میفرستند و یا در مراسم جش��نها و سوگواریهای
مذهبی با ملت در سرخ و سیاه پوشیدنیها همكاری
میكنند و در محافل سوگ و شادی شركت میجویند
یا خود مجالس��ی از این قبیل بر پا سازند ،باید كشف
كنیم كهاین ظواهر و تش��ریفات یا اساس��ا از مذهب
نیس��ت و یا اگر هس��ت بهقدری از واقع حقیقت دور
مانده و منحرف گش��ته اس��ت كه نهتنها با نقشههای
ضددینیاین عناصر مخالف مذه��ب مخالفتی ندارد
بلكه حتی مددكار و زمینهس��از آن نقش��هها است؛ و
بهعكس اگر مش��اهده كردیم كه همین دستگاهها با
آن تظاهرات مزورانه و ریاكاران��ه و با ادعای خندهآور
حمایت از دین هرج��ا با تعلیماتی عمی��ق و آموزنده
مواجه میش��وند -هرجا جلوهای از تحرك و خروش
مذهبی احس��اس میكنند -با زبان و قلم؛ با اسلحهی
سرد و گرم و خالصه با هر وسیلهی مقدور به مخالفت
بر میخیزند ،زندانها را پر میكنند ،مردان را از وطن
آواره میسازند ،زبانها را میبرند ،دستها را به زنجیر
میبندند ،میكش��ند و غارت میكنند ،میكوبند و با
خاك یكس��ان میكنند .هرگاه بااین عكسالعملها
مواجه شدیم ،الزم است بفهمیم كه گمشدهی خود را
بازیافته و دین صحیح را بهدست آوردهایم ...همچنین
در صفحهی  171ذیل پاورقی ب��ه قلم مترجم چنین
نگاشته ش��ده« :و در این روزگار نیز كه روزگار بحران
تپشها و عصیانها اس��ت ،روحانیت شیعه به پیروی
از س��لف صالح خویش در براب��ر بدعتهای حاكمان
كارفرمای زمان خود آرام ننشست و زعیم باالستحقاق
تش��یع ابوذرصفت به زندان و تبعید تن درداد و دیگر
رجال دینی هر یك به ش��كلی و گون��های او را دراین
اقدام افتخارآمی��ز همقدم ش��دند و آنانكه همچون
سلول س��رطانی ازاین مانور یكنواخت و عمومیسر
باز زدن��د و از راه منحرف گش��تند و به صف دش��من
پیوستند ،جز لعن و نفرین همگانی و همیشگی طرفی

معلوم شد برادران احساس خطر کرده و پیش
از حملهی ساواک  100نسخه از کتاب را حفظ
کردهاند .از چاپ کتاب خیلی خوشحال شدم،
زیرا نخس�تین اثر من بود که چاپ میش�د،
چاپ خوبی هم ش�ده بود و طرح روی جلد
زیبایی داش�ت .نس�خههایی از آن را میان
دوس�تان توزیع کردم؛ بقی�ه را هم نزد یکی
از بستگانمان به امانت گذاشتم و به او گفتم
که اینها کتابهای ممنوعه و خطرناکی است
محمد جعفربگلو« :مب��ارزهی فرهنگی» مهمترین
بعد از خیزش عمومی علیه س��لطنت  2500س��الهی
شاهنش��اهی بود؛ مبارزهای ک��ه در آن ،قلم بهس��ان
شمشیری بران «دل ش��ب میدرید و پیش میرفت».
روحانی��ت آگاه که بهخوبی گس��ترهی این س��بک از
مبارزه را درک کرده بود ،در مبارزهی فرهنگی پیشگام
و پیشرو محسوب میشد .در این نوع مبارزه ،روشنگری
بهواسطهی نگارش مقاله ،تألیف یا ترجمهی کتاب ،ثبت
و نشر یک تصویر ،ضبط و انتشار یک سخنرانی ،تولید
و تکثیر اعالمیه و ...نقش مؤثری در افشای ماهیت ضد
ملی رژیم پهلوی داشت .در س��وی دیگر ،رژیم پهلوی
نیز که به خوبی از اثرات این سبک از مبارزه مطلع بود،
با تمام توان و امکانات ،در راس��تای مقابله با مبارزهی
فرهنگ��ی گام برمیداش��ت .در این می��ان ،تحرکات
روحانیون اس م و رس��مدار ،بیشتر حساسیت ساواک را

برمیانگیخت .آنچه در ادامه میخوانید ،گوش��های از
مبارزات فرهنگی روحانیون انقالب��ی و نوع مواجههی
رژیم با این نوع مبارزه را نشان میدهد.
آیتاهلل س��یدعلی خامنهای ،روحانی شناختهش��ده
و انقالبی ،عالوهبر حضور فیزیک��ی در میدان مبارزه،
در مسیر مبارزهی فرهنگی نیز پیشگام بودند .ایشان
ی آمد و ش��د به منزل
از اواخ��ر دههی  30بهواس��ط ه 
ش��یخمحمد کرمی -از علمای خوزس��تانی س��اکن
قم -مطالعه و س��پس ترجمهی کتابه��ای عربی را
آغاز کردند« .اش��ک و لبخند» جبران خلیل جبران،
نخستین کتابی بود که توس��ط معظمله از #عربی به
#فارسی ترجمه شد.
در میانهی ده��هی  40عالقهی آی��تاهلل خامنهای به
سید قطب موجب ش��د به زودی کار ترجمهی کتاب
«المس��تقبل لهذا الدین» را شروع کنند .جالب اینکه

«بیشتر آن ترجمهها در داخل سلولهای زندان صورت
گرفت ».این کتاب پ��س از ترجمه ،با عنوان «آینده در
قلمرو اسالم» در اختیار چاپخانهی خراسان قرار گرفت
تا بهسرعت منتشر شود .اما روند چاپ ،با موانعی مواجه
گشت؛ س��اواک بالفاصله از ماجرای چاپ کتاب مطلع
شد و طی یک شبیخون به چاپخانهی خراسان ،بسیاری
از نسخ کتاب «آینده در قلمرو اسالم» را جمعآوری کرد.
آی��تاهلل خامنهای در ته��ران ،از حملهی س��اواک به
چاپخانهی خراسان مطلع میشوند .خبر میرسد که
همهی نس��خههای موجود در چاپخانه مصادره شده
است .به ایشان اطالع میدهند که« :ساواک به دنبال
شماست تا شما را دس��تگیر کند ».ایشان درمییابند
که «س��اواک در اتخاذ موضعی سخت نسبت به کتاب
و مترجم آن جدی اس��ت» لذا خانواده را به #مش��هد
میفرستند و خود همچنان در #تهران میمانند.

چند روز بعد ،خب��ری غیرمنتظره آی��تاهلل خامنهای
را خوش��حال میکند« :یکی از برادران  50نس��خه از
ترجمهی کتاب را برایم آورد .معلوم شد برادران احساس
خطر کرده و پیش از حملهی س��اواک  100نس��خه از
کتاب را حفظ کردهاند .از چاپ کتاب خیلی خوشحال
شدم ،زیرا نخستین اثر من بود که چاپ میشد ،چاپ
خوبی هم ش��ده بود و طرح روی جلد زیبایی داش��ت.
نسخههایی از آن را میان دوس��تان توزیع کردم؛ بقیه
را هم نزد یکی از بس��تگانمان به امانت گذاشتم و به او
گفتم که اینها کتابهای ممنوعه و خطرناکی است».
«ادارهی اطالعات» در تیرماه  1345طی دس��توری
به «سرپرستی شهربانیهای خراسان» ابالغ کرد :هر
چه زودتر ،نسخههای توزیع شدهی «آینده در قلمرو
اس�لام» را جمعآوری کنن��د .در این ابالغی��ه ،با قید
«محرمانه» آمده:

برنبستند و امید كه با تیغ خشم و انتقام ملت مسلم از
بیخ و بن قطع شوند».
در انتهای این سند که امضای #نصیری پای آن دیده
میشود ،تأکید شده« :نسبت به جلوگیری از توزیع آن
[کتاب] به هر نحوی ك��ه آن وزارتخانه مانعی بدانند،
اقدام و از نتیجه،این سازمان را مستحضر فرمایند».
هرچند س��اواک طی چند مرحله کوش��ید تا مانع از
انتشار کتاب «آینده در قلمرو اسالم» شود ،اما آنچه در
بهمن  1357و سالهای پس از آن رخ داد ثابت کرد این
«اسالم» است که آینده تحت سیطرهی اوست .امروز
ی که نه نشانی
ما در همان «آینده» به سر میبریم؛ جای 
از محمدرضا وجود دارد و نه نش��انهای از سلطنت در
قاموس سیاسی ایران دیده میشود .آری! حال و آینده
تنها در قلمروی اسالم محقق میشود...
* منبع سند :آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی

