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اشاره
دربارةآخرين ويژهنامه

پيشـــتر هم گفته شده است كه سال 1394، نودمين سال تولّد روزنامه اطالعات را در تقويم تاريخ مطبوعات 
نشـــان ميدهد. امســـال به خوانندگان روزنامه اطالعات وعده داده شده بود كه عكسها و نوشتههايي به همين 
19) مناسبت در قاب و قالب دو ســـه «ويژهنامه» منتشر خواهد شد. ويژهنامه اول در تاريخ شنبه 20 تير ماه 94
تير ماه زادروز نخستين نسخة روزنامه اطالعات تعطيل بود) و ويژهنامه دوم در تاريخ دوشنبه 23 شهريور ماه 94

به صورت ضميمه روزنامه انتشـــار يافت. اينك ويژهنامه سوم پيش روي شما است كه ُمهرپنجم بهمنماه  94 را 
بر پيشاني دارد.

ويژهنامه ســـّوم از ده فصل مكّمل و مرتبط با يكديگر فراهم آمده اســـت. فصل اول «مباحث مهم سياسي و 
اجتماعي در آينه بيانات رهبري»، فصل دوم «از ميان نوشتهها»، فصل سوم «حماسه پايداري»، فصل چهارم «ياد 
و يادآوران در دفتر ياد و يادبود»، فصل پنجم «مشاغل ديروز»، فصل ششم «قهرمانان ورزشي جامعه ايران، مردان 
المپيكي و فوتبالي»، فصل هفتم «تاريخ ســـينما در ايران»، فصل هشتم «ديروز اطالعات، اطالعات امروز»، فصل 

نهم«كارنامة سيسالة انتشارات اطالعات» و فصل دهم «موزه چاپ روزنامه اطالعات» .
فصل «از ميان نوشـــتهها»ـ  فصل دّومـ  برخي از مقاالت و مصاحبهها و گزارشها و ســـروده ها را به صورت 
نمونه و به اصطالح «رندوم» فراهـــم آورده در اختيار خوانندگان قرار ميدهد، تا چند مطلب متنّوع و منتخب از 
فضاي فرهنگي سالهاي دور و نزديك در يك فاصله چهلساله را به طريقي كه در حكم تفأل و تصادف است مطالعه 

و ارزيابي كنند.
ابتداي اين فصل به بيان توضيحات ناگزير و ضرورييي اختصاص دارد كه با دو واقعه جداگانه در همين سال 
94 مرتبط اســـت. اگر اين دو واقعه به شـــكل علني و عمومي مطرح نشده و نيز با انواع شايعات همراه نشده بود، 
شايد ســـكوت ميتوانست مرّجح باشد، اّما طرح و شرح دو اتّهام به صورت يك شكوه قضايي و يك شبهه مجازي 
(اينترنتي)، توضيحات مرتبط با خود را ميطلبد. متن اين توضيحات، متهم كردن و مقصر دانســـتن هيچكسي را 
تعقيب نميكند بلكه فقط به منظور روشـــنتر شدن دو موضوع مورد بحث و فحص، در اين ويژهنامه آمده است. 
اميدواريم در هر دو مورد (چه شـــكايت حوزة قضايي و چه شـــبهة فضاي اينترنتي)، برخورداران از ُحسن نّيت و 
ُحسن اخالق كه جستجوگر راهها و شـــيوههاي «اصالح ذاتالبين»اند، انصاف را بر هر امر ديگري ترجيح دهند. 

زيرا مدير مؤسسه اطالعات حّتي در مقام عالي مّتهم نيز(!) قصد خير و ُحسن نّيت داشته است و دارد.
در فصل ســـوم (فصل ياد و يادآوران در دفتر يادبود)، ممكن است بعضاً نام و نشان كسي آمده باشد كه روزي 
روزگاري در مقام مجاز و رسمي خويش براي لحظاتي ميهمان مؤسسه اطالعات شده در كنار دهها تن ديگر ساية 
دستي بر صحيفه هســـتي به يادگار گذاشته باشد. انصاف نيست كه به بهانة رعايت مصلحتهاي بعدي بخواهيم 
تاريخ وقايع قبلي را نيز تغيير دهيم يا حذف كنيم و مثًال اگر روزي به نام و نشـــان وزيران يا به نام و نشان رؤساي 
جمهور رســـيديم ترس يا طمع را مبنا قرار داده تاريخ اوراق شدهي رخدادهاي جامعه خود را در آن مقطع زماني 
از كتاب تاريخ بكنيم و دور بيفكنيم! بعيد اســـت كه اهل بصيرت چنين انتظاري داشته باشند. دريا با ظرفّيتتر از 

آن است كه استكانوار با ورود قطرهاي موج پيدا كند و سكينه دروني را از كف داده توفاني شود.
فصلهاي پنجم و ششم و هفتم عالوه بر مراعات تنّوع، نيمنگاه تاريخي را نيز در حّد مجال با خود همراه دارد. 
صفحاتي از كتاب تاريخ «مشـــاغل» و «ورزش» و «سينما» را در اين ســـه فصل مالحظه خواهيد كرد. البته به 
واقعّيتهاي مثبت و منفي يا مفيد و مضّر هم در اين ســـه فصل البته به تناسب ظرفّيت اشاره و اقرار شده است. 
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اّما ذكر خير و شـــِرّ بيش از آن، يا كامًال توضيح واضحات است يا مجال مستقل ميطلبد. در اينجا اشارتي كفايت 
ميكرده است.

فصلهاي هشـــتم و نهم و دهم (چهرة كاركنان بخشهاي مختلف مؤسسه فرهنگي و مطبوعاتي و انتشاراتي 
اطالعات را به چشـــم آوردن، كارنامه سي سالة انتشـــار كتاب از طريق مؤسسه اطالعات را به دست اهل كتاب 
سپردن،موزة چاپ روزنامه اطالعات را به پژوهندگان و دوســـتداران حوزههاي تاريخ و طبع و نشر شناساندن)، 
نه از اين باب بوده اســـت كه تعريف از خود دانسته شود. «معّرفي» در زبان فارسي رايج امروز، با «تعريف» نبايد 
اشتباه گرفته شـــود. موزه چاپ و كارنامه كتاب و نام و نشان همكاران تالشگِر يك مؤسسه فرهنگي و مطبوعاتي 
و انتشاراتي را به خوانندگان و بينندگان پرسشـــگر معّرفي كردن، از ضرورتهاي روشن ديگريـ  بجز تمايل به 

تعريف و تمجيدـ  تبعّيت ميكند.
نكته پاياني هم شايســـتة يادآوري است. صرف 90 ساله شدن و 90 ساله بودن به تنهايي افتخارآميز نيست، 
هر چند در دنياي بيثبات خاورميانهي تاريخ معاصـــر، نفس ماندن و ماندگار برآمدن از گرداب متالطم حوادث 
واقعه و وقايعاتفاقيه، واقعاً براي خودش محلّي از اعراب دارد و در جايگاه خود قابل مقايســـه و بررسي و ارزيابي و 
نتيجهگيري است. 90 ساله شدن و 90 ساله بودن را از دريچة «تجربه» است كه (در عالم معنا) ارج مينهيم و اجر 
ميدهيم. تجربه تدريجي و طوالني ميتواند غناي حيات و حركت را افزونتر كند، اگر قدر و قيمتش را بايســـته و 

شايسته بتوان شناخت.
مؤسســـه مطبوعاتي و انتشاراتي اطالعات هم مثل همة مؤسسات مشابه، در مسير حيات و حركت خويش با 
انواع موارِد موجب نقص و نقض مواجه بوده و هســـت. اگر اهل اين بيت بخواهند در مقام بررسي موارد و احصاي 
مصاديق برآيند، از همگان به اين وجه آشـــناتر (ادري بما فيالبيت)اند. اما با اينهمه، برخي از منتقدان و نه خداي 
ناكرده منتقماني كه در نوشـــته مطبوعاتي يا در نامه مكاتباتي يا در سايت اينترنتي يا احياناً در البالي خطابههاي 
«تار مو را در چشـــم ديگران ديدن و بار هيزم را در چشـــم خويش نديدن» به نقد نهاد مطبوعاتي و انتشـــاراتي 
اطالعـــات ميپردازند و البّته كار خوبي هم ميكنند، خوب اســـت قواعد اعتبار دهنده به نقد علمي (و نه عوامي) 
را نيز از ياد نبرند. يكي از آن قواعد اين اســـت كه فيالمثل حداقل كارنامه «شـــش ماهة» يك مؤسسة متنوع و 
متكثراالثار را به صورت مجموعة اجزاي مســـتّمر و مرتبط و متّمم يكديگر مورد بررسي قرار دهند و آنگاه با صرف 
نظِر موّقت از تفاوت ديدگاه ببينند كه آيا واقعاً آنچه گمشـــده پنداشـــتهاند ، در اين مجموعه نبوده است؟ يا بوده 
است و كم هم نبوده اســـت اما واقعيت را ياالاقل بخشي از واقعيت را، با چشم شتابزدگي الجرم رؤيت نكردهاند. 
متأّســـفانه نتيجة قضاوِت قبًال قطعي شده، اينســـت كه دو تاتصوير و توضيِح صرفاً تاريخي و آرشيوي را (در كنار 
كابينههاي دولتي از مشـــروطه تا انقالب) در ويژهنامه 90ســـالگي روزنامه اطالعات ببينند و ده تصوير و توضيح 
ديگر را اّما(!)، مطلقاً نبينند كه نبينند. آنگاه آن دو تصوير و تـوضيِح صرفاً تاريخي و  آرشيوي را هم البته به عنوان 
نمادي از ســـلطنتطلبي(!) تفسير فرمايند، آنهم بــا شبيه چنين استداللي كه (به عنوان مثال) چرا وقتي عكس 
اعليحضرت فالن فالن شـــده را در ويژهنامه دّوم (94/6/23) چاپ كردهايد، همانجا به صورت نقد نقد، چند فقره 
فحش ناموِس غنيشـــده را هم مرقوم و مزيد نفرمودهايد؟! متأسفانه برخي از نّقاديها و نّقالي  هاي اورژانسِي رايج  

و راحـت، داراي چنين پايه و مايهاي از برهان و بصيرت عقالني و اخالقي است. 

ويژهنامة پاياني نودمين سال انتشار اطالعات



مباحث مهم سياسي و اجتماعي
 در آينة بيانات رهبري
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الّرحمنالّرحيم بسماهللاَّ

خداي متعال را از اعماق جان سپاســـگزارم كه يك بار ديگر اين توفيق را پيدا كرديم كه در روز 
ماه رمضان در جمع شما جوانان عزيز، خوشروحيه، پرانگيزه و پرنشاط ساعاتي بنشينيم و از شما 

بشنويم.
آنچه كه برادران و خواهران و فرزندان عزيزم در اينجا بيان كردند، درست همان چيزهائي است 
كه ما انتظار داريم آنها را از شما جوانها بشنويم. ممكن است در برخي از اين اظهارات، نظر اين حقير 
و نظر آن گويندهي محترم يكسان نباشدـ  يعني ممكن است من آن حرف را قبول نداشته باشمـ  اما 
روحيهي انديشـــيدن، انتخاب كردن، با انگيزه بيان كردن، همان چيزي است كه ما آرزوي آن را در 
جوانها داريم. ما ميخواهيم شما فكر كنيد؛ بر اساس فكر، بخواهيد؛ بر اساس اين خواستن، جرأت و 
جسارت بيان و ابراز پيدا كنيد. ممكن است آنچه كه شما ميگوئيد و ميخواهيد و مطرح ميكنيد، در 
كوتاهمدت هم تحقق پيدا نكند؛ ممكن است در يك برههي ديگري از زمان، به خاطر يك تجربهي 
جديد، نظرتان هم عوض شود؛ اينها همهاش امكانپذير است، ايرادي هم ندارد؛ اما نفس اين روحيه، 

مطالبهگري و نشاط، همان چيزي است كه جوان امروز ما به آن احتياج دارد.
من حاال يك بحثي هم آماده كردهام كه عرض بكنمـ  كه البته شروع يك بحثي است كه انشاءاهللاَّ

عرض خواهم كردـ  ليكن قبلش دربارهي آنچه كه دوســـتان بيان كردند، دو سه تا نكته هست كه من 
عرض ميكنم. اوالً دوســـتان، خيلي خوب صحبت كردند؛ بخصوص بعضي از صحبتها از لحاظ 
استدالل و منطق، كامًال سنجيده و پاكيزه بود. من رئوس مطالب آقايان و خانمها را يادداشت كردم.

يكي از دوســـتان اظهار كردند كه من دربارهي انتخابات نظر بدهم. به اعتقاد من وقتش حاال 
نيست. من دربارهي انتخابات حرفهائي دارم كه انشاءاهللاَّ در آينده خواهم گفت.

يكي از دوســـتان اطالع دادند كه يك ستاد دانشجوئي براي تحقيق در اقتصاد مقاومتي تشكيل 
شده. كار بسيار جالبي است. اينجور كارهاي عميق، همان چيزي است كه كشور به آن احتياج دارد. 
شما بايد فكر كنيد، مطالعه كنيد، تحقيق كنيد. اين تحقيقها اگر به درد آن دستگاه مسئول هم نخورد 
يا به كار او نيايد يا نپســـندد، قطعًا به كار شما مي  آيد و به درد شما ميخورد. اين، كار بسيار جالبي 

است.
همچنين يكي ديگر از دوســـتان اطالع دادند كه در دانشگاه شريف مركز مطالعاتياي تشكيل 
شـــده و در اين زمينهها كار ميكنند. اينها بسيار كارهاي مهمي است. اين انگيزهي جوان دانشجو و 

فكور، خيلي براي آيندهي كشور مهم است.
البته راهحلهائي كه گفته شـــد، بعضي از آنها كامًال درست است. اين را هم من به شما عرض 
بكنم؛ در همين زمينهي مسائل اقتصادي، پارهاي از آنچه كه پيشنهاد و مطرح شد، ما اطالع داريم كه 
مد نظر مســـئولين هست؛ دربارهاش كار ميكنند، تصميمگيري ميكنند، اقدام ميكنند؛ منتها همهي 
اقدامها يا به اطالع نميرسد، يا گفتني نيســـت. به هر حال اينجور نيست كه مسائل اقتصادي در مد 

نظر آن مسئولين نباشد.
انتقادهائي از برخي دســـتگاهها شد. بالشك برخي از اين انتقادها وارد است، من هم همعقيده 
هســـتم؛ منتها در عالم نظر و تأمل، خيلي كارها را انسان فكر ميكند، به ذهن انسان مي  رسد؛ اما در 
مقام عمل، كار به آن آساني نيست؛ وقتي وارد ميدان عمل ميشويد، موانع گوناگوني در برابر آرزوها 
و خواستها و تشخيصهاي انســـان پيش مي  آيد. خب، موانع را بايد برطرف كرد؛ اما عبور از همهي 

موانع هم آسان نيست؛ گاهي هم زمانبر است؛ به اين هم بايد توجه باشد.
در مورد مسائل منطقه، يكي از دوستان اشاره كردند كه مثًال كار الزم، عمل الزم و تحرك الزم 
نبوده. من فيالجمله به شـــما عرض بكنم كه اينجور نيست. در زمينهي مسائل منطقه، دستگاههاي 
ذيربط كشـــور تحرك بسيار خوبي داشـــتند و دارند. االن منطقه، ميدان عظيم زورآزمائي است و 
دستگاههائي كه با اين مســـئله مرتبطند، حسابي وسط ميدانند و دارند كار ميكنند. خب، برخي از 
كارها قابل تبليغاتي شـــدن نيستـ  يا ممكن نيست، يا الزم نيست، يا اشكال داردـ  ولي به هر حال 
كار زياد دارد ميشـــود؛ اين را توجه داشته باشيد. در اين زمينه، فضاي دروني كشور هم خوب بود. 
حضور دانشجوها در بخشـــهاي مختلف، اظهارنظرها نسبت به همين مسائل منطقه، اينها همهاش 
كمك ميكند. اين كار ادامه هم دارد و انشـــاءاهللاَّ روزبهروز هم ابعاد بيشتر و بهتري خواهد گرفت. 

غرض، تصور نشود كه بيعملي بوده؛ نه، دارد كار ميشود؛ كارهاي خوبي هم انجام مي  گيرد.
مباني و مسائل علوم انساني

يك نكتهاي را اين خانم محترم در مورد علوم انســـاني بيان كردند، كه كامًال درست است. اوالً
مطلبي كه گفتند، بســـيار مطلب سنجيده و دقيقي بود. اينكه پشت سر پيشرفت علوم، پيشرفت فكر 
وجود دارد؛ اينكه مبدأ تحول ملتها بيش و پيش از آنچه كه علم و تجربه باشـــد، فكر و انديشه است، 
كامًال حرف درســـت و اثبات شدهاي اســـت. به همين دليل است كه من روي مسائل علوم انساني 
حساسيت به خرج ميدهم. ما به هيچ وجه نگفتيم كه دانستههاي غربيها را كه در زمينههاي گوناگون 
علوم انساني پيشرفتهاي چند قرنِى زيادي داشتند، ياد نگيريم يا كتابهاي اينها را نخوانيم؛ ما ميگوئيم 

تقليد نكنيم. در بيانات اين خانم هم همين نكته وجود داشت و نكتهي درستي است.
مباني علوم انســـاني در غرب از تفكرات مادي سرچشمه ميگيرد. هر كس كه تاريخ رنسانس 
را خوانده باشـــد، دانسته باشد، آدمهايش را شناخته باشـــد، اين را كامًال تشخيص ميدهد. خب، 
رنســـانس مبدأ تحوالت گوناگوني هم در غرب شده؛ اما مباني فكري ما با آن مباني متفاوت است. 
هيچ ايرادي هم ندارد كه ما از روانشناســـي و جامعهشناســـي و فلسفه و علوم ارتباطات و همهي 
رشتههاي علوم انساني كه غرب ايجاد و توليد كرده يا گسترش داده، استفاده كنيم. من بارها گفتهام 
كه ما از يادگيري به هيچ وجه احســـاس سرشكســـتگي نميكنيم. الزم است ياد بگيريم، از غرب 
ـ خب، اين كه روشن است. ما از اين  ياد بگيريم، از شـــرق ياد بگيريمـ  «اطلبوا العلم ولو بالّصين»1
احساس سرشكستگي ميكنيم كه اين يادگيري به دانائي و آگاهي و قدرت تفكر خود ما منتهي نشود. 
هميشه كه نميشود شاگرد بود؛ شاگردي ميكنيم تا استاد شويم. غربيها اين را نميخواهند؛ سياست 
اســـتعماري غرب از قديم همين بوده؛ ميخواهند در دنيا يك تبعيضي، يك دو هويتياي، يك دو 

درجهاي در مسائل علمي وجود داشته باشد.
يكي از علوم انســـاني، تاريخ است. باز هم من توصيه ميكنم كه تاريخ بخوانيد. تاريخ دورهي 
اســـتعمار را بخوانيد تا ببينيد غربيها عليرغم ظاهر نونوارِ اتوكشيدهي ادكلنزدهي منظم و مرتب و 
داعيههاي حقوق بشرشان، چه وحشيگري عظيمي در اين مقوله كردند. نه اينكه فقط آدمها را بُكشند؛ 
در دور نگهداشتن ملتهاي تحت استعمارِ خودشان از عرصهي پيشرفت و امكان پيشرفت در همهي 
زمينهها هم تالش زيادي كردند. ما ميخواهيم اين اتفاق نيفتد. ما ميگوئيم علوم انساني را ياد بگيريم 
تا بتوانيم شكل بومي آن را خودمان توليد كنيم و اين را به دنيا صادر كنيم. بله، وقتي كه اين اتفاق افتاد، 
آنگاه هر يك نفري كه از مرزهاي ما خارج ميشود، مايهي اميد و اتكاي ماست. بنابراين ما ميگوئيم 
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در اين علوم مقلد نباشيم. حرف ما در زمينهي علوم انساني اين است.
يكي از دوستان اشاره كردند كه اميرالمؤمنين در فرمان خود به مالك اشتر فرمودهاند كه آدمهاي 
سوءاستفادهجو را رسوا كنيد؛ شـــما گفتهايد كه افشاء نكنيد. اميرالمؤمنين (عليهالّسالم) نفرمودند 
موردي را كه اثبات نشده، افشاء كنيد. هيچ وقت چنين چيزي در بيان اميرالمؤمنين نيست، و اين قطعًا
از اســـالم نيست. ما چطور چيزي را كه اثبات نشده، به صرف اتهام، افشاء كنيم؟ ممكن است اينقدر 
حجم اتهام زياد و وسيع باشد كه يك عدهاي به چشم يك امر قطعي و واقعي به آن نگاه كنند، اما هيچ 
پشـــتوانهي استداللي نداشته باشد، جائي ثابت نشده باشد. ما هيچ حجتي نداريم كه اين را بگوئيم. 
حتّي من در همان جلسهاي كه اشـــاره كردند، از اين باالتر را گفتم. من گفتم حتّي جرمي كه ثابت 
شـــد، اصل نبايد بر افشاي آن جرم باشد. باالخره يك مجرمي است، يك غلطي كرده، مجازات هم 
ميشود؛ خانوادهي او، فرزندان او، پدر و مادر او گناهي نكردهاند؛ ما چرا بيخود اينها را رسوا كنيم؟ 
مگر آنجائي كه خود نفس افشـــاء كردن، يك مصلحت بزرگي داشته باشد. بله، يك جائي هست كه 
نفس افشاگري در يك مسئلهي ثابتشده، مصلحتي دارد؛ آنجا ايرادي ندارد. اين، منطق ماست. هيچ 
چيزي هم نه از اميرالمؤمنين (عليه الّصالة و الّسالم) و نه از هيچيك از ائمهي هدي (عليهمالّسالم) 
برخالف اين وجود ندارد. ما واقعاً حق نداريم افراد را به صرف گمان، متهم كنيم، مشهور كنيم؛ واقعًا
جايز نيست؛ نه در سايت، نه در روزنامه، نه در تريبونهاي گوناگون. حيثيت افراد را بايد حفظ كرد.

در مورد اجراي سياســـتهاي اصل 44 از من پرسيدهاند كه نظر شما چيست؛ آيا اجرا شده يا نه؟ 
خب، اگر بخواهيم تفصيًالً حرف بزنيم، اين كه نميشود. هر كدام از اين فصول و بخشها يك شرحي 
دارد؛ اما اگر بخواهيم اجماالً بگوئيم، بايد عرض كنيم كه كارهاي خوبي انجام گرفته. البته نه اينكه به 
تمام معنا كامل باشد، راضي كننده باشد؛ نه، نواقصي هم هست؛ ليكن حركتي هم انجام گرفته. خب، 
مســـئولين رسمي كشور گزارشهائي هم دارند ميدهند؛ به اين گزارشها با چشم حسنظن بايد نگاه 
كرد؛ يعني نبايد بنا را بر اين گذاشت كه هرچه مسئولين مي  آيند مي  گويند، دروغ و درم و خالف واقع 
است؛ نه، دارند گزارش ميدهند. اصل را بايد بر اين گذاشت كه گزارشها گزارشهاي واقعي است؛ 
ولو حاال ممكن اســـت در آن يك مقداري مبالغه و اغراق يا نديدن جوانب منفي وجود داشته باشد؛ 

ليكن غالبًا گزارشها درست است. به هر حال نواقصي هست، اقداماتي هم شده.
در مورد تحول در شـــوراي عالي انقالب فرهنگي هم چرا، ما كاري كه بايد انجام بدهيم، انجام 

دادهايم. حاال ترتيبات اســـتفادهي از شوراي عالي 
انقالب فرهنگي ترتيبات خاصي است. اوالً آنچه 
كه انســـان دلش ميخواهد، با آنچه كه در عمل 
اتفاق ميافتد، يك فاصلههائـــي دارد؛ ليكن نه، 
يك تدابيري انديشيده شده كه انشاءاهللاَّ اين شورا 

ميتواند فوائدش بيشتر باشد.
يكي از جوانهاي عزيز گفتند مثل اينكه نسل 
جديد اگر بخواهد مســـئوليت را به عهده بگيرد، 
خودش بايد وارد ميدان شـــود. من اتفاقًا اين را 
تصديق ميكنم، بايد خودش وارد ميدان شود؛ منتها 
وارد ميدان شـــدنش به چه معناست؟ صالحيت 
كســـب كند؛ صالحيت علمي، صالحيت عملي، 
صالحيت حضور در ميدان. بعضيها هســـتند كار 
علمي هم كردهاند، عالم هم هســـتند، دانشمند هم 
هستند، اما اهل دردسِر ورود در ميدانهاي عملياتي 
نيستند. اما اگر كسي ميخواهد واقعًا به مسئوليتهاي 
كشور دســـت پيدا كند و اين را براي خودش مهم 
ميداند، نه خدمـــت راـ  باالخره خدمت، اعم از 

حضور در مسئوليت اســـت؛ حضور در مسئوليت هم يك جور خدمت است؛ البته خدمت مؤثرتر 
و عموميتر و بهتري اســـتـ  خب، اين صالحيتهائـــي الزم دارد؛ صالحيت علمي هم الزم دارد، 

صالحيت عملي هم الزم دارد، انگيزهي ورود در ميدان هم الزم دارد.
توي پيادهرو يا معبر شـــلوغ كه انسان وارد ميشـــود و حركت ميكند، هم تنه ميزند، هم تنه 
ميخورد؛ چيز طبيعي اســـت. آدم بخواهد تنه نخورد، تنه نزند، بايد توي خانه بنشـــيند. البته توي 
خانه هم ميشـــود نشست، يا يك گوشهاي هم ميشـــود رفت، كار خوبي هم انجام داد؛ اما وقتي 
انســـان وارد عرصهي اجتماعي شدـ  چه عرصهي سياسي، چه عرصههاي گوناگون مديريتيـ  اين 

تنه خوردن دارد.
االن شما مالحظه كنيد؛ شما يك مشـــت جوان عزيِز پاكيزهي خوشروحيهي پاكدل، اينجا 
ميايســـتيد و از باال تا پائين را انتقاد ميكنيد، كسي هم نميگويد چرا؛ من هم كه مستمع شما هستم، 
شما را تحسين ميكنم؛ نه تحسين زباني، قلبًا تحســـين ميكنم. خب، آنهائي كه شما ازشان انتقاد 
ميكنيد، خيـــال ميكنيد كياند؟ آنها همين جوانهاي خوبياند كه كار كردند، زحمت كشـــيدند، 
مجاهدت كردند، حاال هم به يك مســـئوليتي رسيدند، يك كاري را هم دارند ميكنند. خب، اين كار 
ممكن است يك خطاهائي هم داشته باشد، انتقاد شما هم وارد باشد. مديريت، اينجوري است. شما 
هم كه وارد ميدان مديريت شديد، همين حرفها هست؛ يك جواني مي  آيد اينجا مي  ايستد و از شما 

انتقاد ميكند.
االن شـــما ايراد داريد كه چرا مدير پير است، مشاور جوان است. ميگوئيد مدير جوان باشد، 
مشاور پير باشد. ميآيند به من شكايت ميكنند و كاغذ مينويسند راجع به همين مشاوران جوان، و 
انتقاد ميكنند: آقا اين مشاور جوان در فالن وزارتخانه اينجوري كرده. در حالي كه آن مشاور جوان، 
يك جوان دانشجوســـت؛ مثًال دانشجوي كارشناسي ارشـــد يا دكتري يا تازهفارغالتحصيل است. 
گناهي هم نكرده، اما مورد انتقاد قرار ميگيرد. خب، يك چنين انگيزههائي الزم اســـت. انسان اين 
آمادگي و اين صالحيت را براي خودش فراهم كند، وارد ميدان بشـــود، حتمًا مسئوليت هم گيرش 

مي  آيد.
يكي از برادران عزيزمان كه اينجا خيلي خوب هم صحبت كردند، اول صحبتشـــان گفتند كه 
اينجور داريم كار ميكنيم تا بدانند هنوز كســـاني هســـتند. اين تعبير «هنوز» را به كار نبريد. هنوز، 

معنايش اين اســـت كه انتظار داشتيد نباشد. نه، چنين انتظاري نيســـت. انتظار و توقع ما دربارهي 
مســـئلهي انقالب، خيلي فراتر از اين حرفهاست. نگوئيد هنوز كساني هستند. بله، متن جامعه، متن 
انقالب است. حاال بحثي كه من عرض خواهم كرد، يك مقدارش هم راجع به همين مسئله است.
اين حركت دانشجوئِى سازندگي هم بسيار جالب و بسيار الزم است؛ كار خيلي خوبي است.

خب، فقط خواستم اين چند نكته را عرض كنم. مطالبي كه دوستان بيان كردند، من خالصهاش 
را يادداشـــت كردم كه در ذهنم بماند. البته تفصيل اينها هست؛ بررسي مي  شود، دنبال مي  شود. نبايد 
هم تصور شـــود كه اينها فراموش مي  شود؛ نه، اينها يا به طور خاص و ويژه مورد توجه قرار ميگيرد 
و رويش كار ميشود، يا اينكه حداقل به ايجاد تجربهها و آگاهيها و دانائيهاي متراكم كمك ميكند؛ 

يعني هيچكدام از اين گفتنها و اظهارنظرها هدر نميرود.
آن مطلبي كه من مي  خواهم عرض بكنم، در واقع شروع يك بحث است، كه حاال اين بحث را 
بعد خود شـــما جوانها انشاءاهللاَّ در محافلتان بايد دنبال كنيد. در اين شش هفت ماه گذشته، من در 
چند سخنراني به ثبات نظام و انقالب اشاره كردم و گفتم كه ثبات و استمرار و استقرار نظام جمهوري 
اسالمي از جملهي مهمترين عواملي بوده است كه ملتهاي منطقه و ملتهاي مسلمان را اميدوار كرده 
و ميتـــوان گفت نقش مؤثري در ايجاد اين حركت عظيم اســـالمي منطقه و آزادي و بيداري ايفاء 
كرده. امروز ميخواهم يك مقداري راجع به ثبات و استمرار و استقرار انقالب مطلبي را عرض كنم؛ 

يك مقداري آن را باز كنم.
انقالبهاي سياسي و اجتماعي در تاريخ معاصر

تحـــوالت بزرگي در جامعه رخ ميدهد، كه نمونهي بارزش انقالبهاي سياســـي و اجتماعي 
است. اين تحول را كي به وجود ميآورد؟ يك نســـلي به وجود ميآورد؛ كه البته معلول شرائطي 
اســـت كه براي آن نسل پيش آمده، اما براي نســـل قبل و نسلهاي قبل پيش نيامده بود؛ مثل انقالب 
اســـالمي. يكي از دو حال پيش خواهد آمد: يا اين اســـت كه وقتي اين تحول به وسيلهي اين نسل 
به وجود آمد، نســـلهاي بعدي اين را پي ميگيرند، دنبال ميكنند، تكميل ميكنند، ادامه ميدهند. 
در اين صورت، اين يك جريان ماندگاري خواهد شـــد؛ «و اّما ما ينفع النّاس فيمكث في األرض»2
خواهد شد؛ يعني جايگزين ميشود، مستقر ميشود. يا اين است كه نه، نسلهاي بعدـ  حاال نسلهاي 
بعد كه ميگوئيم، نه لزومًا نســـل سني؛ يعني كساني كه از آن گروه اول تحويل ميگيرند، كه ممكن 
است خودشان هم جزو همان نسل سنِى آن گروه 
اول باشـــندـ  تحت تأثير عوامل گوناگون، كار را 
دنبال نميكنند؛ دچار ركود ميشوند، دچار انحراف 
ميشـــوند، دچار زاويه ميشوند. در اين صورت، 
آن تحول فوائدش را براي مردم از دست ميدهد و 
خسارتهائي كه باالخره در يك تحول پيش مي  آيد، 
براي مردم ميماند و جبران هم نميشـــود. كلِى

مسئله اين است.
در تحوالتي كه در طول دو سه قرن اخير، كه 
قرن انقالبهاي بزرگ است، اتفاق افتاده، هرچه من 
نگاه كردمـ  حاال شما مطالعه كنيد، شايد مواردي 
را شـــما پيدا كنيدـ  موردي را پيدا نكردم كه مثل 
انقالب اســـالمي، تحولي كه در دورهي اول پديد 
آمد، در دورههاي بعد يـــا دهههاي بعد، با همان 
شـــكل، با همان هدفها، به سوي همان آرمانها و با 
همان جهتگيريها ادامه پيدا كند. يا اصًال ادامه پيدا 
نكرده، مثل انقالب شـــوروي؛ يا ادامه پيدا كرده، 
منتها با يك فترتي، با يك فاصلهي طوالني زماني، 
همراه با مرارتها و محنتها و ســـختيهاي فراوان، مثل انقالب كبير فرانسه، مثل استقالل آمريكا؛ حاال 
تعبير كنيم به انقالب يا هرچه. آن اهداف اوليه در نهايت به يك شـــكلي تأمين شـــد، اما با زحمات 
زيـــاد و با يك فاصلهي طوالني. مثًال در همين انقالب كبير فرانســـه، «كبير» كه ميگويند، به خاطر 
اين اســـت كه بعد از اين انقالب، دو سه تا انقالب ديگر در طول پنجاه شصت سال در فرانسه اتفاق 
ـ براي اينكه يادتان بماند:  افتاد؛ منتها آن انقالب اول، انقالب مهمتر و مؤثرتري بود كه در سال 1789
هزار، بعد هفت، هشـــت، نُه! اين، سال انقالب كبير فرانسه استـ  عليه حكومت سلطنتي فرانسه به 
وقوع پيوســـت؛ يعني همين كاري كه در ايران انجام گرفت. البته آن خانوادهي سلطنتي كه آن وقت 
در فرانســـه حكومت ميكردند، خيلي ريشهدارتر و مقتدرتر بودند از اين خانوادهي پيُزري پهلوي 
ما! خانوادهي بوربنها بودند، چند صد ســـال بود كه اينها بر فرانسه حكومت ميكردند، در ميانشان 
پادشـــاهان بسيار مقتدري از همين سلسله وجود داشتند. اين انقالب در اين سالي كه گفتمـ 1789

ميالديـ  اتفاق افتاد.
خب، انقالب، يك انقالب مردمي به تمام معنا بود؛ يعني واقعًا مردم حضور داشتندـ  مثل انقالب 
خود ماـ  رهبران هم رهبران صددرصد مردمي و داراي افكار نو و به دنبال ايجاد يك جامعهي مردمي. 
البته آنچه كه مورد نظرشان بود، ايدئولوژيك نبود، اعتقادي نبود؛ اما ميخواستند يك حكومت مردمي 
داشته باشند، ميخواستند يك حكومت مردمساالر داشته باشند. خب، اين انقالب در اين سال اتفاق 
افتاد. به فاصلهي سه چهار سال، آن گروه اّولي كه انقالب را انجام داده بودند، به وسيلهي گروه تندرِو
افراطِى شديد كنار زده شدند؛ بعضيشـــان اعدام شدند و اين گروه افراطي سر كار آمدند. چهار پنج 
ســـال اين گروه افراطي سر كار بودند؛ بعد بر اثر شدت عملي كه با مردم به خرج ميدادند، از طرف 
مردم مورد عكسالعمل قرار گرفتند و كنار زده شدند. عدهاي از آنها اعدام شدند و يك گروه سومي 
ســـر كار آمدند. يعني در ظرف حدود يازده، دوازده سالـ  تا سال 1800ـ سه گروه سر كار آمدند كه 
هر كدام آن گروه قبلِى خودشان را قلع و قمع و نابود كردند. در همين ده يازده سال اول، شخصيتهاي 
معروف سياسياي از گروههاي انقالبي اعدام شدند. بعد هم اين هرج و مرجي كه به وجود آمدـ  در 
يك كشـــوري با اين خصوصيات، بديهي است كه هرج و مرج به وجود مي  آيدـ  مردم را خسته كرد؛ 
تا اينكه يك گروه ســـه نفره تشكيل شد، كه ناپلئون جزو اين گروه سه نفره بود؛ يك افسر جواني بود 
كه فتوحاتي هم در مصر كرده بودـ  كه حاال داســـتانهايش فراوان و مفصل استـ  عنواني پيدا كرد 

 * تأمل، تفكر و تعمق جوانان دانشــجو در مسائل گوناگون از جمله در زمينه 
سياسي الزم است 

* دانشجويان با سياست استكباري ترويج ابتذال مبارزه كنند 
* مقابله صحيح، يك نوع ايســتادگي بسيار ارجمند در مواجهه با نقشههاي 

استكبار است 
* حيثيت افراد جامعه بايد حفظ شود 

* انقالب عظيم ملت ايران ارزشها را بدون انحراف پيگيري ميكند 
* ثبات و استقرار نظام جمهوري اسالمي، ملتهاي منطقه را اميدوار كرد 

* انقالب اسالمي ايران يك استثناء است
* حق نداريم افراد را به صرف گمان، متهم كنيم 

* نفس روحيه، مطالبهگري و نشــاط، همان چيزي است كه جوان امروز ما به 
آن احتياج دارد

* تشــكيل ستاد دانشجويي براي تحقيق در اقتصاد مقاومتي است كه كشور 
به آن احتياج دارد
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و آمد بر اين گروه ســـه نفره حاكم شد و بعد هم پادشاه و امپراتور شد. همين كشوري كه با آن همه 
خسارت، پادشاهي را كنار گذاشته بود و لوئي شانزدهم و زنش را اعدام كرده بود، دوباره تبديل شد به 
پادشاهي و روي كار آمدن ناپلئون. البته ناپلئون شخصيت نظامِى مقتدرِ فعالي بود و براي فرانسه هم 
كارهاي بزرگي انجام داد. او كارهاي غير نظامي هم دارد، منتها عمدتًا كارهاي او نظامي است. چند تا 
از كشورهاي اروپائي را به فرانسه ملحق كرد؛ ايتاليا را، اسپانيا را، سوئيس را جزو فرانسه كرد. چند تا 
كشور اروپائي به وسيلهي او فتح شدند و جزو فرانسه شدند؛ كه البته بعد از رفتن ناپلئون، يكي يكي 
از فرانسه جدا شدند؛ يعني اين فتوحات، ناپايدار بود. اما كشوري كه با آن همه خسارت انقالب كرده 
بود، به حكومت مردمي رســـيده بود، بهآساني دوباره تبديل شد به حكومت پادشاهي. بعد از تبعيد و 
ـ تقريباً حدود پنجاه ســـال حكومت پادشاهي در فرانسه استقرار  مرگ ناپلئونـ  يعني حدود 1815
داشـــت؛ البته با تحوالت بسيار سخت و رقتبار و مرارتبار؛ كه شما اگر رمانهاي قرن نوزده فرانسه را 
بخوانيد، كامًال نشـــانهي اين انقالبها و اين مرارتها و اين محنتها و اين تلخيها براي مردم فرانسه را در 

اين كتابها خواهيد ديد؛ از جمله كتابهاي ويكتورهوگو و بالزاك و ديگران.
البته بعد در ســـال هزار و هشتصد و شصت و خردهاي، مجدداً باز يك انقالب ديگري به وقوع 
پيوســـت و آن پادشـــاهي كه از قوم و خويشـــهاي ناپلئون هم بودـ  ناپلئون سومـ  كنار زده شد و 
حكومت جمهوري ســـر كار آمد؛ كه حاال جمهوريها هم تغيير پيدا كرد: جمهوري اول، جمهوري 
دوم، جمهوري سوم، تا رســـيد به اينجائي كه امروز شما كشور فرانسه را مالحظه ميكنيد، كه يك 
حكومت مردمساالر و دموكراسي است. انقالب فرانســـه با اين مرارتها مواجه بود؛ يعني در آغاز 
پيدايِش خود اين توان و ظرفيت و تمكن را نداشـــت كه خودش را در بين مردم خودش جايگزين 
كند، مســـتقر كند و ادامه و اســـتمرار پيدا كند. تقريبًا در همهي تحوالتي كه در اين دورهي طوالني 

دويست ساله و صد و پنجاه ساله و صد ساله در دنيا اتفاق افتاده، اين وجود دارد.
عين همين قضيه در آمريكا اتفاق افتـــاده. انقالب آمريكاـ  يعني به اصطالح آزادي آمريكا از 
دســـت دولت انگليسـ  پنج سال، شش سال قبل از انقالب فرانسه است؛ يعني حدود سال 1782. 
البته آن وقت آمريكا جمعيت چهار پنج ميليونياي بيشـــتر نداشته. يك حركتي كردند، يك دولتي 
تشكيل دادند، شـــخصيتهائي سر كار آمدندـ  مثل همين شـــخصيت معروف جورج واشنگتن و 
ديگـــران و ديگرانـ  ليكن اينها هم همين طور. بعد از آن حركت اوليهاي كه اينها انجام دادند، ملت 
آمريكا محنتها كشـــيدند و جنگهاي داخلِى عجيب و غريبي را پشـــت سر گذاشتند، كه در يكي از 
جنگهاي داخليـ  كه مهمترين جنگ داخلي بين شـــمال و جنوب است؛ يعني در واقع شمال شرقي 

و جنوب شرقي؛ چون آن وقت غرب آمريكا 
تازه هنوز در اختيار اين كشـــور و اين دولت 
قرار گرفته بودـ  در طول چهار سال اقًال يك 
ميليون نفر كشته شدند. البته آن وقت آمار هم 
وجود نداشته؛ آن كساني كه نوشتند و حرف 
زدند، اين را ميگويند. تا باالخره بتدريج بعد 
از گذشت تقريبًا صد سال از استقالل آمريكا، 
دولت يك اســـتقراري پيدا كرده و توانسته 
حركت خودش را در همان بســـترهاي قبلي 

ادامه بدهد.
البته ماجراي جنايتهائي كه اتفاق افتاده، 
فاجعههائي كه به وســـيلهي همان حاكمان 
و اطرافيان و ارتششـــان اتفاق افتاده، داستان 
غمانگيز طوالني عجيبي اســـت: حملهي به 
كشورهاي همســـايه، تعرض به شهروندان 
اصليـ  يعني سرخپوستهاـ  قلع و قمع قبائل 
سرخپوست. من تأسف ميخورم كه جوانهاي 
ما اين قضايا را نميدانند. وقتي انسان بداند كه 
آنچه امروز از تمدن و از پيشرفت و از ثروت 
در بعضي از اين كشورها وجود دارد، محصول 

چقدر خرابكاري و بدعملي و ســـنگدلي و بيانصافي است، آن وقت نسبت به كاري كه بايد انجام 
بگيرد، نسبت به وظيفهاي كه انسان دارد، يك افق ديد ديگري پيدا ميكند.

در شوروي هم يك جور ديگر اتفاق افتاد. در شوروي هدفهائي كه ترسيم شده بودـ  كه هدفهاي 
آن، عقيدتي و ايدئولوژيك بودـ  تحقق پيدا نكرد. اصًال ادعا شـــده بود كه حكومت شوروي يك 
حكومت مردمي است، حكومت تودهاي است، سوسياليست است؛ حكومت تودهاِى مردمِى متكي 
به حركت مردم و متعهد به نيازهاي مردم؛ اين از همان سالهاي اول نقض شد. بعد از 1917 كه سال 
انقالب شـــوروي است، پنج شش سالي كه گذشته بود، راه عوض شد؛ مردم از محاسبات دولت به 
معناي حقيقي كلمه حذف شـــدند؛ يك حزب كمونيست با چند ميليون عضو حاكم شد و در حزب 
كمونيست هم حاكم، همان چند نفري بودند كه در هر دورهاي در رأس بودند. حاال در دورهاي مثل 
دورهي اســـتالين، حاكم يك نفر بيشتر نبود؛ اما در دورههاي بعد، آن هيئت اصلي حزب كمونيست، 
همهكارهي كشور بودند. چه فشارهائي به مردم وارد آمد، چه محدوديتهائي ايجاد شد، مردم چه 
محنتي كشيدند. در آن دورهها نوشتههائي از درون شوروي درز ميكرد، بيرون ميرفت؛ بعضيهايش 
هم به فارسي ترجمه ميشد، ما هم مطالعه ميكرديم. تا قبل از سقوط شوروي، خيلي از اين زواياي 
دشـــوار و تلخ پنهان بود؛ بعد از سقوط شـــوروي بود كه خيلي چيزها معلوم شد، كه چه كارهائي 
ميكردند، چه محدوديتهائي بوده. ادبياتي كه آفريده شـــد، نشاندهندهي سختي زندگي مردم در 
دوران حكومت شوروي بوده. يعني انقالب بكل از اول زاويه پيدا كرد؛ نه اينكه استمرار پيدا نكرد، 

اصًال به وعدههاي اوليه عمل نشد.
خب، اينها انقالبهاســـت. حاال يك شبهانقالبهائي هم در منطقهي خاورميانه و عمدتًا شمال 
آفريقـــا و آمريكاي التين داريم كه در واقع انقالب نبود؛ غالبًا كودتا بود. در اواخر دههي 50 و اوائل 
دههي 60 در كشورهاي شمال آفريقاـ  يعني مصر و ليبي و سودان و تونسـ  يك حركتهاي انقالبي با 
گرايش چپ اتفاق افتاد. همهي اين كشورها، كشورهاي انقالبي بودند؛ اما جز استثناهاي معدودي، 
همان كساني كه خودشان عوامل انقالب بودند، از انقالب منحرف شدند. انقالبها، انقالبهاي چپ 
بود، ضد آمريكائي بود، ضد انگليســـي يا ضد فرانســـوي بود؛ مردم را اينجوري توي ميدان آورده 
بودند؛ اما همان كســـاني كه خودشـــان در رأس اين انقالبها قرار داشتند، عمًال منحرف شدند و به 
سمت همان نيروهاي استعمارگر غلتيدند! يكياش همين بورقيبهي تونس بود. خب، بورقيبه رهبر 
انقالب تونس بود؛ اصًال انقالب تونس را او به وجود آورده بود؛ اما خودش تبديل شد به يك عنصر 

دستنشـــاندهي غرب و فرانســـه؛ رفت در آن جهت، كه بعد هم بنعلي بود كه دنبال او آمد. يا در 
مصر، انورســـادات جزو ياران جمال عبدالناصر بود؛ جزو كساني بود كه كودتا يا به قول خودشان 
انقالب افسران آزاد را به وجود آورده بودند؛ اصًال حركت افسران آزاد در زمان جمال عبدالناصر، با 
شعار «نجات فلسطين» بود؛ اما كارشان به آنجا رسيد كه با غاصب فلسطين آشتي كردند، عليه مردم 
فلســـطين توطئه كردند، و در اين اواخر كار به جائي رسيد كه حتّي با صهيونيستها همكاري كردند 
براي محاصرهي فلســـطين، براي محاصرهي غزه، براي نابودي مردم فلسطين! يعني صد و هشتاد 

درجه جهت آن حركت اوليه عوض شد.
يا در سودان. به نظرم شماها يادتان نيســـت از نُميري. ما از روي كار آمدن نُميري هم يادمان 
هست. نُميري يك افسر انقالبي بود كه در واقع سودان را از دست غرب نجات داد؛ اما همين نُميري 
بتدريج رفت به سمت غرب، تبديل شـــد به يك عامل غرب؛ كه اين انقالبيون بعدي كه امروز در 
سودان سر كار هستند، عليه او قيام كردند و كشور را از دست او بيرون آوردند. جعفر نُميري از يك 
عنصر ضد غربي كه عليه حكومت غربي كودتا ميكند، بتدريج تبديل ميشـــود به يك عنصر غربِى

مستخدم غرب و كارگزار غرب و مزدور غرب! بقيه هم همين جورند.
من يادم هست كه در ســـالهاي دههي 40 شمسي در مشهد، ما راديوي صوتالعرب مصر را 
ـ كـــه زمان عبدالناصر بودـ  ميگرفتيم و ميشـــنيديم. جمال عبدالناصر به ليبي رفته بود و به اتفاق 
همين قذافيـ  كه آن وقت يك جوان بيســـت و هشـــت نُه سالهاي بود كه كودتا كرده بودـ  و همان 
جعفر نُميري، هر ســـه در راديوي صوتالعرب مصر سخنراني ميكردند. آنها با همديگر اجتماع 
داشـــتند و حرفهاي انقالبي و تند ميزدند. همين قذافي شعارهائي ميداد كه ما آن وقت به هيجان 
ميآمديـــم. ماها غالبًا در عين مبارزه بوديم. گرفتن ايـــن راديو هم خالف قانون بود. ما با بعضي از 
رفقاـ  كه يكيمان راديو داشـــتـ  شب ميرفتيم در يك خانهاي مينشستيم و راديوي صوتالعرب 

را گوش ميكرديم.
حركتها اينجوري بوده. يعني انقالبها بر اثر عوامل گوناگون، يا از همان اول منحرف شـــدند، يا 
بعد از اندكي منحرف شدند. گاهي اين انحراف، دهها سال هم طول كشيده. در كشوري مثل فرانسه، 
اين انحراف هفتاد و چند سال به طول انجاميد، تا اينكه توانست بتدريج پارهاي از اهداف راـ  آن هم 

نه همهي اهداف راـ  تحقق ببخشد.
انقالب اسالمي يك استثنا است

انقالب اسالمي يك اســـتثناء است. انقالب اســـالمي حركتي بود كه با اهداف مشخصيـ 
ولو آن اهداف كه مشـــخص هم بود، در يك 
جاهائي كلي بود؛ بتدريج خرد شـــد، روشن 
شـــد، مصاديقش معلوم شـــد؛ اما اهداف، 
اهداف روشـــني بودـ  به وجود آمد. هدف 
اسالمخواهي، هدف استكبارستيزي، هدف 
حفظ استقالل كشور، هدف كرامتبخشي به 
انسان، هدف دفاع از مظلوم، هدف پيشرفت 
و اعتالي علمي و فني و اقتصادي كشـــور؛ 
اينها اهداف انقالب بوده. انســـان وقتي در 
فرمايشات امام (رضوان اهللا عليه) و در اسناد 
اصلي انقالب اينهـــا را نگاه ميكند، ميبيند 
كه همهي اينها در متون اســـالمي هم ريشه 
دارد. مردمي بودن، متكـــي به ايمان مردم، 
عقايد مردم و انگيزههاي مردمي و عواطف 
مردمي، جزو پايههاي اصلي انقالب است. 
اين خط ادامه پيـــدا كرده؛ اين خط انحراف 
پيدا نكرده، اين خـــط زاويه نخورده. امروز 
سي و دو سال از انقالب ميگذرد؛ اين خيلي 

حادثهي مهمي است.
اين ثبات انقالب و استقرار انقالب كه 
مـــا ميگوئيم، يعني اين. ما يك حرفي را زدهايم: «اّن الّذين قالوا ربّنا اهللا ثّم اســـتقاموا».3 ملت ايران 
«ربّنا اهللا» را گفت، پايش ايستاد. اين ايستادن پاي اين سخن، از نسلي به نسل ديگر منتقل شد. امروز 
شـــما جوانهائي كه اين بيانات پرنشاط و شاداب و صادقانه و پرتپش را اينجا مطرح كرديد، احتماالً
هيچكدامتان در آغاز انقالب در اين دنيا نبوديد، دورهي انقالب را نديديد، دورهي جنگ را نديديد، 
زمان امام را درك نكرديد؛ اما خط، همان خط اســـت؛ راه، همان راه است؛ هدف، همان هدفهاست؛ 
مطالبي كه گفته ميشود، درست همان مطالبي است كه آن روز اگر ميخواستيم بگوئيم، ميگفتيم. 
من هفتهاي يك بار دانشـــگاه تهران ميآمدم و آنجا با دانشجوها جلسه داشتيم و نماز ميخوانديم؛ 
بعد از نماز هم پاســـخ به سؤاالت و سخنراني بود كه مدتها ادامه داشت. همان حرفهائي كه آن وقت 
ما آنجا ميگفتيم و دانشـــجوها ميگفتند، همان حرفهاســـت؛ البته امروز پختهتر است، سنجيدهتر 
است، كارشناسانهتر است. احساسات به همان اندازه وجود دارد، اما در مطالبي كه امروز توي محيط 

دانشجوئي گفته ميشود، عقالنيت، بيشتر از آن زمان است؛ اين خيلي باارزش است.
خب، اين تا حاال تحقـــق پيدا كرده؛ از حاال به بعد چي؟ آنچه كه من ميخواهم بگويم، همين 
يك جمله اســـت: از حاال به بعد تكليف نسل جوان كنوني و عمدتًا دانشجوئي همين است كه اين 
خط را در همان جهتگيري، به سوي تكامِل بيشتر ادامه بدهد و پيش ببرد. اين مشخص ميكند كه در 
محيط دانشـــجوئي تكليف ما چيست. كار مال شماست. اين نسلي كه ماها در آن حضور داشتيم و 
فعال بوديم و نيروي جواني داشتيم و جوانيمان را مصرف كرديم، رو به اضمحالل است؛ مثل همهي 
چيزهاي عالم، رو به فنا و زوال اســـت. نسلي كه امروز اين حقيقت را تحويل ميگيرد، شما هستيد؛ 
جوانهاي امروز، دانشجوهاي امروز هستند. در آينده مسئوليتهاي كشور با شماست. طراحان كشور، 
تصميمگيران و تصميمسازان، شماها خواهيد بود. ميتوانيد همين راه را ادامه بدهيد، آن را به تكامل 
برسانيد، از ظرفيتهاي استفاده نشده استفاده كنيد، خألها را پر كنيد و همين چيزهائي را كه هي شما 
ميگوئيد اين اشـــكال هست، اين اشكال هست، اين اشكال هست، انتقاد، انتقاد، انتقادـ  كه درست 
هم هستـ  برطرف كنيد؛ ميتوانيد هم اين كار را نكنيد. نسل جواِن امروز ميتواند تصميم بگيرد بر 
بيعملي. البته چنين تصميمي نخواهد گرفت؛ من شـــك ندارم. نسل جوان به خاطر ريشهي دينِى
اين حركت و پايهي مســـتحكم اعتقادِى اين حركت، اين راه را ادامه خواهد داد. براي اولين بار در 
تاريخ انقالبهاي گوناگون در دنيا، انقالبي به وجود آمده است و خودش را به دنيا عرضه خواهد كرد 
و حرف اول و اصول و ارزشهاي اوليهي خودش را با همهي وجود، بدون انقطاع استمرار بخشيده 
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و انشاءاهللا آن را به هدفهاي نهائي خودش ميرساند.
دانشگاه و حركتهاي دانشجويي

خب، شما تشكلهاي دانشـــجوئي و زبدگان و نخبگان دانشجوئي هستيد؛ در واقع گلچيني از 
مجموعهي عظيم چند ميليونِى دانشـــجوئي كشور هستيد كه اينجا جمع شدهايدـ  البته اين حرفها 
را بعداً بقيهي دانشـــجويان هم ميتوانند بشنوند، در تلويزيون و مطبوعات پخش ميشود؛ هر كس 
بخواهد، طبعًا ميشنودـ  شما بايد تصميم بگيريد. بدانيد اين حركت مبارك و متكي به اين ارزشها، 
وابســـته است به انگيزه، همت، شجاعت، قدرت تفكر و عزم راسخ شما.   شماها هستيد كه بايد اين 

را ادامه بدهيد.
الحمدهللا تا امروز انقالب خـــوب پيش رفته. همين طور كه عرض كردم، ما از هدفها منحرف 
نشـــديم، زاويه پيدا نكرديم؛ آن بالهائي كه سر آن انقالبهاي عظيم و بزرگ آمد، سر انقالب ما نيامد. 
حوادث گوناگوني كه پيش آمد، همه جا انقالب بر اينها فائق شد و با همان موازين خودش، توانست 
خودش را حفظ كند و تا امروز به تكامل هم برســـاند. انقالب، كشور را هم پيش برده. اين پيشرفتي 
كه امروز شما در بخشهاي مختلف كشور مشاهده ميكنيدـ  كه من در صحبت با مسئوالن نظام، دو 
سه روز پيش مختصري از آن را اشـــاره كردمـ  هيچ وقت در قرنهاي اخير در كشور سابقه نداشته. 
البته در گذشـــتهها و در تاريخ چرا؛ مواردي به حسب زمان، شبيه اينها بوده؛ اما در قرون اخير سابقه 
نداشته. كشور را شما به اينجا رســـانديد. كشور بايد پيش برود. ما هنوز در قدمهاي اّوليم، در آغاز 
راهيم. من گفتم؛ يكي از خاصيتهاي بزرگ انقالب، الگوســـازي است. شما ميتوانيد اين هدف را 
دنبال كنيد كه براي جوامع اسالمي يك الگو درست كنيد؛ بگوئيد آقا اينجوري ميشود حركت كرد، 

اينجوري ميشود رسيد؛ اين ممكن است.
خب، تشـــكلهاي دانشجوئي طبعًا نقش دارند. اولين توصيهاي كه من به مجموعهي تشكلهاي 
دانشـــجوئي كه در زمينههاي مســـائل دانشجوئي و كشـــور و انقالب و همه چيز فكر ميكنند، 
دارم، اين است: شـــما وقتي نگاه ميكنيد به جبههي معارض، يعني استكبار، جبههي ظلم، جبههي 
ســـرمايهدارهاي كالن بينالمللي، كارتلها، تراستها و و و، به چشم يك جبهه به آنها نگاه كنيد. يك 
جبههي بههمپيوســـتهاي وجود دارد در مقابلهي با انقالب اسالمي، كه يك انقالب معنوي و ديني 
و فرهنگي و اعتقادي اســـت. وقتي به چشم يك جبههي بههمپيوســـته به اينها نگاه كرديد، خيلي 
از كارهاي اينها معناي واقعي خودش را نشـــان ميدهد. اين مسئله، وظيفهي دانشجو يا تشكلهاي 

دانشجوئي را مشخص ميكند.
برخوردهاي جبهه استكباري با انقالب

فرض بفرمائيد در كشـــور ترور اتفاق ميافتد؛ شـــهيد عليمحمدي، شهيد شهرياري، شهيد 
رضائينژاد را ترور ميكنند. خب، اين يك كار تروريستي است. يك وقت به اين مسئله به چشم يك 
عمل تروريســـتِى ضد امنيتي نگاه ميكنيم؛ خب، انسان غصه هم ميخورد؛ چند تا دانشمند ما مورد 
اصابت جنايت دشـــمنـ  يك چند تا تروريستـ  قرار گرفتند. يك وقت نه، با همان چشِم جبههاي 
نگاه ميكنيد: اين يك حركت در مجموعهي حركتهاي خصمانهي عليه نظام اســـالمي است. مثًال

در جبههي جنگ مرزي با عراقـ  كه هشـــت سال جنگ داشـــتيمـ  يك جا اگر چنانچه توپخانهي 
دشمن كار كند، معنايش اين نيست كه دشمن با اينجاي بالخصوص كار دارد؛ اين معنايش اين است 
كه اين يك حركتي اســـت كه دشمن دارد اينجا انجام ميدهد، احتماالً براي اينكه شما حواستان به 
اينجا منعطف شـــود، او به يك جاي ديگر حمله كندـ  به قول خودشان حركتهاي پشتيباني، كه اين 
در واقع حيله اســـتـ  يا براي اين اســـت كه رزمندهي ما را در اينجا تضعيف كند تا مثًال بتواند يك 
حملهي سراسري انجام دهد. وقتي با اين چشـــم نگاه ميكنيد، معلوم ميشود كه دشمن به دنبال 
كوبيدن حركت علمي در كشور اســـت؛ يعني يكي از حلقههاي توطئهي دشمن اين است. چند تا 
حلقهي بههمپيوسته وجود دارد؛ مثًال حلقههاي تحريم اقتصادي، ترويج ابتذال، ترويج مواد مخدر، 
كارهاي امنيتي، ايجاد تزلزل در مباني و مســـائل اعتقادي؛ چه اعتقاد به اسالم، چه اعتقاد به انقالب. 
اينها حلقههاي گوناگوِن بههمپيوســـته است؛ يكي از اين حلقهها همـ  كه مكمل اين زنجيره استـ 
كوبيدن حركت علمي در كشـــور، با ترساندن دانشمند ما، با حذف دانشمند ماست. با اين چشم به 

قضيه نگاه كنيم.
اگر چنانچه به مجموعهي دشـــمن به چشم يك جبههي مستمري كه وظائف را تقسيم كردند، 
نگاه كنيم، آن وقت احســـاس مسئوليت ما در هر قضيهاي شكل تازهاي به خودش ميگيرد. حاال در 
همين قضيهي اين ترورها، من عقيدهام اين اســـت كه بچههاي تشكلهاي دانشجوئي در اين قضيه 
كوتاه آمدند؛ يعني كمعملي نشان دادند. بايد اين قضيه را بزرگ ميكرديد. البته نه اينكه بزرگ كنيد 
ـ چون خودش بزرگ استـ  همان جور كه هست، منعكس ميكرديد. ما حتّي نديديم تشكلهاي ما 
پوستر اين شهدا را هم چاپ كنند، منتشر كنند، پخش كنند، يادمان اينها را نگه دارند. نه، اين موضوع 

اصًال نبايد فراموش شود؛ اين كار كوچكي نيست.
مسئلهي علم در كشور، يك حلقهاي اســـت از آن زنجيره، كه اين حلقه درست متوجه به آن 
نقطهي اصلي و اساسي اســـت كه ما ده دوازده سال است داريم اين را دنبال ميكنيم. گفتيم «العلم 
سلطان»؛ علم، اقتدار است؛ هر كسي كه داراي علم و داراي اين اقتدار شد، طبق اين روايت، «صال»؛ 
ميتواند بر محيط جهان حكمفرمائي كند، يعني اهداف خودش را دنبال كند؛ هر كسي مالك آن نشد، 
«صيل عليه»؛4 يعني بر او حكمفرمائي خواهد شـــد. اين منطق ماست در اين حركت علمِى ده پانزده 
ساله. االن خوشبختانه تا حدود زيادي هم اين حركت علمي در كشور به ثمر رسيده. ميخواهند اين 

را متوقف كنند؛ خب، در مقابل اين بايد حساسيت نشان بدهيد.
پس نگاه به دشمن بايد يك چنين نگاهي باشد: نگاه حركت جبههاي دشمن. آن وقت حمايت 
اينها از برخي جريانها، حملهي اينها به بعضي از جريانها، دخالت اينها در بعضي از مســـائل داخلي 
كشور، همه معنا پيدا ميكند؛ معلوم ميشود كه هدف چيست. اين مسئله ايجاب ميكند كه ما نسبت 

به كارهاي اينها هوشيار باشيم.
كارهاي فرهنگي عميق و برنامهمند

يكي از چيزهائي كه من ميخواهم بخصوص به تشكلهاي دانشجوئي توصيه كنم، اين است كه 

به طور جدي به كارهاي فكري و فرهنگِى برنامهمند و هدفمند و عميق بپردازند. يك وقت هســـت 
كه دشمن به عرصهي دانشگاه تهاجم آشـــكار ميكند؛ اينجا شما بايد حضور آشكار داشته باشيد؛ 
مثل مسائل دورهي فتنه 88 و امثال اينها. يك وقت هست كه نه، آنچنان تهاجم آشكاري وجود ندارد؛ 
اينجا بايستي حضور مجموعههاي دانشجوئي، حضور عميق فكري باشد. دربارهي مسائل كالمي، 
دربارهي مســـائل اخالقي، دربارهي مســـائل تاريخ، دربارهي مسائل انقالب بايد كار عميق بكنيد. 
دربارهي مسائل گوناگون كشورـ  مثل همين چيزهائي كه دوستان گفتندـ  كار كنيد. فرض كنيد شما 
دربارهي بانك مركزي، دربارهي نظام ســـالمت، دربارهي مسئلهي جهاد اقتصادي تحقيق ميكنيد؛ 
اين بسيار خوب است، اما به اينها اكتفاء نشود. دربارهي مسائل كالمي، كارهاي عميق انجام بگيرد. 
دربارهي مســـائل سياسي كشور، كارهاي غير احساساتي انجام بگيرد. البته احساسات چيز خوب و 
پاكي است و من به هيچ وجه مخالف ابراز احساسات و مخالف تحرك احساساتِى بخصوص جوانها 
نيستم؛ نه ممكن است، نه مطلوب است كه احساسات فروكش كند؛ ليكن دور از مقولهي احساسات، 

تأمل و تفكر و تعمق در مسائل گوناگون، از جمله در مسائل سياسي، الزم است.
 يكـــي از چيزهائي كه من بجد توصيه ميكنم، پرهيـــز از ابتذال در كارهاي فرهنگي و هنري 
است؛ مراقب باشيد. من نمونههائي از اين مسئله را ســـراغ دارم؛ البته نه حاال، حدود هفده هجده 
ســـال قبل. من همان موقع اطالع پيدا كردم كه يك مجموعهي دانشجوئي در دانشگاه در بعضي از 
مراسمشـــان رگههائي از ابتذال وجود دارد. همان وقت به آنها پيغام دادمـ  با ما هم بيارتباط نبودند 
ـ خب، توجهي نشـــد. بعد هم دنبالههاي خوبي پيدا نكرد. از ابتذال فرهنگي، ابتذال اخالقي بشدت 
پرهيز شود و با آن مواجهه بشود. امروز يكي از سياستهاي دشمن، ترويج ابتذال است. با اين سياست 
استكبار مبارزه كنيد. همين طور كه آنها تحريم اقتصادي را برنامهريزي ميكنند، همين طور ترويج 
ابتذال را برنامهريزي ميكنندـ  اين ادعاي شـــعارگونه نيست؛ اين ناشي از اطالعات است؛ ما اطالع 
داريمـ  مينشينند طراحي ميكنند، برنامهريزي ميكنند؛ ميگويند براي شكستن مقاومت جمهوري 
اســـالمي، بايد بين جوانها ترويج ابتذال كرد؛ يعني به قضايا ماهيت سياسي ميدهند. خب، با اين 
بايســـتي مواجهه كرد، مقابله كرد؛ البته مقابلهي صحيح، كه اين يك نوع ايستادگِى بسيار ارجمند در 

مواجههي با نقشههاي استكبار است.
يك توصيهي ديگر ما هم اين اســـت كه تشـــكلهاي دانشجوئي با هم همفكري و همكاري و 
همدلي نشان بدهند. حاال من نميخواهم يك چيزي را حتمًا يك پيشنهاد قطعي بكنم، اما به نظر آدم 
ميرسد كه مثًال يك مجمع هماهنگ كنندهاي بين اين تشكلها وجود داشته باشد تا تشكلها همجهت 
پيش بروند. البته جهتهاي كلي تقريبًا با هم يكسان است، خوب است. نميخواهيم هم بگوئيم كه 
اين تشـــكلها با مختصاتي كه هر كدام دارند، بايستي اين مختصات را همه يككاسه كنند؛ نه، تنوع و 
مختصات گوناگون در تشكلها هيچ ايرادي ندارد؛ منتها در جهتگيريها، در پيشرفت به سمت اهداف 
انقالب، يك هماهنگي انجام بگيرد تا بتوانيد بر محيط دانشـــجوئي اثرگذاري كنيد. تشـــكلها بايد 
بتوانند بر محيط دانشـــجوئي اثرگذاري كنند. خوشبختانه محيط دانشجوئي محيط خوبي است. نه 
اينكه در محيط دانشجوئي اشكال نيست، انحراف نيست، خطا نيست، لغزش نيست؛ كجا نيست؟ 
در مقدسترين مجموعهها و محيطها هم باالخره انسان يك لغزشهائي سراغ دارد يا مشاهده ميكند؛ 
اما مجموعًا محيط دانشجوئي، محيط پرنشاط، پرتحرك و بر روي هم ديني و معتقد و پايبند به مباني 
به حساب مي  آيد؛ اين چيز خيلي مغتنمي اســـت. محيط دانشجوئي ما اينجوري است؛ از اين بايد 

استفاده كرد، روي اين محيط بايد تأثيرگذاري كرد، بايد جهتگيري درست داد.
يك توصيهي ديگر ما هم اين اســـت كه هم مسئوالن دانشـــگاهي كشور و هم تشكلها سعي 
كنند نســـبت به همديگر مماشات و همراهي و همكاري داشته باشند. مواردي آدم ميشنود كه اين 
همكاريها يا وجود ندارد يا تعارض وجـــود دارد؛ كه خب، بعضي از حوادث هم پيش مي  آيد، كه 
يكي از دوستان به قضيهي بوشهر و اينها اشاره كردند. بايد همكاري بكنند، بايد همدلي بكنند؛ چون 
هدفها يكي است؛ اهداف انقالب است. مســـئولين دارند زحمت ميكشند، تالش ميكنند، واقعًا

عرق ميريزندـ  آدم ميبيند ديگرـ  فكر ميكنند؛ به قدري كه به ذهنشـــان مي  آيد، به قدري كه توان 
دارند، دارند تالش ميكنند. اين جوانهاي تشكلها هم، همه باانگيزه، پرنشاط و پاكيزهاند. خب، اين 

مجموعهها بايد به همديگر كمك كنند.
در مورد علوم انساني كه صحبت شـــد، اين نكته را من عرض بكنم؛ آنچه كه ما در باب علوم 
انســـاني گفتيم و من تكرار ميكنم، همان چيزي است كه عرض شـــد: ما بايستي در علوم انساني 
اجتهاد كنيم؛ نبايد مقلد باشيم. اما حاال فرض كنيد كه فالن رشتههاي علوم انساني در دانشگاه حذف 
بشود يا حذف نشود يا كم بشود؛ من روي اين چيزها هيچ نظري ندارم. من نه نفي ميكنم، نه اثبات 
ميكنم؛ يعني كار من نيســـت، كار مسئولين است. ممكن است مصلحت بدانند بعضي از رشتهها را 
حذف كنند يا نكنند؛ حرف من اين نيســـت؛ حرف من اين است كه در باب علوم انساني كار عميق 

انجام بگيرد و صاحبان فكر و انديشه در اين زمينهها كار كنند.
خب، به نظرم وقت هم تمام شـــد. حرفهاي ما هم آنچه كه الزم ميدانستيم عرض بكنيم، تمام 

شد. انشاءاهللا خداوند شماها را حفظ كند.
پروردگارا! تو را به اوليائت ســـوگند ميدهيم، بركات و تفضالت خودت را بر اين جوانهاي ما 
نازل كن. پروردگارا! محيط جوان در كشـــور ما را روزبهروز به اهداف و آرمانهاي اسالمي نزديكتر 
كن. پروردگارا! بـــه حق محمد و آل محمد، آرزوها و آرمانهاي ايـــن جوانها را تحقق ببخش. به 
مسئولين كشور و به همهي ما توفيق عنايت كن تا بتوانيم در جهت اين آرمانها قدمهاي بلند برداريم. 
پروردگارا! تشـــكيل جامعهي اسالمي و يك كشور اسالمِى به تمام معنا را به اين جوانهاي عزيز ما 

بهرأيالعين نشان بده. ارواح طيبهي شهدا و روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضي و خشنود كن.
والّسالم عليكم و رحمهاهللا و بركاته پينوشت:

1ـ  وسائلالشيعه، ج 27، ص 27.
2ـ رعد: 17

3ـ فصلت: 30
4ـ  شرح نهجالبالغه ابنابيالحديد، ج 20، ص 319

* ما به هيچ وجه نگفتهايم كه دانســتههاي غربيها را كه در زمينههاي گوناگون 
علوم انساني پيشــرفتهاي چند قرني زيادي داشتند ياد نگيريم يا كتابهاي 

اينها را نخوانيم ما ميگوييم تقليد نكنيم 

* مردمي بودن، متكي به ايمــان، عقايد، انگيزهها و عواطف مردم جزو پايههاي 
اصلي انقالب است 
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هر سال نوزدهم دي را همه   ي ملت ايران، بخصوص مردم 
عزيز و بابصيرت قم، همچون يك مقطع تاريخِى گويا و زباندار، 
به رخ مستكبران عالم ميكشند. جا هم دارد؛ حقيقتًا هم حادثه اي 

مثل نوزدهم دي، به رخ دشمن كشيدني است.
اين حادثه از ابعـــاد مختلفي قابل توجه و تأمل اســـت: 
هم بصيرت در اين حادثه موج ميزند، هم موقع      شناســـي، هم 
دشمنشناســـي، هم مجاهدت و اقدام و فداكاري؛ اينها ابعاد اين 
حادثه   ي عظيمي اســـت كه در نوزدهم دي سال 56ـ يعني سي و 
دو سال قبلـ  به وقوع پيوسته است. از طرف ديگر، همين حادثه، 
مبدأ يك تحول، يك حركت، يك جريـــان عظيم و جهتداري 
در ملت ايران شـــد. پس حادثه، حقيقتًا حادثه    ي مهمي است. آن 
روز هم تأثير گذاشـــت؛ امروز هم كه شما ياد آن حادثه را و ياد 
شهداي روحاني و غير روحانِى آن حادثه را گرامي ميداريد، باز 
تأثير ميگذارد؛ درس ميدهد، بصيرت ميدهد و جهت حركت 

را به ما نشان ميدهد.
روزهاي ســـال، به طور طبيعي و به خودي خود همه مثل 
همند؛ اين انســـانها هستند، اين اراده     ها و مجاهدتهاست كه يك 
روزي را از ميان روزهاي ديگر برميكشـــد و آن را مشـــخص 
ميكند، متمايـــز ميكند، متفاوت ميكند و مثل يك پرچمي نگه 
ميدارد تا راهنماي ديگران باشـــد. روز عاشوراـ  دهم محرمـ 
في نفســـه با روزهاي ديگر فرقي ندارد؛ اين حســـين بن علي 
(عليه الّسالم) اســـت كه به اين روز جان ميدهد، معنا ميدهد، 
او را تا عرش باال مي  برد؛ اين مجاهدتهاي ياران حســـين بن علي 
(عليه الّســـالم) اســـت كه به اين روز، اين خطورت و اهميت 
را ميبخشـــد. روز نوزدهم دي هم همين جور است، روز نهم 
دِى امســـال هم از همين قبيل اســـت. نهم دي با دهم دي فرقي 
نـــدارد؛ اين مردمند كه ناگهان با يـــك حركتـ  كه آن حركت 
برخاسته از همان عواملي است كه نوزدهم دِى قم را تشكيل داد؛ 
يعني برخاسته ي از بصيرت اســـت، از دشمن     شناسي است، از 
وقت     شناسي است، از حضور در عرصه ي مجاهدانه استـ  روز 

نهم دي را هم متمايز ميكنند.
مطمئن باشيد كه روز نهم دِى امسال هم در تاريخ ماند؛ اين 
هم يك روز متمايزي شـــد. شايد به يك معنا بشود گفت كه در 
شرائط كنونيـ  كه شـــرائط غبارآلودگِى فضاستـ  اين حركت 
مردم اهميت مضاعفي داشـــت؛ كار بزرگي بود. هرچه انسان در 

اطراف اين قضايا فكر ميكند، دســـت خداي متعال را، دست 
قدرت را، روح واليت را، روح حســـين بن علي (عليه الّسالم) 
را ميبيند. اين كارها كارهائي نيســـت كه با اراده    ي امثال ما انجام 
بگيرد؛ اين كار خداست، اين دست قدرت الهي است؛ همان طور 
كه امام در يك موقعيت حساسيـ  كه من بارها اين را نقل كرده    ام 
ـ به بنده فرمودند: «من در تمام اين مدت، دســـت قدرت الهي را 
در پشـــت اين قضايا ديدم». درست ديد آن مرد نافِذ بابصيرت، 

آن مرد خدا.
در شرائط فتنه، كار دشوارتر اســـت؛ تشخيص دشوارتر 
است. البته خداي متعال حجت را هميشه تمام ميكند؛ هيچ وقت 
نميگذارد مردم از خداي متعال طلبگار باشند و بگويند تو حجت 
را براي ما تمام نكردي، راهنما نفرستادي، ما از اين جهت گمراه 
شـــديم. در قرآن مكرر اين معنا ذكر شده است. دست اشاره ي 
الهي همه جا قابل ديدن اســـت؛ منتها چشم باز ميخواهد. اگر 
چشـــم را باز نكرديم، هالل شب اول ماه را هم نخواهيم ديد؛ اما 
هالل هست. بايد چشـــم باز كنيم، بايد نگاه كنيم، دقت كنيم، از 
همهي امكاناتمان استفاده كنيم تا اين حقيقت را كه خدا در مقابل 

ما قرار داده است، ببينيم.
 مهم اين اســـت كه انســـان اين مجاهـــدت را بكند. اين 
مجاهدت به نفع خود انســـان اســـت؛ خداي متعال هم در اين 
مجاهدت به او كمك ميكند. نوزده دِى مردم قم در ســـال 56 از 
اين قبيل بود، نهم دِى امســـاِل آحاد مردم كشورـ  كه حقيقتًا اين 
حركت ميليوني فوق  العادهي مردم حركت عظيمي بودـ  از همين 
قبيل اســـت، و قضاياي گوناگوني كه ما در طول انقالب از اين 

چيزها كم نداشتيم. اين مجاهدت، راه را به ما نشان ميدهد.
ببينيد در جنگ صفين، اميرالمؤمنين در مقابل كفار كه قرار 
نداشت؛ جبهه    ي مقابل اميرالمؤمنين جبهه     اي بودند كه نماز هم 
ميخواندند، قرآن هم ميخواندند، ظواهر در آنها محفوظ بود؛ 
خيلي ســـخت بود. كي بايد اينجا روشنگري كند و حقائق را به 
مردم نشان دهد؟ بعضي ها حقيقتًا متزلزل ميشدند. تاريخ جنگ 
صفين را كه انسان ميخواند، دلش ميلرزد. در اين صف عظيمي 
كه اميرالمؤمنين به عنوان لشكريان راه انداخته بود و تا آن منطقه 
ي حساسـ  در شاماتـ  در مقابل معاويه قرار گرفته بود، تزلزل 
اتفـــاق ميافتاد؛ بارها اين اتفاق افتـــاد؛ چند ماه هم قضايا طول 
كشـــيد. يك وقت خبر ميآوردند كه در فالن جبهه، يك نفري 
شبهه اي برايش پيدا شـــده است؛ شروع كرده است به اينكه آقا 

ما چرا داريم ميجنگيم؟ چه فايده دارد؟ چه، چه. اينجا اصحاب 
اميرالمؤمنينـ  يعني در واقع اصحاب خاص و خالصي كه از اول 
اسالم با اميرالمؤمنين همراه بودند و از اميرالمؤمنين جدا نشدند 
ـ جلو ميافتادند؛ از جمله جناب عمار ياسر (سالم اهللا عليه) كه 
مهمترين كار را ايشان ميكرد. يكي از دفعات عمار ياسرـ  ظاهراً
عمار بودـ  اســـتدالل كرد. ببينيد چه استداللهائي است كه انسان 
ميتواند هميشـــه اينها را به عنوان اســـتداللهاي زنده در دست 
داشته باشد. ايشان ديد يك عده    اي دچار شبهه شده    اند؛ خودش را 
رساند آنجا، سخنراني كرد. يكي از حرفهاي او در اين سخنراني 
اين بود كه گفت: اين پرچمي كه شما در جبهه    ي مقابل ميبينيد، 
اين پرچم را من در روز احد و بدر در مقابل رســـول خدا ديدمـ 
پرچم بني اميهـ  زير اين پرچم، همان كســـاني آن روز ايستاده 
بودند كه امروز هم ايســـتاده اند؛ معاويه و عمروعاص. در جنگ 
احد، هم معاويه، هم عمروعاص و ديگر سران بني اميه در مقابل 
پيغمبر قرار داشتند؛ پرچم هم پرچم بنياميه بود. گفت: اينهائي كه 
شما ميبينيد در زير اين پرچم، آن طرف ايستاده    اند، همينها زير 
همين پرچم در مقابل پيغمبر ايستاده بودند و من اين را به چشم 
خودم ديدم. اين طرفي كه اميرالمؤمنين هست، همين پرچمي كه 
امروز اميرالمؤمنين داردـ  يعني پرچم بنيهاشمـ  آن روز هم در 
جنگ بدر و احد بود و همين كساني كه امروز زيرش ايستاده     اند، 
يعني علي بن    ابيطالب و يارانـــش، آن روز هم زير همين پرچم 
ايستاده بودند. از اين عالمت بهتر؟ ببينيد چه عالمت خوبي است. 
پرچم، همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان آدمهايند، در يك 
جبهه. پرچم، همان پرچم جنگ احد است؛ آدمها همان آدمهايند 
در جبهه     ي ديگر، در جبهه     ي مقابل. فرقش اين است كه آن روز 
آنها ادعا ميكردند و معترف بودند و افتخار ميكردند كه كافرند، 
امروز همانها زير آن پرچم ادعا ميكنند كه مســـلمند و طرفدار 
قرآن و پيغمبرند؛ اما آدمها همان آدمهايند، پرچم هم همان پرچم 
اســـت. خوب، اينها بصيرت است. اينقدر كه ما عرض ميكنيم 

بصيرت بصيرت، يعني اين.
از اول انقالب و در طول سالهاي متمادي، كيها زير پرچم 
مبارزه   ي با امام و انقالب ايستادند؟ آمريكا در زير آن پرچم قرار 
داشت، انگليس در زير آن پرچم قرار داشت، مستكبرين در زير 
آن پرچم قرار داشتند، مرتجعين وابســـته  ي به نظام استكبار و 
ســـلطه، همه در زير آن پرچم مجتمع بودند؛ االن هم همين جور 
است. االن هم شـــما نگاه كنيد از قبل از انتخابات سال 88، در 

تجزيه و تحليل رخدادهاي نوزدهم و نهم دي
در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دي 57

ديماه 1388
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اين هفت هشت ماه تا امروز آمريكا كجا ايستاده است؟ انگليس 
كجا ايستاده است؟ خبرگزاريهاي صهيونيستي كجا ايستاده اند؟ 
در داخل، جناحهاي ضد دين، از توده    اي بگير تا سلطنت     طلب، 
تا بقيه    ي اقســـام و انواع بي دين    ها كجا ايستاده   اند؟ يعني همان 
كساني كه از اول انقالب با انقالب و با امام دشمني كردند، سنگ 
زدند، گلوله خالي كردند، تروريســـم راه انداختند. سه روز از 
پيروزي انقالب در بيست و دوي بهمن گذشته بود، همين آدمها 
با همين اســـمها آمدند جلوي اقامتگاه امام در خيابان ايران، بنا 
كردند شعار دادن؛ همانها االن مي آيند توي خيابان، عليه نظام و 
عليه انقالب شعار ميدهند! چيزي عوض نشده. اسمشان چپ 
بود، پشت سرشان آمريكا بود؛ اسمشان سوسياليست بود، ليبرال 
بود، آزادي طلب بود، پشت سرشان همه  ي دستگاه   هاي ارتجاع و 
استكبار و استبداد كوچك و بزرگ دنيا صف كشيده بودند! امروز 
هم همين است. اينها عالمت است، اينها شاخص است؛ و مهم 
اين است كه ملت اين شـــاخصها را ميفهمد؛ اين چيزي است 
كه انسان اگر صدها بار شكر خدا را بكند، حقش را به جا نياورده 

است؛ سجده    ي شكر كنيم.
اين ملت عظيم از قشرهاي مختلف در سراسر كشور نگاه 
ميكنند به صحنه، ميشناســـند صحنه را؛ خيلي چيز بزرگ و 
مهمي اســـت. ايني كه من عرض ميكنم روز نُه دي در تاريخ 
ماندگار است، به خاطر اين اســـت. مردم بيدارند؛ همين است 
كه كشور شما را نگه داشته اســـت عزيزان من! همين است كه 
انقالبتان را حفظ كرده اســـت؛ همين اســـت كه جرأت سران 
اســـتكبار را از آنها گرفته است كه بخواهند به ملت ايران حمله 
كنند؛ ميترسند. حاال در تبليغات، زيد و عمرو و بكر را ميكشند 
جلو، بمباران تبليغاتـــي ميكنند؛ اما حقيقت قضيه چيز ديگري 
است. دشـــمن حقيقي آنها ملت ايران است، دشمن حقيقي آنها 
ايمان و بصيرت ملت ايران است، دشـــمن حقيقي آنها همين 

غيرت ديني جوانهاست كه ميجوشـــد. يك وقتي هم دندان 
روي جگر ميگذارند، صبر هم ميكنند، بايد هم بكنند؛ اما يك 
وقت هم آنجائي كه وقت حضور در صحنه است، ميآيند توي 

صحنه.
تحليل حوادث جاري كشـــورمان تحليلي نيســـت كه از 
حوادث عالم جدا باشـــد. حوادث عالم، حوادث منطقه، اينها به 
هم متصل است. بخشي هم مربوط به كشور ماست، كه البته آن 
بخش اصلي و اساسي است. علت هم اين است كه استكبار لنگي 
كار خود را از اينجا مي بيند؛ و اين نشـــان ميدهد كه يك ملت 
و يك مجموعه     ي انســـاني چه نقشي ميتواند ايفاء كند. ايني كه 
امام بزرگوار ما هي خطاب ميكرد به امت اسالم، با توجه به اين 
حقيقت اســـت. يك ملت وقتي بيدار ميشود، اينجور ميتواند 
همه      ي محاسبات اســـتكبار را به هم بريزد. كارخانه    اي كه آنها 
درســـت كردند، خط توليدي كه براي به ثمر رساندن اهداف 
استكبارِى خودشان به وجود آوردند، اين خط توليد را بيداري 
يك ملـــت اينجور ُكند يا متوقف ميكنـــد. اگر همه  ي ملتهاي 
مســـلمان بيايند توي ميدان، چه ميشـــود! اگر همه    ي ملتهاي 
مسلمان همين بصيرت را، همين آمادگي را، همين حضور را پيدا 
كنند، چه اتفاقي در دنيا مي افتد! از اين ميترســـند. ميخواهند 
صداي من و شما خاموش بشود و به گوش ملتهاي ديگر نرسد. 
ميخواهند كاري كننـــد كه ملتهاي ديگر نفهمند تأثير بيداري و 

بصيرت يك ملت در حوادث عالم چقدر است.
يك نكته را هم بـــه جوانان عزيز انقالبي، به فرزندان عزيز 
انقالبي خودم، به فرزندان بسيجيـ  از زن و مردـ  عرض بكنم: 
جوانان از اطراف و اكناف كشـــور، از آنچه كه تهتّك بيگانگان 
از ايمان ديني به گوششـــان ميخورد يا با چشمشان ميبينند، 
عصباني هستند؛ وقتي مي بينند روز عاشورا چگونه يك عده    اي 

حرمت عاشـــورا را هتك ميكنند، حرمت امام حسين را هتك 
ميكنند، حرمت عزاداران حسيني را هتك ميكنند، دلهاشان به 
درد مي  آيد، سينه     هاشان پر ميشود از خشم؛ البته خوب، طبيعي 
هم هست، حق هم دارند؛ ولي ميخواهم عرض بكنم جوانهاي 
عزيز مراقب باشـــند، مواظب باشند كه هرگونه كار بي رويه   اي، 
كمك به دشمن اســـت. اينجا جوانها تلفن ميكنندـ  ميفهمم 
من، ميخوانم، غالبًا تلفنها و نامه ها را خالصه ميكنند، هر روز 
مي آورند، من نگاه ميكنمـ  مي بينم همين طور جوانها گله     مند، 
ناراحت و عصباني؛ گاهي هم از بنده گله ميكنند كه چرا فالني 
صبر ميكند؟ چرا فالنـــي مالحظه ميكند؟ من عرض ميكنم؛ 
در شـــرائطي كه دشمن با همه   ي وجود، با همه    ي امكاناِت خود 
درصدد طراحي يك فتنه است و ميخواهد يك بازي خطرناكي 
را شـــروع كند، بايد مراقبت كرد او را در آن بازي كمك نكرد. 
خيلي بايد با احتياط و تدبير و در وقت خودش با قاطعيت وارد 
شد. دستگاه    هاي مســـئولي وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر 
طبق قانون، بدون هيچگونه تخطي از قانون، بايســـتي ُمّر قانون 
به صورت قاطع انجام بگيرد؛ اما ورود افرادي كه شـــأن قانوني 
و ســـمت قانوني و وظيفه ي قانوني و مسئوليت قانوني ندارند، 
قضايا را خراب ميكند. خداي متعال به ما دستور داده است: «و 
اليجرمنّكم شنئان قوم علي ان التعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوي».1

بله، يك عده    اي دشـــمني ميكنند، يك عده    اي خباثت به خرج 
ميدهند، يك عده اي از خباثت   كنندگان پشتيباني ميكنندـ  اينها 
هســـتـ  اما بايد مراقب بود. اگر بدون دقت، بدون حزم، انسان 
وارد برخي از قضايا بشود، بيگناهاني كه از آنها بيزار هم هستند، 
لگدمال ميشـــوند؛ اين نبايد اتفاق بيفتد. من برحذر ميدارم 
جوانهاي عزيـــز را، فرزندان عزيز انقالبِى خودم را از اينكه يك 
حركتي را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چيز بر روال قانون.

مسئولين كشور بحمداهللا چشمشان هم باز است، مي  بينند؛ 

مي  بينند مردم در چه جهتـــي دارند حركت ميكنند. حجت بر 
همه تمام شده اســـت. حركت عظيم روز چهارشنبه ي نهم دي 
ماه حجت را بر همه تمام كرد. مسئولين قوه     ي مجريه، مسئولين 
قوه   ي مقننه، مسئولين قوه    ي قضائيه، دستگاه   هاي گوناگون، همه 
ميدانند كه مردم در صحنه   اند و چه ميخواهند. دستگاه      ها بايد 
وظائفشـــان را انجام بدهند؛ هم وظائفشان در مقابل آدم مفسد و 
اغتشاشـــگر و ضدانقالب و ضدامنيت و اينها، هم وظائفشان در 

زمينه   ي اداره      ي كشور.
مسائل كشور كه فقط مسائل مربوط به اغتشاشگران نيست؛ 
كشور مسائل اقتصادي دارد، مسائل علمي دارد، مسائل سياسي 
دارد، مسائل بين       المللي دارد، مسائل امنيتي دارد؛ صدها مسئله   ي 
مهم پيش روي مسئوالن كشور هست؛ بايد اينها را انجام بدهند؛ 
بايد كشـــور را مديريت كنند؛ بايد كشور را جلو ببرند. دشمن 
ميخواهد با اين حوادث، چرخهاي كشـــور از كار بيفتد؛ نبايد 
به دشمن كمك كرد. دشمن ميخواهد با اينگونه حوادث، چرخ 
پيشـــرفت اقتصادي متوقف بشود؛ دشـــمن ميخواهد چرخ 
پيشرفت علمي كه بحمداهللا دور برداشته است و حركت علمي 
خوبي آغاز شده و رو به رشد هم هست، متوقف بشود؛ دشمن 
ميخواهد حضور سياســـي قدرتمندانه ي جمهوري اسالمي 
در عرصه هاي بين     المللي را كه امروز از گذشـــته بسيار بارزتر 
و پرجلوه    تر اســـت، مخدوش كند، خراب كند با اين مســـائل 
اينجوري؛ نبايد به دشـــمن كمك كرد. بنابراين مسئوالن بايد 
كارهاي خود را در زمينه    هاي اقتصادي، در زمينه     هاي علمي، در 
زمينه   هاي سياسي، در زمينه   هاي اجتماعي، در همه  ي زمينههائي 
كه مسئوليتي دارند، وظيفه   اي دارند، با قدرت، با قّوت و با دقت 
انجام بدهند. همكاري هاي با دولت و مسئولين كشور هم بايد 
ادامه پيدا كند. مردم هم كه حضور خودشـــان را در صحنه نشان 

دادهاند.
بزرگترين ثروت براي يك نظام همين است كه مردم پشت 
سرش باشـــند. آمدند به اصطالح خواستند اين حركت مردمي 
را خراب كنند؛ گفتند راهپيمائي حكومتي! بي عقلها نفهميدند 
كه با اين حرف دارند حكومـــت را تعريف ميكنند؛ دارند از 
حكومت تمجيد ميكنند. اين چه حكومتي اســـت كه در ظرف 
دو روزـ  روز عاشورا (يكشنبه) آن خباثتها را راه انداختند، روز 
چهارشنبه اين حركت عظيم راه افتادـ  ميتواند يك چنين بسيج 
عظيم ملي را در سرتاسر كشور بكند؟ امروز كدام كشور ديگر، 
كدام حكومت ديگـــر چنين قدرتي دارد؟ قويترين حكومتهاي 
دنيا و ثروتمندترينشـــانـ  كه ولخرجيهـــاي زيادي هم براي 
جاسوسپروري و خرابكاري و تروريست پروري دارندـ  اگر 
همه ي تالششـــان را هم بكنند، نميتوانند ظرف دو روز، صد 
هزار نفر آدم را بياورند توي خيابانهاي شهرشـــان يا كشورشان. 
چند ده ميليون انسان در سرتاســـر كشور بيايند! اگر به دستور 
حكومت آمده باشـــند، اين خيلي حكومت مقتدري است؛ پس 
خيلي حكومت قوياي اســـت كه اينجور امكان بسيج را دارد. 
اما حقيقت غير از اين اســـت؛ حقيقت اين است كه در كشور 
ما حكومت و مردمي وجود نداردـ  همه يكي اندـ  مســـئولين 
حكومت، از شـــخص حقير اين بنده گرفته تا ديگران، هر كدام 

قطرههائي هستيم در اقيانوس عظيم اين ملت.
 رحمـــت خداوند بـــر روان پاك امـــام بزرگوارمان كه 

سلســـله  جنبان اين حركت عظيم، او بود؛ و رحمت خداوند بر 
روان پاك شهداي عزيزمان كه آنها بودند كه پيشروان و سابقون 
اين حركت عظيم بودند، كه «و الّســـابقون الّســـابقون. اولئك 
المقّربون»؛2 اينها هســـتند كه راه را باز كردند، هموار كردند؛ و 
رحمت خدا بر شما مردم عزيز، بر شما جوانان عزيز، كه اينجور 
بصيرت و آمادگي را از خودتان نشـــان ميدهيد و دشمن را از 
دست اندازي به كشورتان و نظامتان و انقالبتان مأيوس ميكنيد. 

خداوند ان شاءاهللا يار و نگهدار شما باشد.
والّسالم عليكم و رحمهاهللا و بركاته

پينوشت:
1ـ  مائده: 8؛ «...و البته نبايد دشمنِى گروهي شما را بر آن دارد كه 

عدالت نكنيد؛ عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است ...»
2ـ واقعه: 10 و 11؛  «و ســـبقت گيرندگان مقدمند. آنانند همان 

مقربان [خدا]»

* راهپيمايي نهم دي، تجلي دست قدرت خدا و حركتي ماندگار در تاريخ انقالب بود

* همه بايد مراقب باشيم كه با كارهاي بيرويه به فتنهانگيزي دشمن كمك نكنيم

* افرادي كه مسئوليت و وظيفه قانوني ندارند، نبايد در اين قضايا دخالت كنند 

* اگر در اين قضايا بدون دخالت و درك كافي عمل شــود ممكن است بيگناهاني كه 
از اين خباثتها بيزارند، لطمه جدي ببينند، بنابراين همه بايد از حركت خودســرانه 

بپرهيزند و همه چيز بر روال قانون انجام شود 

* ســلطهگران و جريانهاي ضد دين كه امروز در شرايط غبارآلود فتنه در مقابل نظام و 
انقالب شعار ميدهند همان كساني هستند كه سالها زير پرچم مبارزه با امام و انقالب 

صفآرايي كرده بودند
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حضرت آيتاهللا خامنهاي رهبر معظم انقالب عصر امروز در ديداري صريح و صميمي با بيش 
از هزار جوان دانشـــجو، حدود 4 ساعت به دغدغهها، مطالبات، انتقادها و پيشنهادهاي آنان گوش 
دادند و دربارهي مســـائل مختلف از جمله آرمانخواهي، الزامات افزايش تأثيرگذاري تشكلهاي 
دانشـــجويي، مسائل منطقه، تداوم استكبارستيزي ملت ايران و مسائل روز دانشجويي با آنان سخن 
گفتند.رهبر انقالب در اين ديدار كه از ســـاعت هجـــده آغاز و بعد از نماز و افطار نيز ادامه يافت با 
اشاره به حسرت جاري در روزهاي پاياني ماه مبارك رمضان، خاطرنشان كردند: هركس در اين بهار 
معنويـــت و صفا، دلش را تحت تأثير باران رحمت و لطف الهي قرار داده، در آينده از ميوههاي اين 

بذرافشاني معنوي، بهرهها خواهد برد.
ايشـــان در پاسخ به سؤال هميشگي جوانان دربارهي راههاي تعالي روحي، افزودند: از بزرگان 

شنيدم كه مهمترين كار براي اعتالي معنوي، تقوا و پرهيز از گناه است.
حضرت آيتاهللا خامنـــهاي، انجام فرائض ديني بهويژه «نمـــاز اول وقت، با حضور قلب و 
حتيالمقدور با جماعت» را مكمل پرهيز از گناه برشـــمردند و خاطرنشان كردند: اين مجموعهي 

گرانبها را با تالوت هرروزه حداقل چند آيه از قرآن، زينت دهيد.
رهبر انقالب پس از تأكيد بر فرائض ديني به بحثي در زمينه فرائض دانشجويي پرداختند. ايشان 
قشر دانشجو را قشري ممتاز خواندند و تأكيد كردند: مهمترين فريضهي دانشجويي آرمانخواهي 

است.
حضرت آيتاهللا خامنـــهاي، با رد تفكري كه آرمانخواهي را مخالـــف واقعگرايي مي  داند 

خاطرنشان كردند: آرمانگرايي مخالف محافظهكاري است نه واقعگرايي.
ايشـــان در توضيح بيشتر، محافظهكاري را تســـليم در مقابل هر واقعيتي خواندند و افزودند: 
آرمانگرايي يعني اســـتفادهي صحيح از واقعيات مثبت و مبارزه با واقعيات منفي در جهت رسيدن 

به اهداف بزرگ.
رهبر انقالب، «ايجاد جامعهي اســـالمي و احياي تفكر اسالم سياسي» را از مهمترين آرمانها 
خواندند و افزودند: آرمان اعتماد به نفس و اعتقاد به «ما مي  توانيم» نيز در مسير رشد و تعالي جامعه 

و كشور، تأثيري تعيين كننده دارد.
مبارزه با نظام سلطه و استكبار، ســـومين آرماني بود كه ايشان در چارچوب فرائض جامعهي 
دانشـــجويي، مورد بحث قـــرار دادند. حضرت آيتاهللا خامنهاي افزودند: علت اصلي دشـــمني 
زورگويان جهاني با ملت ايران، خودداري جمهوري اســـالمي از پذيرش نظام مبتني بر سلطهگر و 

سلطهپذير است.
ايشان «عدالتخواهي»، «سبك زندگي اســـالمي»، «آزاديخواهي واقعي و نه غربي»، «رشد 
علمي»، «كار و تالش و پرهيز از تنبلي» و «اسالمي شدن دانشگاهها» را از ديگر مصاديق آرمانخواهي 

تشكلهاي دانشجويي برشمردند.
رهبر انقالب اســـالمي، ســـپس به يك دغدغهي راهبردي جامعهي دانشجويي پاسخ گفتند: 

«چگونه مي  توان با آرمانخواهي بر تصميمات مسئوالن كشور تأثيرگذار شد؟“
پاسخ ايشان به اين سؤال مهم صريح و مؤكد بود: «آرمانها را تكرار كنيد، با جديت بر سر آنها 
بايستيد تا به گفتمان دانشجويي و سپس گفتمان عمومي تبديل شوند، آنگاه مسئوالن و مراكز دولتي 

و حكومتي، تحت تأثير قرار خواهند گرفت.“
رهبر انقالب پس از تبيين ســـاز و كار تأثيرگذاري جامعهي دانشـــجويي بر تصميمات مراكز 
مختلف كشور، به بيان الزاماتي پرداختند كه تشكلهاي دانشجويي مي  بايست به آنها پايبند باشند.

ايشان پرهيز از «سطحينگري و كار عمقي روي مفاهيم اسالمي» را نخستين الزام تشكلهاي 
دانشـــجويي برشمردند. حضرت آيتاهللا خامنهاي در همين زمينه، به نقد برخي شعارها و سخناني 
پرداختند كه ظاهري اسالمي اما باطني متفاوت دارد. ايشان به عنوان يك مصداق افزودند: اصطالح 
اسالم رحماني كه اين روزها رايج شده است از تركيب دو كلمهي زيبا بهوجود آمده اما معناي واقعي 
آن چيســـت؟ آيا منظور اين است كه برخالف قرآن كه انسانها را به مؤمن، كافر، دشمن و دوست 
تقســـيم مي  كند بايد با همهي انسانها، صرفاً با رحمت برخورد كرد؟ و با كساني كه با اسالم و ملت 

ايران دشمني مي  كنند، بر خالف فرمان پروردگار با محبت، موّدت و َمعِدلَت رفتار كرد؟
ايشان، اينگونه حرفهاي بدون تأمل و سطحي را كاري غلط و گمراهكننده خواندند و افزودند: 
آيا اصطالح اسالم رحماني، نشأتگرفته از ليبراليزم غربي است؟ اگر اينگونه باشد اين اصطالح، نه 
اسالمي است و نه حتي رحماني و عاطفي، چرا كه زيربناي ليبراليزم يعني تفكر اومانيستي براساس 

نفي پروردگار و معنويت شكل گرفته و بر پايهي منافع گروههاي قدرتمند، استوار است.
حضرت آيتاهللا خامنهاي در ادامهي همين بحث، به نقد مســـائلي كه ارزشهاي آمريكايي 
نامگذاري شـــده پرداختند و افزودند: جهانخوارگي نظام ســـلطه در همين ارزشهاي آمريكايي 
ريشه دارد ضمن اينكه نكات خوب اين ارزشها نيز، در رفتار سلطهجويانهي مقامات آمريكايي به 

فراموشي سپرده شده است.
ايشان افزودند: اگر اصطالح اسالم رحماني به اينگونه مسائل اشاره دارد صددرصد غلط است 

و ربطي به اسالم واقعي ندارد.
رهبر انقالب ســـپس به يكي ديگر از الزامات اثرگذاري تشكلهاي دانشجويي يعني «افزايش 
قدرت جاذبه» پرداختند. ايشـــان با رد كامل افزايش جذابيت در محيطهاي دانشجويي از راههاي 
غلطي همچون اردوهاي مختلط و كنســـرتهاي موسيقي تأكيد كردند: كساني كه دختران و پسران 
دانشـــجوي مردم را تحت عنوان ايجاد جاذبه، بهصورت مختلط در پوشش اردوهاي دانشجويي به 

اروپا مي  برند قطعًا به محيطهاي دانشجويي و حتي نسل آينده خيانت مي  كنند.
رهبر انقالب در تبيين راههاي صحيح افزايش قدرت جذب تشكلهاي دانشجويي، به ارائهي 
حرفهاي نو و تازهي ديني، سياســـي و اجتماعي اشاره كردند و افزودند: مطالعهي عميق قرآن و 
نهجالبالغه، امكان طرح سخنان نو و جذاب را فراهم مي آورد. استفاده از روشهاي هنري مانند تئاتر 
دانشـــجويي، كاريكاتور، طنز، نشريات صوتي، مراسم شعرخواني از ديگر روشهايي بود كه رهبر 

انقالب به تشكلهاي دانشجويي توصيه كردند.
اقناع فكري و پرهيز از تحميل

حضرت آيتاهللا خامنهاي سپس در تبيين سومين الزام افزايش جذابيت گروههاي دانشجويي، 
«اقناع فكري و پرهيز از زور و تحميل» را مورد تأكيد قرار دادند. ايشـــان خاطرنشان كردند: تفكر 
ديني را جز با اقناع نميشـــود منتقل كرد البته ممكن است تحت تأثير احساسات و هيجانات، برخي 
حرفها بدون اقناع فكري، پذيرفته شود اما اين پذيرش چون اقناعي نيست، ماندگار نخواهد بود.

رهبر انقالب با اشـــاره به سابقهي استفادهي گروههاي ماركسيستي و كمونيستي از روشهاي 
غيراقناعي و تحميل عقايد خود، هشدار دادند: اگر برخي خبرها دربارهي فعال شدن دوبارهي جريان 
ماركسيستي در بعضي دانشگاهها، واقعيت داشته باشد، قطعًا پول آمريكايي حامي اين جريان است 

تا دانشجويان متفرق و شقه شقه شوند.
حضرت آيتاهللا خامنهاي «بهكارگيري اساتيد ارزشي و خودداري از استفاده از عناصر نامطمئن 
براي نظام و كشـــور و مردم» را به تشكلهاي دانشجويي توصيه و خاطرنشان كردند: عناصري نظير 
كساني كه در سال 88 آن حوادث را بهراه انداختند و بدون هيچ منطقي با اسالميت و جمهوريت نظام 

مخالفت كردند قابل اطمينان نيستند.
رهبر انقالب «فهم واقعيات كشـــور» را از ديگر الزامات افزايـــش تأثيرگذاري جريانهاي 
دانشجويي برشمردند. ايشان افزودند: توقع از مسئوالن براي كار و تالش بيشتر، توقع درستي است 

اما بايد واقعيات مثبت را نيز مشاهده كرد.
حضرت آيتاهللا خامنهاي، پررنگتر شـــدن آرمانها و ناكام ماندن تالش بعضي مجموعهها 
براي به حاشـــيه راندن و حذف آرمانهاي امام خميني رحمـــهاهللا را از جمله واقعيات قابل توجه 

كشور دانستند.
ايشان يادآوري كردند پس از رحلت امام بزرگوار، عدهاي بر اثر يك اشتباه، اهداف پنهان خود 
را براي كنار گذاشـــتن آرمانهاي بزرگ امام علني كردند كه البته االن چون پختهتر شدهاند ديگر به 

صراحت از اين هدف حرف نميزنند، اما عمل مي  كنند.
رهبـــر انقالب افزودند: با وجود تالشهاي بيوقفه  ي اين عده در داخل و خارج و بهكارگيري 
عناصر فكري، سياسي و هنري، نشـــاط و حيات آرمانها در كشور اوج گرفته است و جواناني كه 
حتي واقعيات جذاب دوران امام و جنگ تحميلي را نديدهاند با تمام وجود جذب آرمانهاي اسالم 

و انقالب شدهاند.
حضرت آيتاهللا خامنهاي «حضور و نفوذ شـــگفتآور و معنوي ايران» در منطقه را از ديگر 

واقعياتي برشمردند كه تشكلهاي دانشجويي بايد مورد توجه قرار دهند.
ايشـــان افزودند: باخبريم كه آمريكاييها و مرتجعان منطقه در نشستهاي پنهان خود، براي 

يكديگر از نفوذ ايران در منطقه درد دل مي  كنند اما كاري هم از دستشان بر نميآيد.
رهبر انقالب با اشـــاره به بمباران صد روزهي يمن و كشتار وحشيانهي مردم بيگناه و مظلوم 

فرائض دانشجويي 
و بايستههاي روزگار 
پرنشاط جواني
درديدار جمعي از دانشجويان 
با رهبر انقالب
1394/4/20
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آن كشـــور افزودند: غرِب ليبرال و مدعي آزاديخواهي در برابر اين جنايت سعوديها، لب از لب 
باز نميكند و شـــوراي امنيت در يكي از ننگينترين قطعنامههاي خود، بهجاي بمبارانكنندگان، 

بمبارانشوندگان را محكوم مي  كند.
ايشـــان، علت اصلي بمباران خانه و كاشـــانهي مردم يمن را غيظ و عصبانيت سعوديها و 
حاميانشان از نفوذ ايران در منطقه برشـــمردند و افزودند: بر خالف ادعاها، نفوذ ايران اسالمي در 
منطقه، موهبتي خدادادي است، نه فيزيكي و متكي بر سالح، و ما همچون شهيد بهشتي به دشمنان 

اين ملت مي  گوييم از اين عصبانيت و غيظ بميريد.
رهبر انقالب با توصيه به تشـــكلهاي دانشـــجويي براي كار كردن روي مسائل منطقهاي و 
بينالمللي از جمله قضاياي يمن، عراق و ســـوريه، ايجاد تشكلهاي دانشجويي براي استفاده در 
هنگام انتخابات را نوعي اهانت به جامعهي دانشجويي خواندند و افزودند: جداي از اين تشكلهاي 
يكبار مصرف، تشـــكلهاي اسالمي و عالقهمند مي  توانند در حركت عمومي كشور، بسيار مفيد و 

تأثيرگذار باشند.
حضرت آيتاهللا خامنهاي در بخش نخســـت سخنانشـــان، پس از شـــنيدن سخنان 9 نفر از 
نمايندگان تشكلها و جريانهاي دانشجويي، با اشاره به اظهارات يكي از دانشجويان در خصوص 
بيفايده بودن «شعار بدون عمل»، گفتند: البته شعار پرمحتوا، پرمضمون و حاكي از يك حقيقت قابل 

گسترش فكري، مي  تواند عوامل انساني را به صحنه بكشاند و جهتدهنده و برانگيزاننده باشد.
«سختگيري در مقابل تشكلهاي انقالبِي دانشجويي»، محور انتقاد يكي از دانشجويان بود كه 
رهبر انقالب در اين خصوص خطاب به وزيران علوم و بهداشت تأكيد كردند: حرفهاي تشكلهاي 

دانشجويي انقالبي و اسالمي همان حرفها 
و مطالبات ماست و افرادي كه در دانشگاهها، 
كارها و مسئوليتهاي كليدي در دست دارند 
مطلقًا نبايد بر اين تشـــكلها سختگيري و 

فضاي فعاليت آنان را محدود كنند.
حضرت آيتاهللا خامنهاي با وارد دانستن 
انتقاد يكي ديگر از دانشجويان در خصوص 
ترويج برخي مسائل ُمخّل پيشرفتهاي علمي 
در دانشـــگاهها نظير برگزاري كنسرتهاي 
موســـيقي، گفتند: اينگونه كارها به بهانهي 
نشاطبخشـــي به محيط دانشجويي، جزو 

غلطترين كارهاست.
رهبر انقالب سوق دادن جوانان به اين 
فضاهاي ناسالم را برنامهي دشمنان خواندند و 
خاطرنشان كردند: پيشروان حركت پرافتخار 
علمي امروز كشـــور در رشتههاي حساس و 
مهمي نظير هســـتهاي و نانو، جوانان مؤمن و 
انقالبي بوده و هستند و دشمنان مي  خواهند 
امثال دكتر شهرياري ها و دكتر چمرانها، در 

دانشگاهها تربيت نشوند.
حضرت آيـــتاهللا خامنهاي تأكيد كردند: هر دو وزير محترم علوم و بهداشـــت مورد اعتماد 
من هســـتند اما بايد مراقبت كنند كه افرادي در زير مجموعهي آنها، دانشجويان را با برخي كارها و 

برنامههاي غلط، از گرايش انقالبي و اسالمي و معنويت دور نكنند.
كرسيهاي آزادانديشي به معناي واقعي

«تشكيل كرسيهاي آزادانديشي به معناي واقعي» نكتهي ديگري در سخنان دانشجويان بود كه 
رهبر انقالب درخصوص آن گفتند: بنده كامًال با چنين كاري موافقم و بايد جوان دانشجوي مسلماِن
انقالبِي واليي، با خونســـردي و با قدرت منطق و قوت استدالل، استداللهاي معارض را باطل كند 

كه اين ظرفيت امروز وجود دارد.
حضرت آيتاهللا خامنهاي در پاســـخ به سؤال يكي از دانشـــجويان دربارهي سخنان برخي 
نمايندگان و منصوبين رهبري و القـــاي اين نظرات به عنوان ديدگاههاي رهبري گفتند: حرف اين 

افراد، حرف خود آنهاست و حرف بنده را از خود بنده بشنويد.
ايشان افزودند: منصوبشـــدگان از سوي رهبري حتي ممكن است در برخي مسائل سياسي 
و اجتماعي نظر متفاوتي با بنده داشـــته باشند كه اين مسئله اشـــكالي ندارد، زيرا مسئلهي اصلي، 

جهتگيريهاي كلي و انقالبي است.
رهبر انقالب تأكيد كردند: البته اگر كســـي از قول بنده نكتهي خالف واقع را مطرح كند، به او 

تذكر داده و خواسته مي  شود كه آن مطلب را اصالح كند.
«وضعيت مبارزه با استكبار پس از مذاكرات هستهاي» سؤال ديگري بود كه يكي از دانشجويان 
مطرح كرد. رهبر انقالب در پاسخ تأكيد كردند: مبارزه با استكبار و نظام سلطه، براساس مباني قرآني، 

هيچگاه تعطيلپذير نيست و امروز آمريكا كاملترين مصداق استكبار است.
ايشان افزودند: به مســـئولين مذاكرهكننده نيز گفتهايم كه فقط در موضوع هستهاي حق داريد 
مذاكره كنيد و با اينكه طرف آمريكايي گاهي مسائل منطقه، از جمله سوريه و يمن را پيش مي  كشد، 

مسئولين ما مي  گويند در اين مسائل مذاكره نميكنيم.
رهبر انقالب تأكيد كردند: مبارزه با اســـتكبار جزء مباني انقالب و از كارهاي اساسي است، 

بنابراين، خودتان را براي ادامه مبارزه با استكبار آماده كنيد.
دانشجويي از رهبر انقالب درخواست كرد پدران و مادران را به سهلگيري در ازدواج جوانان 
توصيه كنيد. حضرت آيتاهللا خامنهاي نيز پدران و مادران را به پرهيز از سختگيري دعوت كردند 

و گفتند: خداوند در قرآن وعده داده اســـت كه پس از ازدواج از فضل خود جوانان را غني مي  كند و 
مشكالت برطرف مي  شود.

ايشان رسم خواستگاري و واسطهگري براي تسهيل ازدواج جوانان را رسمي ستودني خواندند 
و گفتند: حل مشكالت ازدواج جوانان، به نفع دنيا و آخرت كشور و جامعه است.

رهبر انقالب در همين زمينه مســـئلهي مهم افزايش نسل را مورد اشاره قرار دادند و با اشاره به 
برخي گزارشها دربارهي عدم اجراي صحيح قانون درخصوص جلوگيري از منع باروري، خطاب 

به وزير بهداشت تأكيد كردند: به اين مسئله رسيدگي كنيد.
رهبر انقالب با اظهار خرسندي عميق و قلبي از ديدار با دانشجويان، حضور پرشور، پرانگيزه 
و بانشـــاط دانشجو و جوان ايراني در عرصهي مســـائل گوناگون كشور را مسئلهاي مهم و نقطهي 
مقابل گزارشهايي خواندند كه برخي مراكز مغرض آماري درباره افســـردگي جوان ايراني ارائه 
مي  دهند. ايشان خاطرنشان كردند: اين دروغ محض و خباثتآميز، بهانهاي براي تجويز آزاديهاي 

مبتذل است.
حضرت آيتاهللا خامنهاي جوان ايراني را از با نشـــاطترين، فعالترين و سرزندهترين جوانان 
دنيا برشـــمردند و در مقابل، آمار باالي خودكشـــي جوانان اروپايي را نشانهي افسردگي در دنياي 

غرب دانستند.
ايشـــان قتل حدود 80 كودك در حملهي چند سال قبل يك جوان اروپايي و همچنين گرايش 
باالي جوانان اروپايي به عضويت در داعش براي خودكشي از طريق عمليات انتحاري را نمونههايي 
از افســـردگي جوان اروپايي خواندند و در مقابل تأكيد كردند: جوان ايراني كه با زبان روزه و پس 
از شب زندهداري شب قدر، براي راهپيمايي 
روز قدس در گرماي شديد تابستان به خيابان 
مي  آيد، ســـرزنده و با نشاط و فرسنگها از 

افسردگي بهدور است.
در ابتداي اين ديدار 9 نفر از نمايندگان 

تشكلهاي دانشجويي آقايان:
- علي پهلوان كاشـــيـ  دبير جامعهي 

اسالمي دانشجويان
- كيوان عاصم كفاشـ  دبيركل مجمع 
تشكلهاي اسالمي دانشجويان دانشگاه آزاد

- وحيد زارعـ  عضو شـــوراي تبيين 
مواضع بسيج دانشجويي

- هادي ذوالفقاريـ  دبير انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي

- ميكاييـــل ديانيـ  دبير تشـــكيالت 
اتحاديهي انجمنهاي اســـالمي دانشجويان 

مستقل
- علي مهديانفرـ  مســـئول بســـيج 

دانشجويي دانشگاه آزاد شمال
- حسين شهبازي زادهـ  دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي

و خانمها
- زينبالسادات حسينيـ  عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت

- صبا كرمـ  مسئول گروه جهادي پزشكي قرارگاه نجف
ديدگاهها و پيشنهادهاي خود را به اين شرح بيان كردند:

- ضرورت ارتباط بيشتر مسئوالن قوا با دانشجويان
- تشكيل اتاق فكر براي رصد معضالت فرهنگي كشور

- زدودن نگاه سياسي از حوزه فرهنگ
- جوانگرايـــي در اعضاي شـــوراي عالي انقالب فرهنگي و در نظر گرفتن ســـهمي براي 

تشكلهاي دانشجويي
- لزوم برخورد قانوني با خاطيان موضوع بورسيهها

- تالش بيوقفه براي جلوگيري از افت جايگاه علمي كشور در سطح جهاني
- لزوم تالش مضاعف دستگاه قضائي براي مقابله با مفاسد مالي

- حمايت از تالشهاي تيم هستهاي براي ايســـتادگي در مقابل زيادهخواهي آمريكا و حفظ 
منافع ملي

- توجه به اقتصاد دانشبنيان
- ضرورت طرد عناصر فتنهگر از سمتهاي اجرايي

- لزوم جلوگيري از بروز التهاب در فضاي ذهني جامعه با خودداري از برجستهكردن اختالفات سياسي
- استفاده الزم از ظرفيت تريبونهاي نماز جمعه و عدم ورود ائمه جمعه به فعاليتهاي حزبي

- اتكاء به توان داخلي و مديريت جهادي جهت عبور از مشكالت اقتصادي
- ضرورت جلوگيري از تحريف خط امام در عرصههاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي

- مسدود كردن فعاليت جريان نفوذي در حوزه ي فرهنگي دانشگاهها
- ضرورت انتقال تجربهي مديريت نسل اول انقالب به نسلهاي بعد

- انتقاد از محدود كردن ظرفيت ديپلماسي كشور به موضوع هستهاي و مذاكره با آمريكا
- انتقاد از تطبيق نادرسِت شرايط فعلي كشور با شرايط قبول صلح امام حسن عليهالسالم

- لزوم توجه جدي مسئوالن به محرومان و قشرهاي ضعيف
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به عموم جوانان در كشورهاي غربي
حوادث تلخي كه تروريســـم كور در فرانســـه رقم زد، 
بار ديگر مرا به گفتگو با شـــما جوانان برانگيخت. براي من 
تأّسفبار اســـت كه چنين رويدادهايي بستر سخن را بسازد، 
اّما واقعيّت اين اســـت كه اگر مسائل دردناك، زمينهاي براي 
چارهانديشي و محملي براي همفكري فراهم نكند، خسارت 
دوچندان خواهد شـــد. رنج هر انساني در هر نقطه از جهان، 
بهخوديخود براي همنوعان اندوهبار است. منظرهي كودكي 
كه در برابر ديدگان عزيزانش جان ميدهد، مادري كه شادي 
خانوادهاش به عزا مبّدل ميشـــود، شوهري كه پيكر بيجان 
همسرش را شتابان به سويي ميبرد، و يا تماشاگري كه نميداند 
تا لحظاتي ديگر آخرين پردهي نمايش زندگي را خواهد ديد، 
مناظري نيست كه عواطف و احساسات انساني را برنينگيزد. 
هركس كه از محبّت و انســـانيّت بهرهاي برده باشد، از ديدن 
اين صحنهها متأثّر و متألّم ميشـــود؛ چه در فرانسه رخ دهد، 
چه در فلسطين و عراق و لبنان و سوريه. قطعًا يكونيم ميليارد 
مسلمان همين احســـاس را دارند و از عامالن و مسبّبان اين 
فجايع، منزجر و بيزارند. اّما مســـئله اين اســـت كه رنجهاي 
امروز اگر مايهي ساختن فردايي بهتر و ايمنتر نشود، فقط به 
خاطرههايي تلخ و بيثمر فرو خواهد كاســـت. من ايمان دارم 
كه تنها شما جوانهاييد كه با درس گرفتن از ناماليمات امروز، 
قادر خواهيد بود راههايي نو براي ســـاخت آينده بيابيد و سّد
بيراهههايي شويد كه غرب را به نقطهي كنوني رسانده است.

درست اســـت كه امروز تروريسم درد مشترك ما و شما 
است، اّما الزم است بدانيد كه ناامني و اضطرابي كه در حوادث 
اخير تجربه كرديد، با رنجي كه مردم عراق، يمن، ســـوريه، 
و افغانستان طّي ســـالهاي متمادي تحّمل كردهاند دو تفاوت 
عمده دارد؛ نخست اينكه دنياي اســـالم در ابعادي بمراتب 
وسيعتر، در حجمي انبوهتر و به مّدت بسيار طوالنيتر قرباني 
وحشتافكني و خشـــونت بوده است؛ و دّوم اينكه متأّسفانه 
اين خشـــونتها همواره از طرف برخي از قدرتهاي بزرگ به 
شيوههاي گوناگون و به شكل مؤثّر حمايت شده است. امروز 
كمتر كسي از نقش اياالت متّحدهي آمريكا در ايجاد يا تقويت 
و تسليح القاعده، طالبان و دنبالههاي شوم آنان بياّطالع است. 
در كنار اين پشتيباني مستقيم، حاميان آشكار و شناختهشدهي 
تروريسم تكفيري، عليرغم داشتن عقبماندهترين نظامهاي 
سياســـي، همواره در رديف متّحدان غرب جاي گرفتهاند، و 
اين در حالي است كه پيشروترين و روشنترين انديشههاي 
برخاسته از مردمساالريهاي پويا در منطقه، بيرحمانه مورد 
سركوب قرار گرفته است. برخورد دوگانهي غرب با جنبش 
بيداري در جهان اسالم، نمونهي گويايي از تضاد در سياستهاي 

غربي است.
چهرهي ديگر اين تضاد، در پشتيباني از تروريسم دولتي 
اسرائيل ديده ميشود. مردم ســـتمديدهي فلسطين بيش از 
شصت سال است كه بدترين نوع تروريسم را تجربه ميكنند. 
اگر مردم اروپـــا اكنون چنـــد روزي در خانههاي خود پناه 
ميگيرند و از حضور در مجامـــع و مراكز پرجمعيّت پرهيز 
ميكنند، يك خانوادهي فلســـطيني دهها سال است كه حتّي 

در خانهي خود از ماشين كشتار و تخريب رژيم صهيونيست 
در امان نيست. امروزه چه نوع خشـــونتي را ميتوان از نظر 
شّدت قساوت با شهركسازيهاي رژيم صهيونيست مقايسه 
كرد؟ اين رژيم بـــدون اينكه هرگز بهطور جّدي و مؤثّر مورد 
سرزنش متّحدان پرنفوذ خود و يا الاقل نهادهاي بظاهر مستقّل
بينالمللي قرار گيرد، هر روز خانهي فلســـطينيان را ويران و 
باغها و مزارعشان را نابود ميكند، بيآنكه حتّي فرصت انتقال 
اسباب زندگي يا مجال جمعآوري محصول كشاورزي را به 
آنان بدهد؛ و همهي اينها اغلب در برابر ديدگان وحشتزده و 
چشمان اشكبار زنان و كودكاني روي ميدهد كه شاهد ضرب 
و جرح اعضاي خانوادهي خـــود و در مواردي انتقال آنها به 
شكنجهگاههاي مخوفند. آيا در دنياي امروز، قساوت ديگري 
را در اين حجم و ابعاد و با اين تداوم زماني مي  شناســـيد؟ به 
گلوله بســـتن بانويي در وسط خيابان فقط به جرم اعتراض به 
سربازِ تا دندان مسّلح، اگر تروريسم نيست پس چيست؟ اين 
بربريّت چون توّسط نيروي نظامي يك دولت اشغالگر انجام 
ميشود، نبايد افراطيگري خوانده شود؟ يا شايد اين تصاوير 
فقط به اين عّلت كه شصت سال مكّرراً از صفحهي تلويزيونها 

ديده شده، ديگر نبايد وجدان ما را تحريك كند.
لشكركشيهاي ســـالهاي اخير به دنياي اسالم كه خود 
قربانيان بيشماري داشـــت، نمونهاي ديگر از منطق متناقض 
غرب است. كشـــورهاي مورد تهاجم، عالوه بر خسارتهاي 
انســـاني، زيرساختهاي اقتصادي و صنعتي خود را از دست 
دادهاند، حركت آنها به سوي رشد و توسعه به توقّف يا كندي 
گراييده، و در مواردي دهها سال به عقب برگشتهاند؛ با وجود 
اين، گســـتاخانه از آنان خواسته ميشود كه خود را ستمديده 
ندانند. چگونه ميتوان كشوري را به ويرانه تبديل كرد و شهر 
و روســـتايش را به خاكستر نشاند، سپس به آنها گفت كه لطفًا

خود را ستمديده ندانيد! به جاي دعوت به نفهميدن و يا از ياد 
بردن فاجعهها، آيا عذرخواهِي صادقانه بهتر نيست؟ رنجي كه 
در اين سالها دنياي اسالم از دورويي و چهرهآرايي مهاجمان 

كشيده است، كمتر از خسارتهاي ماّدي نيست.
جوانان عزيز! من اميد دارم كه شما در حال يا آينده، اين 
ذهنيّت آلوده به تزوير را تغيير دهيد؛ ذهنيّتي كه هنرش پنهان 
كردن اهداف دور و آراستن اغراض موذيانه است. به نظر من 
نخستين مرحله در ايجاد امنيّت و آرامش، اصالح اين انديشهي 
خشونتزا اســـت. تا زماني كه معيارهاي دوگانه بر سياست 
غرب مسّلط باشـــد، و تا وقتي كه تروريسم در نگاه حاميان 
قدرتمندش به انواع خوب و بد تقســـيم شود، و تا روزي كه 
منافع دولتها بر ارزشهاي انساني و اخالقي ترجيح داده شود، 

نبايد ريشههاي خشونت را در جاي ديگر جستجو كرد.
متأّسفانه اين ريشهها طّي ســـاليان متمادي، بتدريج در 
اعماق سياستهاي فرهنگي غرب نيز رسوخ كرده و يك هجوم 
نرم و خاموش را سامان داده اســـت. بسياري از كشورهاي 
دنيا بـــه فرهنگ بومي و مّلي خود افتخار ميكنند، فرهنگهايي 
كه در عين بالندگي و زايش، صدها ســـال جوامع بشري را 
بخوبي تغذيه كرده اســـت؛ دنياي اسالم نيز از اين امر مستثنا 
نبوده اســـت. اّما در دورهي معاصر، جهان غرب با بهرهگيري 
از ابزارهاي پيشـــرفته، بر شبيهسازي و همانندسازي فرهنگي 
جهان پافشاري ميكند. من تحميل فرهنگ غرب بر ساير مّلتها 
و كوچك شمردن فرهنگهاي مستقل را يك خشونت خاموش 
و بسيار زيانبار تلّقي ميكنم. تحقير فرهنگهاي غني و اهانت به 
محترمترين بخشهاي آنها در حالي صورت ميگيردكه فرهنگ 
جايگزين، بههيچوجه از ظرفيّت جانشيني برخوردار نيست. به 
طور مثال، دو عنصر «پرخاشگري» و «بيبندوباري اخالقي» كه 
متأّسفانه به مؤلّفههاي اصلي فرهنگ غربي تبديل شده است، 
مقبوليّت و جايگاه آن را حتّي در خاستگاهش تنّزل داده است. 
اينك سؤال اين است كه اگر ما يك فرهنگ ستيزهجو، مبتذل 
و معناگريز را نخواهيم، گنهكاريم؟ اگر مانع سيل ويرانگري 
شويم كه در قالب انواع محصوالت شبه هنري به سوي جوانان 
ما روانه ميشـــود، مقّصريم؟ من اهّميّت و ارزش پيوندهاي 

فرهنگي را انكار نميكنم. اين پيوندها هر گاه در شرايط طبيعي 
و با احترام به جامعهي پذيرا صورت گرفته، رشـــد و بالندگي 
و غنا را به ارمغان آورده است. در مقابل، پيوندهاي ناهمگون 
و تحميلي، ناموفّق و خســـارتبار بوده است. با كمال تأّسف 
بايد بگويم كه گروههاي فرومايـــهاي مثل داعش، زاييدهي 
اينگونه وصلتهاي ناموفّق با فرهنگهاي وارداتي اســـت. اگر 
مشكل واقعًا عقيدتي بود، ميبايست پيش از عصر استعمار نيز 
نظير اين پديدهها در جهان اسالم مشاهده ميشد، درحاليكه 
تاريخ، خالف آن را گواهي ميدهد. مستندات مسّلم تاريخي 
بروشني نشان ميدهد كه چگونه تالقي استعمار با يك تفّكر 
افراطي و مطرود، آنهم در دل يك قبيلهي بدوي، بذر تندروي 
را در اين منطقه كاشـــت. وگرنه چگونه ممكن است از يكي 
از اخالقيترين و انسانيترين مكاتب ديني جهان كه در متن 
بنياديِن خود، گرفتن جان يك انسان را به مثابهي كشتن همهي 

بشريّت ميداند، زبالهاي مثل داعش بيرون بيايد؟
از طرف ديگر بايد پرسيد چرا كساني كه در اروپا متولّد 
شـــدهاند و در همان محيط، پرورش فكري و روحي يافتهاند، 
جذب اين نوع گروهها ميشوند؟ آيا ميتوان باور كرد كه افراد 
با يكي دو سفر به مناطق جنگي، ناگهان آنقدر افراطي شوند 
كه هموطنان خود را گلولهباران كنند؟ قطعًا نبايد تأثير يك عمر 
تغذيهي فرهنگي ناســـالم در محيط آلوده و مولّد خشونت را 
فراموش كرد. بايد در اين زمينه تحليلي جامع داشت، تحليلي 
كه آلودگيهاي پيدا و پنهان جامعه را بيابد. شايد نفرت عميقي 
كه طّي سالهاي شكوفايي صنعتي و اقتصادي، در اثر نابرابريها 
و احيانًا تبعيضهاي قانوني و ســـاختاري در دل اقشاري از 
جوامع غربي كاشته شـــده، عقدههايي را ايجاد كرده كه هر از 

چندي بيمارگونه به اين صورت گشوده ميشود.
بههرحال اين شـــما هســـتيد كه بايد اليههاي ظاهري 
جامعـــهي خود را بشـــكافيد، گرهها و كينههـــا را بيابيد و 
بزداييد. شـــكافها را به جاي تعميق، بايد ترميم كرد. اشـــتباه 
بزرگ در مبارزه با تروريســـم، واكنشهاي عجوالنه  اي است 
كه گسســـتهاي موجود را افزايش دهد. هر حركت هيجاني 
و شـــتابزده كه جامعهي مسلمان ساكن اروپا و آمريكا را كه 
متشّكل از ميليونها انســـان فّعال و مسئوليّتپذير است، در 
انزوا يا هراس و اضطراب قرار دهد و بيش از گذشـــته آنان 
را از حقوق اصليشان محروم ســـازد و از صحنهي اجتماع 
كنار گذاَرد، نه تنها مشـــكل را حل نخواهد كرد بلكه فاصلهها 
را عمق، و كدورتها را وســـعت خواهد داد. تدابير سطحي و 
واكنشـــيـ  مخصوصًا اگر وجاهت قانوني بيابدـ  جز اينكه 
با افزايش قطببنديهـــاي موجود، راه را بر بحرانهاي آينده 
بگشـــايد، ثمر ديگري نخواهد داشـــت. طبق اخبار رسيده، 
در برخي از كشـــورهاي اروپايي مقّرراتي وضع شده است 
كه شهروندان را به جاسوســـي عليه مسلمانان واميدارد؛ اين 
رفتارها ظالمانه اســـت و همه ميدانيم كه ظلم، خواهناخواه 
خاصيّت برگشتپذيري دارد. وانگهي مسلمانان، شايستهي 
اين ناسپاسيها نيستند. دنياي باختر قرنها است كه مسلمانان 
را بخوبي مي  شناســـد؛ هم آن روز كه غربيان در خاك اسالم 
ميهمان شـــدند و به ثروت صاحبخانه چشم دوختند، و هم 
روز ديگر كه ميزبان بودند و از كار و فكر مســـلمانان بهره 
جستند، اغلب جز مهرباني و شكيبايي نديدند. بنابراين من از 
شـــما جوانان ميخواهم كه بر مبناي يك شناخت درست و با 
ژرفبيني و استفاده از تجربههاي ناگوار، بنيانهاي يك تعامل 
صحيح و شرافتمندانه را با جهان اسالم پيريزي كنيد. در اين 
صورت، در آيندهاي نهچنـــدان دور خواهيد ديد بنايي كه بر 
چنين شالودهاي استوار كردهايد، سايهي اطمينان و اعتماد را بر 
سر معمارانش ميگستراند، گرماي امنيّت و آرامش را به آنان 
هديه ميدهد، و فروغ اميد به آيندهاي روشـــن را بر صفحهي 

گيتي ميتاباند.
سيّدعلي خامنهاي
8 آذر 1394

نامه رهبر انقالب اسالمي
 به عموم جوانان در كشورهاي غربي
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مواضع و رخدادهاي منتخب و ارزيابي آنها
امام(ره) چه وقت و در چه سني پا به عرصه مبارزه سياسي گذاشت؟

امام به عنوان كنشـــگر انقالبي از سن 43 سالگي وارد عرصه سياســـي ميشود كه در دوره 
اعتدالي سن قرار دارد؛ يعني در سازواره شخصيت اين سن، سن پختگي است، سني است كه دوره 

تصميمگيريهاي حاد و پرشور معمول انقالبي را پشتسر گذاشته است.
در ســـال 1323 درست وقتي كه امام(ره) در سن 43 ســـالگي بودند كتاب «كشف اسرار» را 
نوشـــتهاند كه اولين اثر فكري و انديشه سياسي امام بوده كه در عين حال كه ورودي پخته به صحنه 
سياســـي است به عنوان اولين تجربه تأليف وي نيســـت؛ يعني امام قبل از اين اثر، چهار پنج اثر در 
مقوالت عرفاني، فقهي تأليف نمودهاند و احتمال شتابزدگي ذهني در ايشان كم شده است با وجود 
اين الزم اســـت اشاره كنيم كه امام در تأليف اين اثر نوعي شـــتاب و عجله زماني براي تسريع در 
پاسخگويي احساس ميكردند كه بدين لحاظ پارهاي مالحظات روش شناختي در مأخذ نگاري و 
ديگر وجوه نگارش يك متن دقيق علمي، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. ابتدا اشاره كنم مسئله 
تحريف و تضعيف دين در آن دوره موضوعي جدي بوده است كه در مواجهه با اين موضوع سه نوع 

كنش را در ميان همه سخنان امام شاهديم:
كنش منفعلـ  تفريطي كه شامل روحانيوني بود كه احساس خطر چنداني نكردند و به شيوه  1ـ

معمول، دينورزي خود را ادامه دادند.
كنش معتدلـ  ميانهرو كه امام در مواجهه با خطر، جدي و محكم وارد شـــده و بعنوان يك 2ـ

فاضل حوزوي درس و بحث عادي و معمول خود را وانهاده براي پاسخگويي به شبهات طرح شده 
دست به قلم بردند.

كنش راديكال كه نواب صفوي و ياران جوانش در اين دســـته قرار ميگيرند. او كه در سن  3ـ

20ـ19 سالگي قرار دارد و يك طلبه جوان پرشور احساسي است و بر اين عقيده بوده كه عامل خطر 
بايد حذف فيزيكي شود و بر اين اساس نيز وارد عمل شده است.

در اينجا بحث اين اســـت كه آيا امام صرفًا روش فدائيان اسالم (نواب) را نپسنديد و ترجيح 
داد بگونهاي ديگر عمل كند و به عبارتي يك اختالف ســـليقه بود يا نسبت به اتخاذ اين روش تند، 

موضع مخالف دارد؟
الزم به ذكر اســـت كه امام در مراحل ديگر نشان داد كه معتقد است: انفعال گروه اول يك آفت 
دينداري است و همچنين امام از تمجيدها و دفاعهاي همهجانبه از حركت فدائيان و نواب صفوي 

ناراضي است.
از امام در صفحه 45 صحيفه جلد 3 ســـندي داريم كه نشـــان ميدهد: امام از تمجيد و دفاع از 
فدائيان حذر مي  كنند و آنرا آدمكشي مينامند. (مخاطب نامه آقاي سيد حميد روحاني متولي مجله 
15 خرداد سال 53 در نجف اســـت) و اين نشان ميدهد كه امام در اتخاذ موضع مقابله با خطرات 
عليه اسالم مشي معتدالنه داشته است در واقع امام در اصل انجام مبارزه جدي است ولي مشي امام 
معتدالنه و ميانهرو بوده اســـت و مقابله مسلحانه و خشونتبار و حذف فيزيكي را تأييد نميكرده 
اســـت. اين موضع مخالف را حتي بيست ســـال بعد از اين ماجرا و در جريان تالش هيأتهاي 
مؤتلفه اسالمي براي اخذ فتواي ترور مقامات رژيم شاه از امام شاهديم كه امام چنين موافقتي نشان 
نميدهند و آنها براي كســـب فتواي ترور به آيتاهللا ميالني متوسل ميشوند. عدم تأييد و همراهي 
امام با حركت ســـازمان مجاهدين خلق كه مشي مبارزه مسلحانه با رژيم شاه را انتخاب كرده بود نيز 
داليل متعددي داشـــت كه يكي از وجوه آن ميتواند به عدم تأييد مشي مسلحانه و توسل به ترور 

افراد باشد.
نمونه ديگري كه از مشـــي اعتدالي امام داريم نحوه مواجهه با كتاب «شـــهيد جاويد» است. 

نسبت انديشه و 
عملكرد 
امام خميني(ره)
با مفهوم اعتدال
علي محمد حاضري
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و مدير گروه جامعهشناسي انقالب 
پژوهشكده امام خميني(ره)

مقدمه، طرح مسئله، تعريف اعتدال 
آيا ميشـــود امام(ره) را در قالب گفتمان اعتدال تعريف كرد؟ آيا ميتوان امام(ره) را به عنوان شخصي كه رفتار 

اعتدالي دارد طبقهبندي كرد؟
در واقع امام(ره) يك رهبر انقالبي اســـت و شايد اين يك تناقض است! اولين سؤالي كه پيش ميآيد اين است 

كه آيا بين شخصيت انقالبي و اعتدال، جمعي وجود دارد؟
مقدمه بحث در اين است كه اعتدال را چه تعريف كنيم؟

ابتدا الزم اســـت روشن كنيم كه در اين مقاله از نظر ما اعتدال به عنوان يكي از شقوق انديشهاي يا مكتب فكري 
مدنظر نيست تا بخواهيم تعريف و توصيفي از آن بدست دهيم و آرا صاحبنظران را درخصوص آن مطرح كنيم. بلكه 
در اينجا مراد ما از اعتدال اساساً خصلت روشي يا رفتاري است كه هركس صرفنظر از اينكه با كدام مكتب و رويكرد 

سروكار دارد در تحقق و پيگيري آن مكتب و همان رويكرد ميتواند مشي معتدل داشته باشد يا نداشته باشد.
به عبارت ديگر، اعتدال صفتي اســـت كه براي هر يك از مفاهيم محتوايي و بـــراي قايلين و معتقدين به اين 
مفاهيم ميتواند موضوعيت داشـــته باشد. يك ماركسيست در پيگيري اهداف ماركسيستي خود ميتواند معتدل يا 

راديكال باشد.
در واقع روش تحقق مكاتب، ايدهها و مقاصد ميتواند معتدل يا راديكال باشد.

حال اين سؤال مطرح ميشود كه به چه نوع رفتار يا روشي اعتدال ميگوييم؟ به گمان ما به رفتاري اعتدال گفته 
ميشـــود كه در مسير تحقق آرمان يك هدف، دو فرض افراطيتر و تفريطيتر از اين روش متصور باشد يعني بشود از 

اين تندتر يا ماليمتر عمل كرد.
يك شـــخصيت انقالبي نيز هم در تعريفش از انقالب هم در روشهاي تحقق انقالب و شيوههاي مبارزه با رژيم 
حاكم ميتواند راديكال يا ميانهرو باشـــد ولي در اين مورد خاص وجه ســـوم موضوعيت ندارد؛ يعني يك انقالبي با 

مواضع منفعالنه و تفريطي اساساً نميتواند نقش انقالبي ايفا كند.
حال ســـؤال ما اين است: آيا كنشهاي امام(ره) در نقشهاي رهبري انقالب مصداق يك راديكاليسم انقالبي يا 
ميانهرو انقالبي است؟ در پاسخ به اين پرسش جامعه آماري ما كليه اقدامات اساسي امام از زمان آغاز زندگي سياسي 

اجتماعي در ابتداي دهه 20 تا زمان ارتحال در نظر گرفته ميشود.
البته الزم به ذكر اســـت كه نياز نيســـت تمام موارد تصميمات و اقدامات امام با اين فرمول تطبيق يابد. اعتدال 
روشـــي يا رفتار اعتدالي قضيه منطقي نيست كه با مشاهده يك مورد منفي ابطال شود. مهم آن است كه نشان داده 
شود در وجه غالب و مسلط در نظام انديشه و تصميمگيري امام(ره) چه مشي و شيوهاي حاكم بوده است واالً قائل به 

عصمت امام نيستيم كه بروز حتي يك مورد خروج از اعتدال، با عصمت مفروض براي ايشان تعارض داشته باشد.
روش بررسي و دامنه جستوجو 

در جهت يافتن پاســـخ ســـؤال پژوهش، كليه 21 جلد صحيفه امام خميني(ره) مورد بازبيني قرار گرفتند تا از 
خالل آن، اقدامات و مواضع حســـاس و سرنوشتساز امام كه در مسير هدايت و رهبري نهضت و انقالب يا تثبيت و 
تحكيم نظام برآمده از انقالب مؤثر تشخيص داده ميشدند استخراج شود. دامنه زماني بررسي، از نخستين سالهاي 

ورود امام به عرصه سياست در آغاز دهه 20 تا زمان ارتحال در نيمه خرداد 1368 مورد نظر قرار گرفته شده است.
در اين راســـتا، نزديك يكصد موضع، سخن، تدبير نامه يا پيام و فرمان امام داراي آنچنان حساسيتي تشخيص 
داده شدند كه هدايت و قوام نهضت و انقالب بدانها وابسته به حساب ميآيند. در اين تشخيص، كليه سوابق و تجارب 
20 ساله در تحقيق و تدريس نظريههاي انقالب و جامعهشناسي انقالب اسالمي در مقاطع تحصيالت تكميلي و آثار 

و نوشتههاي صاحبنظران مختلف در تبيين و تحليل انقالب اسالمي بنحوي مداخله مؤثر داشتند.
آنگاه كوشش شـــد درخصوص هر يك از اين موارد استخراج شده، نسبت آنها با اعتدال مورد ارزيابي قرار گيرد 
بدان صورت كه معلوم شـــود در اين خصوص رفتار يا موضع افراطي يا راديكالتر چگونه ميتوانســـت محقق شود يا 
موضع تفريطي و انفعالي و كماثر چه گونه ميتوانســـت رقم بخورد؟ حاصل اين بررسي به ترتيب تاريخي رخدادها به 

شرح زير گزارش ميشود. حضرت امام خميني(ره) - سال 1342
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صالحي نجفآبادي نويسنده كتاب كه حادثه عاشورا را حركتي صرفًا با مشي مبارزاتي تفسير ميكند 
اختالفاتي را ميان حاميان و طرفداران اســـالمگرايي سياسي كه مخالفين و معتقدين مبارزه با شاه 

بودند موجب ميشود.
گروهي آن را بهترين تفســـير از قيام امام حسين(ع) ميدانســـتند و گروهي ديگر آن را كفر 
ميدانستند كه اصل علم امام حسين(ع) و ارتباط بيواسطه با عوالم غيب را زير سؤال برده ولي امام 
خميني بدون ورود محتوايي به بحث، تفســـيري معتدل دارند و معتقدند كه اصل مبارزه با رژيم شاه 

نبايد به فراموشي سپرده شود و خود اين چند دستگيها را جريان انحرافي ميدانند.
به عنوان نمونه ديگر اينكه امام در مورد شريعتي هم موضع اعتدال دارد. در واقع امام در مجموع 
اصل تالش علمي و اعتقادي دينداران غيرحوزوي و غيرروحاني نسل جوان و دانشگاهيان را براي 
دفاع از اسالم تمجيد ميكنند و در عين حال ناديده انگاشتن برخي نقاط و بعضي از وجوه اعتقادي 

و سرمايههاي ديني را از سوي اين گروه نفي ميكنند.
در ســـال 54ـ53 صحنه سياسي ايران صحنه تقابل شريعتيگراها و ناقدان وي است كه امام در 
اين جريان نه تز اســـالم منهاي روحانيت شريعتي را تأييد ميكنند و نه موضع كساني كه به زنديق 

بودن شريعتي قائلند را تصديق ميكنند.
در ســـخنراني كه امام خطاب به روحانيون در سال 54 در مسجد شيخ انصاري در نجف دارند 
ميفرمايند، قرآن را عدهاي تفسير فلسفي، برخي عرفاني و بعضي فقهي تفسير ميكنند و بايد بدانيم 
هيچ كدام كامل نيســـت و هيچ كدام هم تالش براي اضمحالل قرآن نيست و هر كدام به تنهايي يك
بعدي اســـت كه كار بعضي دانشگاهيان مسلمان نيز [شريعتي] اينگونه است و از زاويهاي اسالم را 

نگاه ميكنند.
مشـــي امام در نگرش اعتدالي هم در بعد مبارزاتي كه حاضر نشدند روند مسلحانه را پيگيري 
كنند و هم در موضعگيريها درباره افراد قابل مشـــاهده است. ايشان با موضعي اعتدالي كه داشتند 
هم نقاط قوت افراد را نفي نميكردند هم با مشـــاهده نقاط قوت افراد محو آنها نميشدند و نقاط 

ضعفشان را ناديده نميگرفتند.
كتاب «شهيد جاويد» و بحث شريعتي نمونههايي از اين جريان بود كه امام نقاط قوت و ضعف 

را با هم ميديدند و موضعي دوجانبه داشتند.
مهمترين بحثي كه از امـــام در دفاع از 
شريعتي داريم اين است كه در شرايطي كه موج 
گستردهاي از مقابله عليه شريعتي وجود داشت 
و بسياري از روحانيون مواضع تندي عليه او 
گرفته بودند و حتـــي آقاي مطهري نامهاي به 
امام نوشتند و از ايشان خواستند كه در مقابل 
شريعتي موضع اتخاذ كنند. امام در سخنراني 
خود در مسجد شيخ انصاري در نجف خطاب 
به علما ميفرمايند: رويكردهاي عرفاني، فقهي 
و فلسفي كه قرآن براســـاس آن تفسير شده 
هر يك، يك تفســـير يك بعدي است كه در 
مقابل تفسير جامع قرآن، نقص دارد و تفسير 
[شريعتي] هم اجتماعي و يك بعدي است و 
نسبت به جامعيت ابعاد قرآن نقص دارد ولي 
اين هم مثل بقيه تفاسير است به اين ترتيب امام 
هم نقص كار را ميبيند و هم اينكه به صورت 

افراطي به اين نقص نگاه نميكنند.
نمونه ديگر مشي اعتدال امام آن است كه 
وقتي آقا مصطفي فرزند امام به نحوي مشكوك

و غيرمنتظره از دنيا ميرود در جامعه با تعبير آن 
به شهادت از آن به عنوان حربهاي براي مقابله 
با رژيم استفاده ميكنند ولي امام حاضر نيست 
از اين ماجرا استفاده ابزاري عليه رژيم بكنند. 
امام در تمامي سالهاي تبعيد ضمن حفظ اصل 
اعتقاد به مبارزه هيچ تالشي براي سوء استفاده 

از شرايط نميكنند. شهادت آقا مصطفي را از الطاف خفيه الهي قلمداد ميكنند و يك موج مبارزاتي 
را به وجود ميآورد ولي ايشان چيزي را به غلط به رژيم نسبت ندادند.

امام، مشـــي بسيج عمومي و مبارزه مسالمتآميز را از ســـال 57ـ56 به صورت جدي شروع 
ميكنند. در فاصله 56ـ43، ســـيزده سال ظاهراً ناكامي سياسي بود كه امام موفق نشده بودند اهداف 
خود را به پيش ببرند ولي در عين حال امام، مشي آگاهي بخشي و بسيج مسالمتآميز مردم و مبارزه 

غير راديكال را تا 17 شهريور 57 ادامه دادند.
در راهپيماييهاي گســـترده 14 و 15 شهريور مردم شعار ارتش برادر ماست را ادامه دادند كه 

مشي مسالمتآميز امام بود.
صبح زود روز 17 شـــهريور ساعت 6 صبح حكومت نظاني اعالم شد و راهپيمايي ممنوع شده 
و موضع سفت و سختي گرفته شـــد، رژيم با تمام قوا به سركوب مردم پرداخت. در پي اين ماجرا 
شعاري تحت عنوان رهبران ما را مسلح كنيد توسط عدهاي از جوانان و چريك ها مطرح شد. آنچه در 
17 شهريور رخ داد باالتر از خشونت و برخورد رژيم در كودتاي 28 مرداد و 15 خرداد 42 بود ولي 
در هر دو مورد اين خشـــونت و سركوب، نيروهاي مبارز را به خانه برگرداند و محيطي خفقانآميز 
ايجاد كرد ولي امام بعد از كشـــتار 17 شهريور مشي مسالمتآميز را ادامه دادند و با ظرافت خاصي 
در اطالعيهاي فرمودند كه نقل شده نيرو از اسرائيل براي كشتار مردم آوردند و اين باعث شد كه هر 
سرباز حاضر در صحنه اين كشتار خود را در نقش يك اسرائيلي ببيند و امام اينها را در چنين فشار 
دروني و اخالقي گذاشـــتند و از روش شرمندهسازي استفاده كردند. در عين حال كه چنين فضايي 
براي ارتش ايجاد كرد، براي مردم هم فضايي ايجاد شد مبني بر اينكه مسئول كشتارها سرباز اسرائيلي 

بوده و خشم مردم متوجه افراد ارتش ايران نشد.
البته امام هميشه از حربه دست بردن به سالح به عنوان يك شمشير باالي سر براي تهديد رژيم 
و آمريكا اســـتفاده ميكردند. با اين حال ايشان هميشه همه فشارها را از طريق بسيج عمومي به كار 
ميبردند و هيچ وقت تا سختترين مراحل انقالب فتواي جهاد ندادند و اين نشان دهنده مشي مدارا 

و غير راديكال امام حتي در دشوارترين شرايط بود.

در مهرماه 57 فضا به قدري بر رژيم تنگ ميشود كه با همكاري دولت عراق تصميم ميگيرند 
ايجـــاد محدوديت كنند و نگذارند امام نقش خود را ايفا كنند. در واقع امام از راه دور از طريق اعالن 
بسيج عمومي، اعالميه و سخنراني مردم را عليه رژيم مي  شورانند در چنين شرايطي شاه و رژيم بعث 

عراق با هم متحد ميشوند تا امام را در شرايط تنگنا قرار دهند.
امام در مواجهه با اين تنگنا يا بايســـتي با رژيم بعث درگير شوند و همزمان با مبارزه با شاه به 
ســـمت درگيري با رژيم عراق كشانده شود يا بايستي مشـــي مبارزاتياش را عليه شاه تندتر كند و 
ميبينيم كه امام در اينجا به جاي اين دو مشي، تصميم ميگيرند ضمن حفظ استراتژي اعتدال شرايط 
را تغيير دهند و در جاي ديگر اين مبارزه را ادامه دهند كه ابتدا به ســـمت كويت رفتند كه كويت راه 
نميدهد و بايســـتي امام عصباني شوند و به موضع تندتر كشيده شود ولي اينگونه نميشود. ايشان 
براي ادامه مشي بسيج عمومي كردن بدون تغيير تاكتيك و استراتژي به پاريس ميروند در عين حالي 
كه از نظر تجربي معلوم نبود رفتن به سمت پاريس گشايشي ايجاد كند، در عين حال رفتن به آنجا 

فضا را براي اين هدف بهتر كرد.
در آن زمان كه امام به فرانســـه ميروند ميبينيم كه دولت كودتاي ازهاري ســـركار آمده و با 
اطالعيههاي نظامي و ايجاد محدوديتها به جريان انقالب فشار ميآورد، اما امام در پيامها به جاي 
اينكه متقابًال مردم را عليه ارتش و عوامل حكومت نظامي تحريككنند موضع ايشـــان اين است كه 
بدنه ارتش را از رأس به پايين به قيام عليه شـــاه دعوت ميكنند و سعي ميكنند بدنه ارتش را جذب 

كنند و صرفًا بخشي از سران را سرسپرده شاه معرفي كنند و در ارتش شكاف ايجاد ميكنند.
در 25 مهر براي اولينبار امام موضعگيري تندتري ميكنند و تهديد به مبارزه مسلحانه ميكنند 

ولي عمًال مبارزه مسلحانه وجود ندارد.
امام در آبان سال 57 طرح ميانجيگري ضياءالحق را رد ميكنند و همچنين مذاكره با علي اميني 
را رد ميكنند و حتي بعد از آن شـــاهديم كه بازرگان و ميناچي و افرادي از طرفداران امام از ايران به 
پاريس رفته و امام را به سياســـت گام به گام و تغيير حكومت از درون تشويق ميكنند ولي امام در 
اســـتراتژي، قاطعانه عمل كردند و معتقد بودند كه نبايد به شاه مهلت داد و در مبارزه جدي برخورد 

ميكنند و سياست گام به گام را نفي ميكنند.
11 آبـــان 57 امام بـــراي اولينبار لفظ 
جمهوري اســـالمي را بـــه كار ميبرند كه 
اتخاذ اين مواضع يكي از جالبترين مواضع 
ميانهروانه امام اســـت. به اين معنا كه در آن 
شرايط مطالبات اسالمگراهاي افراطي تشكيل 
حكومت ديني بدون مؤلفههاي مردمي و مدرن 
اســـت و مطالبات نيروهاي ليبرال، مليگرا 
و ديگر نيروهاي ضدرژيم، نفي ســـلطنت و 
تشـــكيل جمهوري بود. امام در مقابل اين دو 
اســـتراتژي، قرائتي از اسالم كه نقطه ميانه بود 
را بيان ميكنند؛ يعني نه حكومت اسالمي كه 
هيچ نشاني از مؤلفههاي مدرن در آن نبود و نه 
آنطور كه بخشي ديگر حكومت مدرن بدون 
اسالم را مطالبه ميكردند مورد تأييد امام قرار 
گرفت و در واقع امام موضعي اتخاذ كردند كه 
هم خواست اسالمگرايان كامًال ملحوظ شده 
بود هم خواست ديگران به كلي نفي نشده بود 
در واقع تصوير و چهرهاي از حكومت اسالمي 
ارائه شد كه غير مســـلمانها نيز از حكومت 

اسالمي نرنجند و نترسند.
در ادامه آن در 14 آبـــان طي نامهاي به 
دكتر بهشتي براي تشـــكيل شوراي انقالب، 
از حاكمان آينده تصويري ميســـازند كامًال

معتدل و جذاب است به اين صورت كه عدهاي 
مسلمان مدرن معرفي ميشوند و تركيبي بود 
كه نه اسالمگراي سنتي متحجر در آن بود و نه 

نيروي مدرن بدون باور به اسالم در آن حضور داشت.
اولين فرمان امام در جهت شكستن قدرت ارتش 11 آذر ماه صادر ميشود كه رسمًا دعوت به 
فرار سربازها ميكنند و از طرفي به خانوادهها و مردم تأكيد ميكنند به آنها يعني سربازان فراري پناه 
دهيد. به اين ترتيب بود كه اولين حلقه  ي ارتش (سرباز نظام وظيفه) به ملت پيوست و اثرش اين بود 
كه ارتش شـــاه در هر اقدامي كه ميخواست براي مبارزه انجام دهد ترس و نگراني جدي از موضع 

سربازها را داشت و اين مسئله ارتش شاه را در اقدامات سركوبگرانهاش دچار تزلزل ميكرد.
كه در اوج حكومت نظامي ازهاري كه تجمعات بيش  در ادامه اين مسير به تظاهرات 20 آذر 57
از 2 نفر ممنوع بود ميرســـد. تظاهرات تاسوعا و عاشورا اوج كشمكش بين رژيم و انقالبيون است 
كه در اين كشـــاكش استواري امام و حضور مسالمتآميز خياباني و بسيج مردم در شرايط حكومت 
نظامي ضربه كاري به رژيم بود و اين امر رژيم شاه را در مقابل افكار عمومي جهان بياعتبار ميكند. 
بعد از اين راهپيمايي بود كه امام در پيامهايشان مرتبًا به همه كشورها ميگفتند بعد از اين رفراندوم 

هر كه به شاه كمككند در مقابل مردم قرار ميگيرد.
11 آذر اولين دعوت امام از سران ارتش براي ملحق شدن به مردم است. عضوگيري از سران و 

پيوستن به انقالب آغاز ميشود.
در 8 دي اولين اقدام مديريتي انقالب در اداره وضع موجود تشـــكيل هيئت 5 نفره براي اداره 
صنعت نفت و تنظيم اعتصابات است كه دو كاركرد مصرف داخلي نفت و تنظيم اعتصاب و لطمه به 
بدنه رژيم را به دنبال داشت. در اين هيئت آقاي بازرگان و آيتاهللا هاشمي رفسنجاني بودند كه اين 

نشان دهنده تركيبي از نيروهاي روحانيت و نيروهاي متخصص غيرروحانيت است.
در 12 دي 57 امام در خصوص عدم پرداخت ماليات و پول آب و برق است كه امام مبارزه منفي 

و نفي قواعد هنجاري را عليه رژيم شروع ميكنند.
26 دي فرار شاه است و امام با اصالحات بختيار مخالفت نمودند و دستور ميدهند تا كارمندان، 
اجازه ورود به وزراي بختيار به وزارتخانهها را ندهند. امام ميخواهند براي اولينبار دولت بختيار 
را تحت فشار اضافي قرار دهند و امام در اين جريان هم مشي مبارزه بسيج عمومي را به جاي مبارزه 
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خشونتآميز و تند انتخاب ميكنند. در واقع برخورد با وزرا، دولت بختيار را از كاركرد اوليه و ورود 
به وزارتخانه باز ميدارد و امام به جاي توسل به ترور و كشتار با يك مشي مبارزه مسالمتآميز دولت 

را تحت فشار قرار ميدهند.
19 دي در واقع توصيه امام به عدم تعرض به افراد ســـاواكي و منصوبان شاه است و تأكيد امام 

در اينكه فضاي جامعه به سمت خشونت و هرج و مرج پيش نرود.
22 ديماه تشـــكيل شـــوراي انقالب و 10 بهمن فصل بازگشـــت امام به ايران است كه از 
جنجاليترين و خطرناك ترين تصميمات است. ضمن اينكه از انقالبيترين تصميمات است اما در 
مسير مشي مبارزه سابق است. در حالي كه دولت بختيار حاكم است امام اعالم تشكيل دولت ميكنند 
و مســـير حضور بسيجگرايانه مردم را ادامه ميدهند، اعالم بازگشت به ايران در آن شرايط كه هنوز 

رژيم شاه رسمًا حاكم است از نظر شخصي امام بزرگترين ريسك را متحمل ميشوند.
در اوج شرايطي كه خط فقاهت آيتاهللا شريعتمداري در حفظ نظام سلطنتي است و امام كامًال
رو در روي اين خط است ولي در عين حال در 15 بهمن امام به تلگرام آيتاهللا شريعتمداري جواب 

داده و ابراز عالقه به ديدار نزديك ميكنند، در واقع امام سعي ميكنند ارتباطات حفظ شود.
در 19 بهمن بخشـــي از نيروي هوايي به انقالب ميپيوندد و در 21 بهمن لشگر گارد به نيروي 
هوايي حمله ميكند. در آخرين مرحله با اينكه امام ميتوانســـتند اين دو گروه را در مقابل هم قرار 
دهند ولي امام با اطالعيهاي به لشگر گارد اخطار برگشت به پادگان خودشان را ميدهند و از جنگ 

بين دو گروه جلوگيري ميكنند.
در آخرين لحظه اعالم حكومت نظامي از ســـاعت 4 بعدازظهـــر و كودتاي 22 بهمن مطرح 
ميشود كه در اين شرايط امام در ادامه مشي مسالمتآميز خود از استراتژي بسيج و حضور مردم در 
خيابانها و دستور بياعتنايي نسبت به حكومت نظامي به جاي حمله و خشونت نسبت به كودتاگران 
استفاده ميكنند. در حالي كه اكنون ديگر بخشي از ارتش با انقالب همسو شده و امكان استفاده از آن 
بخش عليه بخشهاي ديگر وجود دارد به اين ترتيب در آخرين لحظه در 22 بهمن مكانيزم حركت 
امام اســـتمرار تأكيد بر بسيج به جاي راديكال شدن است و نتيجه عدم تقابل مردم با ارتش منجر به 

تصميم تسليم ارتش به انقالب شد.
با اين مالحظات مشاهده ميكنيم مشي اعتدالي امام تا 22 بهمن در آخرين مرحله و سنگر رژيم 

شـــاه بدون اينكه فضا راديكاليزه شود فرو ريخت. 
در عين حال كـــه در همه اين مقاطع امام تصميمات 
بزرگ و انقالبي و قاطع گرفته ولي از راديكاليسم و 

خشونتگرايي انقالب جلوگيري ميكنند.
امام با اين مشـــيها انقالب را بدون توسل به 
روشهاي افراطي راديكاليســـم انقالبي به پيروزي 
رســـاند و بايد اشاره شـــود كه اين مشي اعتدال در 
رساندن انقالب به پيروزي بعد از مراحل پيروزي و 
در منازعات بعد از انقالب و اتفاقاتي كه معموالً در 
انقالبهاي ديگر به روشهاي خشونتآميز جنگ 
قدرت منتهي به حاكميت عصر وحشت ميرسد امام 

از آن جلوگيري كردند.
امام از فرداي بعد از پيروزي چند اقدام كردند كه 
برخالف روند حركت راديكاليسم انقالبي است كه 

در انقالبهاي ديگر انجام ميشود:  
1. در مقابل رويكرد و نظريههايي كه خواستار 
انحالل ارتش رژيم گذشـــته و برخورد با نيروهاي 
مسلح بجا مانده از رژيم گذشته كه برخوردي كامًال

با بياعتمادي با دستگاه سركوب نيروي گذشته است كه شامل شهرباني و ژاندارمري و ... ميباشد 
و ميديديم كه حتي جريانهايي مثل چريك هاي فدايي خلق و سازمان مجاهدين خلق شعار اينكه 
بايستي ارتش خلقي ايجاد شود مطرح ميكردند. امام طي چند اطالعيه و حركتهاي مستمر به دفاع 
از ســـازمانهاي باقيمانده از ارتش پرداختند و حتي از همان ساعات اوليه شخصًا از ورود به خانهها 
و تعرض به عوامل رژيم شاه سابق و نوعي محاكمات انقالبي و خلقالساعه كه معموالً در انقالبها 
در جا به اقدامات آنها رسيدگي ميكنند يا در آن خشم انقالبي را در مورد عوامل سابق اجرا ميكنند 

به شدت امام سعي كردند جلويش را بگيرند. 
حتي از بُعد شخصي آن بد نيست اشاره شود كه امام از 57/12/5 اولين برخوردي كه با روحيه 
مديحهسرايي و تقديس رهبر حاكم و چاپلوسي مواجه ميشوند در جلسهاي كه شعراء خدمت امام 
رسيده بودند و يكي از شاعرين مدحي را درباره امام سروده و ميخواند همانجا امام ضمن احترام به 
شخصيّت شاعر تصريح ميكنند كه مشخصًا خوب بود به جاي من براي پابرهنهها شعر بگوييد. آن 

كساني در انقالب قابل تقديس و احترام هستند اين پابرهنگاني هستند كه انقالب كردند. 
ايـــن حركتها چند مورد ديگر هم رخ ميدهد. در اوليـــن انتخابات مجلس آقاي فخرالدين 
حجازي نفر اول انتخابات تهران شد. ايشان در حضور امام سخنراني مقدماتي كرد و در وصف امام 
جمالت زيادي از موضع احترام به كاربرد ولي امام شـــديداً با مواضع فخرالدين حجازي برخورد 

كردند و اصرار داشتند اين فرهنگ را جا بيندازند كه مدح حاكم فرهنگ نشود. 
در 57/12/25 وقتي كه يك سري محاكمات دادگاه انقالب شروع ميشود و افراطهايي در آن 
ديده ميشود امام دستور توقف محاكمات دادگاههاي انقالب را ميدهند و تصريح ميكنند تا تدوين 
آييننامه جديد توسط شوراي انقالب اين محاكمات صورت نگيرد و اين نشان ميدهد كه امام سعي 

دارند جو انقالبي را به جاي اينكه به سمت راديكاليسم برود مهار كنند. 
در 58/1/25 دادســـتان انقالب آقاي هادوي نامهاي به امام نوشته و استعالم ميكند: بعضي از 
كســـاني كه در رژيم شاه مسئوليتهايي داشتند و فرمانهايشـــان به قتل كسي منتهي شده آيا قاتل 
شـــناخته ميشوند؟ پاسخ امام مشخص است امام ميفرمايند: حتي آنهايي كه در ارتش فرماندهي 
داشـــتند و نيروهايي به صحنه آوردند و كسي هم كشته شده جز در مورد كسي كه خودش آدم كشته 

باشد يا فرمان كشتار عمومي داده يا مرتكب شكنجه، منتهي به مرگ شدهاند كسي نبايد اعدام شود اما 
اگر مرتبًا دستور ميداده و وي ميدانسته منجر به قتل ميشود بايد مجازات شود. اينها نشان ميدهد 

كه امام توجه زيادي به مسائل داشته   اند. 
58/1/29 اعالميـــه روز ارتش و حمايت از ارتش را صادر كردند. در 58/2/23 فرمودند: اموال 
مردم را بيخودي نميشود مصادره كرد به مجرد اينكه يكي وكيل مجلس بوده نبايد به قتل برسد و 
اموالش مصادره شود. امام سعي دارند دامنه شمول عوامل گناهكار مرتبط با رژيم پيشين را محدود 

كنند تا جو انقالبي دامن خيلي  ها را نگيرد. 
4 ماه بعد از انقالب امام خطاب به آقاي آذري قمي ميگويند: كساني كه مجرم شناخته شدهاند 
با قيد كفالت آزاد گردند و به علت ضعف كادر قضايي نبايد متهمين در بالتكليفي قرار بگيرند، يعني 
ســـعي امام در اين است چون در ماههاي ابتداي انقالب كادر قضايي نداريم افراد بالتكليف نباشند 

و با قيد كفالت آزاد شوند. 
اما در واقع مهمترين بحثي كه بعد از پيروزي انقالب مطرح است رفراندوم جمهوري اسالمي 
اســـت كه امام با قاطعيت روي جمهوري اســـالمي نه يككلمه كمتر و نه يككلمه بيشتر تأكيد 
ميكنند. خود اين موضع در فضاي آن موقع نشاندهنده يك موضع اعتدالي است؛ چرا كه ما از يك
طرف بخشهايي از نيروهاي اســـالمگراي افراطي را داريم كه خواهان حكومت اسالمي مبتني بر 
مشـــروعيت و قدرت الهي بدون نقش و دخالت مردم هستند و طيف ديگر كه ميخواهند اسالم را 

حذف كنند و وجه سكوالر نظام را برجسته كنند. 
امام روي جمهوري اســـالمي تأكيد ميكنند و اصرار دارند به جمهوري اسالمي رأي دهند و 

ميفرمايند:
حتمًا بياييـــد رأي دهيد ولي هر چه ميخواهيد راي دهيد و همـــه را الزام نميكنند. فقط بر 
مشاركت حداكثري در اصل انتخابات تأكيد ميكنند. موضع امام جمهوري اسالمي است كه در واقع 
در منازعات امروزه جامعه هم يك موضوع ميانه است كه اسالم مردمگرايي است كه اصالحطلبان 

دنبالش هستند. 
امام در واقع بين دو موضع افراطي حذف اسالم از صحنه و تشكيل دولت سكوالر از يكسو تا 
آن طرف ديگر كه نگاهش بر اســـالمگرايي با حذف نقش مردم است، يك اسالمگرايي با موافقت و 

تأثيرگذاري مردم را تأكيد مي  كنند. 
بالفاصله بعد از رفراندوم امام شـــروع ميكنند 
به اصرار به تدوين قانون اساســـي و نفس اينكه يك
انقالب مثل انقالب اسالمي چند ماه بعد از پيروزي 
هنوز سال اولش نشـــده قانون اساسي مدون داشته 
باشد در ســـابقه انقالبها بينظير است. در انقالب 
اسالمي گرايشها و جريانهاي انقالبي وجود داشت 
كه معتقد بودند: بايد تا مدت الزم براي تثبيت انقالب 
از  همين مشروعيتي كه انقالب به آنها داده استفاده 
كنند و مراحل تثبيت انقالب را پشت سر بگذارند و 
به تدريج و در شرايط آرامتر و تثبيتشدهتري قانون 
اساسي را تدوين كنند و بعضي جريانهاي اسالمگرا 
مثل جنبش مسلمانان مبارز معتقد بودند كه االن سراغ 
قانون اساسي رفتن ما را دچار چالش ميكند و اصًال

نميشـــود اجرا كرد. آن طرف ديگر، حالت تفريطي 
بود كه مسير تدوين قانون اساسي را به يك مسير پر 
چالش و با يك روند طوالني مدت مواجه ميكرد كه 
تشكيل مجلس مؤسسان عريض و طويل و پر چالشي 

را مطرح مي  كرد. 
امام نظرشـــان اين بود كه قانون اساسي الزم داريم و نبايد كشور به اتكاي اراده رهبران انقالبي 
اداره شود و اينكه قانون اساسي بايد در مجلس كنترل شدهتري با سرعت و با غلظت اسالمگرايانهاي 

كه مردم تأكيد داشتند تدوين شود. 
بحث ديگري كه بعد از انقالب مطرح اســـت ايده صدور انقالب است. معموالً انقالبها بعد 
از پيروزيشـــان در مسير راديكاليسمي كه دارند. ايدههاي صدور انقالب در آنها پر رنگ ميشود 
و رويكردهايي كامًال افراطي به سمت تعرض به كشورهاي ديگر و مداخالت در ساير كشورها در 
آن پررنگ ميشود و در بسياري از انقالب  ها هم اين حركت را داشتهايم هم در انقالب روسيه و هم 
در انقالب فرانســـه. در انقالب روسيه نهاد كمونيسم بينالملل كه با تفكر لنين درست شد؛ موجي 
براه انداخت كه با مداخله مؤثر بلشـــويك ها در بســـياري از كشورها جنبشهاي كمونيستي را در 
سراسر دنيا راه انداخت و بلوككشورهايي كه بعداً بهعنوان كشورهاي بلوك شرق شناخته شدند و 
جمهوريهاي كمونيستي كه به روسيه انقالبي ملحق شدند و اتحاد جماهير شوروي را تشكيل دادند 

از مسير همين ايده صدور انقالب بهوجود آمدند. 
در ايران پس از انقالب اين ايده حتي با تفاسير تند و راديكال بسيار پر رنگ بود و كساني حتي 
از ميان انقالبيون ياران نزديك امام معتقد به اين تفكر بودند و اصرار به صدور انقالب داشتند كه يكي 
از آنها شهيد محمد منتظري بود كه از حلقه يارانشان مهدي هاشمي بود كه بعدها هسته نهضتهاي 

آزاديبخش را در سپاه به وجود آوردند. 
امام در قبال اين موضع، راهپيمايي روز قدس را اعالم ميكنند. اصليترين حلقه صدور انقالب 
و كانون عملي آنرا اگر مخالفت با رژيم اســـرائيل بگيريم حتي همين موضع را امام با هيچگونه اقدام 
مسلحانه يا تشكيالت سياسي نظامي كه به جنگ اسرائيل برود و يا آن را توجيه كند همراه ندانستند. 
بلكه امام همانطور كه خود انقالب را با بسيج مردمي و موج حركتهاي مسالمتآميز مردم دنبال 
ميكردنـــد آنجا هم راهپيمايي روز جهاني قدس را مطرح كردند كه موجب حركتهاي مردم را به 

كشورهاي اسالمي تسري دهند و از آن طريق به ايفاي نقش بين  المللي اسالمي بپردازند. 
ايـــده صدور انقالب هم در تفكر امام به وجه كامـــًال نظاميگرانه راديكال با مداخله عملي و 

*امام در مورد شــريعتي هم موضع اعتدال دارد. در واقع امام تالش علمي و 
اعتقادي دينداران غيرحوزوي و غيرروحاني نســل جوان و دانشگاهيان را 
براي دفاع از اســالم تمجيد ميكنند و در عين حال ناديده انگاشتن برخي 
نقاط و بعضي از وجوه اعتقادي و ســرمايههاي ديني را از سوي اين گروه نفي 

ميكنند.
*در ســخنراني كه امام خطاب به روحانيون در ســال 54 در مسجد شيخ 
انصاري در نجف دارند ميفرمايند: قرآن را عدهاي تفســير فلسفي، برخي 
عرفاني و بعضي فقهي تفسير ميكنند و بايد بدانيم هيچ كدام كامل نيست و 

هيچ كدام هم تالش براي اضمحالل قرآن نيست .
*ازمشــي اعتدال امام آن اســت كه وقتي آقا مصطفي فرزند امام به نحوي 
مشــكوك و غيرمنتظره از دنيا ميرود در جامعه با تعبير آن به شهادت از آن 
به عنوان حربهاي براي مقابله با رژيم استفاده ميكنند ولي امام حاضر نيست 
از اين ماجرا استفاده ابزاري عليه رژيم بكنند. امام شهادت آقا مصطفي را از 
الطاف خفيه الهــي قلمداد ميكنند و يك موج مبارزاتي را به وجود ميآورد 

ولي ايشان چيزي را به غلط به رژيم نسبت ندادند.
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اجرايي در امور ساير كشورها مدنظر نيست بلكه در واقع از طريق همان مسير تقدم بسيج اجتماعي 
مردمي و حركت مســـالمتآميز مردم و با تأكيد بر وجه ابالغ پيام و اينكه انقالب را از طريق صدور 
انگيزههـــا و ايدهها و باورهايي كه در ايران موجب انقالب شـــد همين مشـــي را در بيداري بقيه 

كشورهاي اسالمي به كار بگيريم. 
اين مشي وضعيت ميانهاي است در مقابل مشي افراطي كساني كه معتقد به تشكيل هستههاي 
انقالبي و حمايت نظامي و عملياتي بودند و وجه تفريطي كه معتقد بودند ما با هيچ كســـي كاري 
نداريم و يك نوع بسنده كردن به جامعه خود و فارغ دانستن خود از جامعه جهاني را مد نظر داشتند 

قرار ميگرفت. 
در ادامه همين روند امام در 57/6/2 دستور تشكيل حزب جهاني مستضعفين را براي پيگيري 
صدور انقالب دادند. اين امر نشـــان ميدهد كه ايشـــان در ايده صدور انقالب مشي ميانهروانهاي 
دارند؛ يعني هم ايشان ايده صدور را رها نمي كنند و هم به نحو تند و راديكال عمل نميكنند. تأكيد 
بر تشكيل حزب جهاني مستضعفين و اينكه تصريح ميكنند منظور ما از صدور انقالب صدور پيام 

انقالب ميباشد دو نشان مكمل اين امر است. 
اما مهمترين بحثي كه در چند ماه اول انقالب رخ داد و شايد محل سؤال است كه آيا اين امر با 
ايده اعتدال امام همخواني دارد يا نه بحث اشغال النه جاسوسي و دفاع و حمايتي است كه امام از اين 
حركت كردند. شايد از نظر خيليها بشود اين حركت را مظهر عدم اعتدال امام تلقي كرد. اما در اين 
خصوص اين مالحظات را بايد مورد توجه قرار داد: اوالً اشغال النه جاسوسي در 58/8/13 درست 
10 ماه بعد از پيروزي انقالب صورت ميگيرد. انقالبي كه عمدهترين چالش را با رژيم آمريكا داشته 
و شاه را به عنوان عامل و سرسپرده آمريكا ميشناسد و انقالبي كه امام در سال 43 موج اول حركت 
خود را عليه كاپيتوالســـيون و حضور آمريكاييها در ايران آغاز كرده بود و رنج تبعيد 15 ساله را 

بهعنوان مجازات اين موضعگيري تحمل كرده بود اينها همه نشانه آنست كه ظرفيت انقالب براي 
مقابله با آمريكا خيلي باال بوده است. 

10 ماه حكومت انقالبـــي در مقابل آمريكا هيچ حركت مؤثر و عمده  اي  با وجود اين، تقريبًا
انجام نداده اســـت و اين نشان ميدهد كه اصوالً حركت تند از جانب انقالب و رهبران انقالب آغاز 
نشـــده است بلكه اين آمريكاست كه عليرغم تمام تالشهايي كه قبًال براي حفظ رژيم شاه ميكند، 
در فاصله اين ده ماه نيز انواع و اقسام برخوردها با حكومت انقالبي را انجام ميدهد، كودتاي نظامي 
و حمايـــت از تجزيهطلبيها در مناطق مختلف را داريم و تا آخرين چيزي كه خيلي نمود تمايل به 
تكرار حادثه 28 مرداد سال 58 است يعني شاه را به آمريكا باز ميگرداند تا در واقع ايده بازگرداندن 

شاه به قدرت را دوباره در اذهان مردم زنده كند. 
ميبينيم آمريكا تا اين مرحله پيش ميرود كه ايده حمايت از شاه و پناه دادن به شاه و بازگرداندن 
وي به خاك آمريكا دنبال ميشود و اين نشاندهنده اين امر است كه حكومت آمريكا با جسارت هر 

چه تمامتر قدم به قدم همه آن اقداماتي كه در مقابله با انقالب هست انجام ميدهد. 
اما از اين طرف موج حركت دانشـــجويان نشان مي  دهد آنها بدون هماهنگي قبلي با امام و به 
تشـــخيص خودشان احساس كردند كه االن وقت آن رسيده تا حركتي بكنند و آمريكا را از حركت 
بازدارند. خود اين نشـــان ميدهد كه اصل حركت برگرفته از فرمان و اقدام رهبري نيست بلكه اين 
حركتي است كه خود دانشـــجويان انجام دادند. از طرف ديگر اتفاقًا جريانهايي داشتيم كه معتقد 
بودند كه دست همه قدرتهاي مداخلهگر يا الحادي مانند انگليس، آمريكا و شوروي بايد از كشور 
كوتاه شود و ســـفارت خانه همه قدرتهاي مداخلهگر تعطيل يا اشغال شوند و امام از آنها دفاع 

نكردند. 
امام خيلي توجه داشتند كه خود اين حركت به خشونتهاي بيشتر كشيده نشود مثًال برخورد 
خشـــونتآميز با گروگانها (تعرض، اعدام) انجام نشود. ميبينيم كه امام در همين ماجرا به دنبال 
بهانهاي ميگشـــتند كه با بخشهايي از آنها عطوفت و ماليمت داشته باشند و ايشان در دو مرحله 
گروگانهاي سياهپوســـت و زن را آزاد كردند كه حركتي تلطيفبخش براي اين جريان محسوب 
ميشـــود. حتي بعد از حادثه طبس كه آمريكا طرح  هاي نظاميگرايانه بسيار خطرناكي را انجام داد 
و هواپيما و هليكوپترهاي جنگي بر خالف همه موازين به داخل كشـــور نفوذ پيدا كردند و اين ايده 
محتمل بود كه ميخواستند به انقالب ضربه بزنند به سران حكومت تعرضاتي جدي داشته باشند يا 
گروگانها را نجات دهند، در واقع طبيعي بود كه در اين شـــرايط به نحوي واكنش تند و افراطي در 
مقابل اين همه مداخالت نظاميگرانه آمريكايي ها يك نوع اعمال خشونت را در مقابل گروگانها 
ببينيم ولي باز هم اتفاقي نميافتد و امام مسير تعيين سرنوشت گروگانها را به مردم و مجلس واگذار 
ميكنند. اين نشان ميدهد كه امام، بر اساس جهتگيري اين حركت را در مسير يك مديريت كنترل 
شـــده و جلوگيري از حركت به سمت راديكاليسم بيشتر هدايت ميكنند و به تبع آن در 8/15 امام 

نسبت به حمله به ديگر سفارتخانهها هشدار ميدهند و اين كنترل ايشان را نشان ميدهد. 
در طول ماجراي گروگانگيري در 58/9/20 در عيد كريســـمس امام به دانشـــجويان دستور 
ميدهند چند كشيش براي اجراي سنتهاي اجتماعي عيد براي گروگان   ها حاضر شوند و همه اينها 

نشانه تأكيد امام بر حفظ وجوه ميانه روانه در اين ماجرا است. 
تقريبًا برجستهترين حركت بعد از انقالب تشكيل ستاد انقالب فرهنگي در خرداد ماه 59 يعني 
يك سال و چهار پنج ماه بعد از انقالب است كه از نظر برخيها يك حركت تند و راديكال به حساب 
ميآيد. در نظر بياوريم كه در تمام  طول يك سال و چند ماه بعد از انقالب فضاي دانشگاهها فضايي 

كامًال دموكراتيك و با حضور فعال تمام جريانهاست. 
ولي اين گروههاي چپ و جريانهاي چپ هستند كه بعد از رفراندوم و بهويژه پس از تدوين 
قانون اساسي احساس ميكنند كه در متن جامعه جايي ندارند همه نيرويشان را بر دانشگاه متمركز 
ميكنند و دانشـــگاه به ستاد جنگ تبديل ميشود و بسياري از اقدامات و شورشهايي كه در گنبد، 
كردســـتان و خلق عرب انجام ميشود رهبران و نخبگان فكرياش از محيطهاي دانشگاهي تغذيه 

ميكنند و لذا به نوعي محيط دانشگاه در خدمت اين جريانات است. 
در اين شرايط، انقالب و نيروهاي مدافع انقالب كوشش ميكنند دانشگاه را از اشغال و حضور 
بيشـــتر نيروهاي چپ خارج كنند. در واقع به يك معنا ميشود گفت: انقالب فرهنگي اقدامي است 

كه دانشگاه را از تسلط جريانهاي غير اسالمي خارج كند. 
در همين جريان، امام گروهي را براي ســـتاد انقالب فرهنگي انتخاب ميكنند كه تركيب آن به 
نسبت شرايط آن زمان يك تركيب اجتماعي معتدل است؛ يعني در تركيب مورد نظر از اسالمگراهاي 
افراطي غير علمي خبري نيســـت. تركيب مورد نظر متشـــكل از آقايان شهيدباهنر، رباني املشي، 
دكتر حس حبيبي، دكتر عبدالكريم ســـروش، شـــمس آل احمد، جاللالدين فارسي و دكتر علي 
شريعتمداري ميباشـــد كه نشاندهنده تركيبي است كه ضمن اينكه اصل اسالمگرايي مدنظر بوده 

ولي غلبه با افراطگرايي اسالمي نيست و يك تركيب ميانهروانهاي را نشان ميدهد. 
به نظر ميرســـد يكي از موضوعاتي كه موضع اعتدالي امام را نشـــان ميدهد در اختالفات و 
دعواهاي بنيصدر و مخالفين اوســـت، باالخره بين جريانهاي مختلف اسالمگرا بعد از انقالب 
منازعه است. در اين اختالفها ميتوان فهميد: امام چقدر در اينجا يك فرد افراطي است كه در يك
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سوي ماجرا و جريانهايي قرار دارند يا سعي ميكنند ميانه و اعتدال را رعايت كنند. 
اينكه اساسًا بنيصدر توانســـت پيروز شود و رأي بياورد محصول موضع اعتدالي امام بود كه 
امام معتقد بودند كه روحانيون كانديد نشـــوند و نگاهشان بر اين نبود كه يك حكومت انحصاري 
روحانيت بر جامعه ايران محقق شـــود. از طرفي ديگر بخشي از روحانيون همفكران امام در نقطه 
مقابل امام بودند و كانديداي آن  ها در درجه اول جاللالدين فارســـي بود كه نسبت به بنيصدر نگاه 

راديكاليسمي داشت. 
ولي امام تصريح كردند كه او نباشـــد به دليل اينكه در خصوص اصالت ايراني بودن او شبهاتي 
مطرح شـــده بود. نهايتًا با اينكه دكتر حبيبي كانديداي حزب جمهوري اسالمي و روحانيت نزديك
به امام بود ولي امام به قدري اعتدال را در اين موضعگيري رعايت كرده بودند كه بســـياري از مردم 
بنيصدر را كانديداي مورد حمايت امام ميدانســـتند و اصًال به هميـــن دليل به وي رأي دادند و 
همـــه ميدانند بخش مهمي از راي باالي بنيصدر به اين دليل بود كه هيچ موقع امام با كالم يا حتي 

اشاراتشان نشان ندادند كه اين فردكانديداي مورد نظرشان نيست. 
نكته مهم اين اســـت كه با اينكه بنيصدر كســـي بود كه در مقابل نيروهـــا و نزديكان امام به 
رياســـتجمهوري انتخاب شده بود ولي امام به اختيار خودشان بزرگترين قدرت قانوني را كه در 
اختيار داشـــتند بهعنوان فرماندهي كل قوا به وي دادند. امام اگر بخواهند راي مردم را قبول نكنند 
و بهنوعي در مقابلش بايســـتند به فرض اينكه مردم آمدند يككســـي را انتخاب كردند كه ايشان 
نميپسندند و ديگر اينجا مجبور نبودند كه بزرگترين قدرتي را كه خودشان در اختيار دارند به وي 
بدهند اين امر نشان ميدهد واقعًا امام با انتخاب مردم كنار آمده بودند و با انتخاب مردم ميخواستند 
كار بكنند و حداكثر رويكرد كمك و مساعدت و همراهي با بنيصدر را براي اينكه بتواند نقش خود 

را ايفا كند بروز دادند. 
دوباره در اوج درگيريهاي بين اين دو جريان كه به وقايع 14 اسفند ماه منتهي ميشود باز امام 
يك هيئت ســـه نفره را تعيين ميكنند و تأكيد ميكنند كه هيچ يك از طرفين چه دوستان خودشان از 
جمله شهيد بهشتي و آقاي رفسنجاني و چه بنيصدر حق هيچ مصاحبهاي ندارند و اجازه داده شود 

كه اين هيئت سه نفره كارشان را انجام بدهند. 
اين نشان ميدهد كه امام كامًال بيطرفي خود را در اين ماجرا حفظ كردند و كوشش براي حل 

منازعه را انجام دادنـــد. در 3/20 امام بنيصدر را از 
فرماندهي كل قوا عزل ميكنند بعد از عزل بنيصدر 
از فرماندهي كل قوا امام به بنيصدر نصيحت ميكنند 
و ميفرمايند: شما همان رئيس جمهور قانوني باش. 
بعد از اينكه مجلس بيكفايتي سياســـي بنيصدر را 
اعالم و او را از رياست جمهوري عزل ميكنند امام به 
بنيصدر توصيه ميكنند كه شما خودت را از منافقين 
جدا كن و به تأليف كتاب مشـــغول شو. در واقع امام 
در مراحل مختلف سعي ميكنند بنيصدر را از افتادن 
در دام يك جريان تقابلي نجات دهند و او را در زير 

مجموعه نيروها حفظ كنند. 
بعد از ماجراي عـــزل بنيصدر و قضيه 7 تير، 
انفجار دفتر نخســـتوزيري و شهادت شهيد باهنر 
و رجايـــي به دورهاي ميرســـيم كه دولت آيتاهللا
خامنهاي تشكيل ميشـــود. از نظر سياسي وارد فاز 
يك دست شـــدن حاكميت ميشويم و رقابتهاي 
بين جريانهاي مختلـــف با گروه خط امام تقريبًا از 
ميان برداشته ميشود و جامعه يك دست شده و همه 

اجزاي قوا به خصوص مسئوليت در اختيار نيروهاي خط امام قرار ميگيرند. 
مهم اين است كه ببينيم امام در اين مرحله با مخالفين و منتقدين خود چگونه برخورد كردند؟ در 
كه حدود يك سال و نيم طول ميكشد عليرغم همه برخوردها و  فاصله تيرماه 1360 تا 1361/9/24
خشونتهايي كه از جانب منافقين و جريانهايي كه قيام مسلحانه عليه نظام ميكنند اعمال ميشود 
و ترورهاي ائمه جمعه را داريم. در عين حال ميبينيم كه امام بهعنوان رهبري هيچ دســـتور، اقدام يا 
اعالميهاي كه حكايت از شدت عمل و خشونت ناشي از عصبانيت از اين برخوردهاي خشونت بار 
باشد را شاهد نيستيم. ما در اين سالها شاهد چندين هزار زنداني گروههاي سياسي هستيم كه عليه 
نظام اقدام مسلحانه كردند و بعدها هم همين گروهها در جنگ با صدام به عراق ميپيوندند و اقدامات 
جاسوســـي ميكنند ولي افراد و عناصر وابسته به اين گروهها در زندان  ها هستند كه با آنها بهعنوان 

زنداني رفتار ميشود و تسري اين رفتار خشونتبار با آنها صورت نميگيرد. 
1361/9/24 شاهد صدور يك فرمان هشـــت مادهاي از جانب امام هستيم كه در زمينه  اتفاقًا
تأكيد بر رعايت حقوق ملت و رعايت ضوابط قانوني و شـــرعي در ارتباط با متهمين و زندانيان و 
دستگيرشـــدگان بود. اينها نشان ميدهد كه امام پارهاي اخبار و اطالعات را دريافت ميكنند كه در 
دستگاههاي امنيتي و قضايي و كميتهها در برخورد با متهمين گويا اقداماتي انجام ميشود كه حقوق 
زندانيان در آن رعايت نميشـــود. اعالميه 8 مادهاي امام از مصاديق بارز تالش ايشـــان در جهت 

اعتدالگرايي و پرهيز از خشونتهاي راديكال عليه منتقدين و مخالفين نظام است. 
بهطوري كه مثًال در يكي از مواد اطالعيه 8 مادهاي تصريح ميشـــود كه اگر يكي از نيروهاي 
امنيتي و كميتههاي انقالب يك خانه و يكي محلي را مشـــكوك به خانه تيمي كشف كردند و در آن 
جا با تخلفات ديگري مثل قاچاق مواد مخدر و حتي فحشـــا... مواجه شدند با فسادهاي كشف شده 
از اين طريق هيچگونه حق برخورد و افشـــاگري ندارند چون در واقع حكومت نبايد وقتي به خاطر 
موارد امنيتي كه وارد زندگي خصوصي افراد شـــده  اند و با اين موارد مواجه ميشوند حق دخالت با 
اين فسادها را ندارند و اگر كسي برخورد كند خودش بهعنوان متخلف شناخته ميشود. در واقع اين 
نمونه از دســـتورالعملهاي امام در اين سالها نشان ميدهد امام در مواجهه با مسلحانهترين روش 

عليه حكومت از جاده اعتدال خارج نميشوند.

در 64/8/1 بحثهاي حقوقي و فقهي بر ســـر جايگاه و اختيارات واليت فقيه انجام ميگيرد. 
عدهاي از فقها قائل بودند كه دولت اســـالمي يا حكومت زيـــر نظر واليت فقيه اختياراتي فراتر از 
تصدي امور حسبه ندارد و در مقابل آن، امام در بحث طلبگي و فقهي راجع به بسط يد دولت اسالمي 
و قدرت واليت فقيه اســـتداللهاي زيادي ميكنند و اشاره ميكنند كه فقيه واجد شرايط اختيارات 

وسيعي را هم عرض اختيارات حكومتي ائمه و پيامبر دارند. 
بر اساس بحثهاي امام بعضي از نمايندگان سخنرانيها و برداشتهايي ميكنند كه ولي فقيه 
را و حتي خود امام را بهنوعي هم تراز امامان و معصومين قرار ميدهند در حالي كه امام بحثشـــان 
بر سر اختيارات حكومت و نه خود شخص ولي فقيه و نسبتش با امام و پيامبر است. امام در مقابله با  
چنين استنباطهاي ناصوابي شخصًا تصريح ميكنند كه مقامات و درجات معصومين را به هيچوجه 
نبايد با اين مصاديق ولي فقيه نســـبت داد و اشتباه گرفت و تذكر ميدهند كه واليت كبري خاص 

معصومين است و شامل حال من نميشود.
در 66/11/30 امام در پاسخ به نامهاي كه آقاي محتشميپور وزير كشور وقت در مورد مواضع 
نهضت آزادي و شرايط آنها و امكان شـــركت در انتخابات مجلس سؤال ميكنند، ايشان نهضت 
آزادي را به عنوان جرياني كامًال خطرناك معرفي ميكنند و تصريح ميكنند اينها نبايد رســـميت 
داشـــته باشـــند. اين مورد تقريبًا جزو اولين نمونههاي برجستهاي از مواضع امام است كه يك نوع 
برخورد نســـبتًا شديد را شاهديم كه تقريبًا با الگوي اعتدالي كه تا به حال از آن ياد شده تطبيق كامل 
پيدا نميكند. در واقع شاهد آن نيســـتيم كه بتوانيم نشان دهيم ميتوانست جريانات تندتري از آن 
هم وجود داشـــته باشد. اين شروع يك مرحله از مواضع امام در مورد نهضت آزادي است كه به نظر 
ميرســـد بايد تحليل شود كه پشت اين نامه و اتفاقاتي كه در كشور به وجود آمده چه حوادثي است 

كه امام در اين ماجرا اين قدر تند موضع گرفتند.
در 67/3/24 امام نامهاي شديداللحن دارند كه طي آن دستور بركناري آقاي فهيم كرماني حاكم 
شرع دادگاه كرمان به دادستان داده ميشـــود و همچنين از خانواده كسي كه طبق حكم آقاي فهيم 
اعدام شده دلجويي شود و ديه شخص پرداخت شود. آقاي فهيم روحاني انقالبي طرفدار امام است 
و اين نشان ميدهد كه امام وقتي با يك حكم يا تخلف اشتباه حاكم شرع مواجه ميشوند و ميبينند 
كه خون يك متهم به علت عدم دقت يا خشونت يك حاكم شرع ريخته ميشود مستقيمًا وارد شده 

و رسمًا دستور پرداخت ديه را ميدهند. به اين ترتيب هم اين دقتنظرها براي حفظ حقوق مردم را 
شاهديم و هم نامه در برخورد با نهضت آزادي را شاهديم.

درســـت در همين مقاطع يك ماه بعد از نامه بركناري آقاي فهيم وارد مرحله خاصي ميشويم. 
در 67/4/29 پذيرش قطعنامـــه و صدور پيام به ملت ايران را در جنگ داريم. نامه پذيرش قطعنامه 
يكي از موارد برجسته تصميمات زندگي امام در بحث اعتدال و ميانهروي يا راديكاليسم امام است 

كه بسيار محل تأمل است.
امام كســـي است كه از آن طرف در جنگ و ادامه جنگ از اصل جنگ و دفاع، قاطعانه حمايت 
ميكنند و در آن شـــكي نيست كه ايشـــان به عنوان فرمانده كل قوا مسئول سياستهايي هستند كه 
كشـــور را در جنگ با صدام پابرجا نگه ميدارد و شعارشـــان جنگ جنگ تا پيروزي است و در آن 
جايي كه عدهاي بر اين شـــعار ترديد ميكنند و مسائلي را بر لزوم صلح مطرح ميكنند امام در مقابله 
با اين ترديد آفرينيها آيهاي از قرآن را اســـتناد ميكنند و ميفرمايند: دستور قرآن جنگ تا رفع فتنه 
از عالم اســـت و شعار جنگ جنگ تا پيروزي را شعاري كوچك تر از توصيه قرآني معرفي ميكنند. 
اين  نشاندهنده اين است كه امام استراتژي ادامه جنگ را با قاطعيت دنبال ميكنند. در همين شرايط 
مهم اين اســـت كه امام در بحثهاي كارشناسي و استداللها و اتفاقاتي كه به وجود ميآيد به اين 
نتيجه ميرســـند كه ادامه جنگ به مصلحت نيست و اين نكته بسيار حساس است. يا امام بايستي بر 
مواضع گذشته خود اصرار كنند و يا كســـي كه تا چند روز پيش، هرگونه سخن از صلح را خالف 
اسالم ميشناســـد حال امروز حرف خود را عوض كند و تغيير موضع بدهد كه براي يك انقالبي 

موضع بسيار سختي است.
در بعضي خاطرات آقاي هاشـــمي آمده است كه ايشان ميگويند: من به امام توصيه كردم كه 
اجازه بدهيد مســـئوليت جنگ و پذيرش قطعنامه را من به عهده بگيرم و عهدهدار اين تغيير تاكتيك

من باشم و اتهامات متوجه من بشود. اما امام تصريح ميكنند كه نه اگر اصل تغيير موضع و پذيرش 
صلح به مصلحت كشور و مصلحت نظام باشد ميپذيرم و جمله معروف جام زهر مينوشم را اعالم 
ميكنند. اين نشان ميدهد كه امام در شـــرايط خاص، ظرفيت تغيير موضع و انعطافپذيري را به 

محض رسيدن به تشخيص كارشناسي و تشخيص مصلحت نظام دارند.

* موج حركت دانشــجويان براي تسخير سفارت آمريكا نشان مي  دهد آنها 
بدون هماهنگي قبلي با امام و به تشخيص خودشان احساس كردند كه االن 
وقت آن رســيده تا حركتي بكنند و آمريــكا را از حركت بازدارند. خود اين 

نشان ميدهد كه اصل حركت برگرفته از فرمان و اقدام رهبري نيست .
* امام خيلي توجه داشتند كه خود اين حركت به خشونتهاي بيشتر كشيده 
نشود مثًال برخورد خشــونتآميز با گروگانها (تعرض، اعدام) انجام نشود. 
ميبينيم كه امام در همين ماجرا به دنبال بهانهاي ميگشتند كه با بخشهايي 
از آنها عطوفت و ماليمت داشته باشــند و ايشان در دو مرحله گروگانهاي 

سياهپوست و زن را آزاد كردند.
* امام مسير تعيين سرنوشت گروگانها را به مردم و مجلس واگذار ميكنند. 
اين نشان ميدهد كه امام اين حركت را در مسير يك مديريت كنترل شده و 

جلوگيري از حركت به سمت راديكاليسم بيشتر هدايت ميكنند. 
* در طــول ماجراي گروگانگيري در 58/9/20 در عيد كريســمس امام به 
دانشــجويان دستور ميدهند چند كشيش براي اجراي سنتهاي اجتماعي 

عيد براي گروگان   ها حاضر شوند.
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در اين فاصله(ماههاي آخر عمر زندگي امام) چند موضعگيري خيلي اساسي داريم كه در بحث 
اعتدالي بودن مشي امام تعيين كننده است.

بعد از پذيرش قطعنامه مســـائلي داريم كه متعاقب عمليات مرصاد اتفاق ميافتد و حملهاي كه 
نيروهاي منافقين با حمايت و پشتيباني صدام به مرزها دارند و براساس يك طرح استراتژيك به زعم 
خودشان قرار بود دو روزه خود را به تهران رسانده و با فتح زندان اوين و زندانهاي چند شهر مهم، 
نظام را ساقط كنند. تحليل صدام و نظام تحليلي منافقين در شرايط از هم پاشيدگي ارتش و سپاه بعد 
از پذيرش قطعنامـــه و اتفاقاتي كه در جبههها به وجود آمده بود و تضعيف روحيه رزمندگان را در 
پيداشت، اين بود كه با يك عمليات برقآسا كار نظام را تمام كنند. در مقابله با اين هجوم به هر حال 
طي عمليات مرصاد با روشها و با تكنيك هاي خاصي كه بخشـــي از نيروها انجام دادند حمله مهار 
شـــد و عمليات سازمان مجاهدين خلق با تلفات سنگين نيروهايشان در اسالمآباد غرب ناكام ماند. 
اتفاقي كه در اينجا ميافتد اين است بعد از اين ماجرا حكمي از جانب امام صادر ميشود و هيئتهاي 
سه نفرهاي براي رسيدگي وضعيت زندانيان مجاهدين خلق تشكيل ميشود و قرار ميشود كساني از 
زندانيان كه موضع منافقين را در براندازي نظام تأييد و حمايت ميكنند معاند تلقي شوند كه بحثها 
و سر و صداهاي زيادي را در بر دارد. به نظر ميرسد اين موضوع و نامه برخورد با نهضت آزادي از 

مواردي است كه با مواضع اعتدالي امام تطبيق نمييابد و داراي وجه راديكالي است.
در 67/9/7 در شـــرايط بعد از قطعنامه و عمليات مرصاد تعدادي از نمايندگان مجلس نامهاي 
گاليهآميز و انتقادي به امام مينويســـند كه طي اين چند ســـال گذشته بخشي از اقداماتي كه با نظر 

امام صورت گرفته با قانون اساســـي نميخواند و 
قانون اساســـي در مواردي زير پا گذاشته شده است 
كه مواردي هم بعنـــوان مصداقها ذكر ميگردد: از 
جمله تشكيل شـــوراي انقالب فرهنگي و بعضي از 
مصوبات آن، بعضي از مصوبات و تصميمات مجمع 
تشخيص مصلحتي كه امام تشكيل دادند و همينطور 
دادگاه ويژه روحانيت از اقداماتي هستند كه براساس 
قانوناساسي آن زمان قابل توجيه نبود برخورد امام 
با اين نامه چيســـت؟ به جاي اينكه امام با اين نامه 
گاليهآميز برخورد كنند و با استناد به بحث وظايف 
واليت مطلقه فقيه كه مطرح شـــد رفتار كنند و اينكه 
وليفقيه فوق قانون اساســـي است و عبور از قانون 
اساسي هيچ مشـــكلي ندارد را مطرح كنند شخصًا
اشاره ميكنند كه ما در اين سالهاي جنگ و شرايط 
و تنگناهايي كه با آن مواجه بوديم از قانون اساســـي 
عبور كرديم و ايشان ميپذيرند كه اين عدول به خاطر 
شرايط اســـتثنايي بوده و بعد از اين بنا داريم كه به 
قانون برگرديم. در واقع اصل مقيد بودن ولي فقيه را 
به قانون اساسي به رسميت ميشناسند و براي توجيه 
آن عدولها شـــرايط خيلي حاد را مطرح ميكنند و 
در پاسخ امام گاليه و برخورد نسبت به نمايندگاني 
كه چنين اعتراضي مطرح كردند ديده نميشود. اين 
نشـــان ميدهد كه امام يك نوع برخورد عقالني و 
معتدل را دارنـــد و در جايي كه انتقاد صورت گرفته 

اصل اشكال را ميپذيرند.
در 67/11/25 اعالم ارتداد ســـلمان رشدي و 
ماجراهاي متعاقب آن در جهت پيگيري اجراي حكم 
اعدام و جوايزي كه از طريق نهادهايي مثل بنياد 15

خرداد تعيين شـــده را داريم كه در دنيا سرو صداي 
زيادي به پا ميكند. يك فقيه و كسي مثل امام فتوايي 
در مورد تبعه يككشور ديگر ميدهد و حكم ارتداد 
وي را اعالم ميكند و بر اجراي آن تأكيد دارد. بحث 
اين است كه اين فتواي امام با مشي اعتدالي چگونه 
تطبيق مييابد؟ يا اين موضع امام با موضع ايشـــان 

درخصوص كسروي چگونه جمع ميشود؟
به نظر ميرســـد كه اوالً آنچه امام اعالم كردند 
يك فتوا و حكم فقهي بوده است و بعد از حكم امام 

خميني برخي از مفتيان و جامعه اهل سنت، اصل فتواي امام را تأييد كردند. اين نشان ميدهد كه امام 
در خود اين فتوا و اعالم نظر يك نوع راديكاليســـم و افراطگرايي در صدور حكم نداشتند و فقيهان 
و صاحبنظران ديگري هم چنين نظري داشتند. ثانياً در واقع اين موضع امام يك خط رأس و نقطه 
مهمي براي مقابله با حركت گســـتردهاي به شمار ميرود كه عليه ارزشها و مقدسات اسالمي در 
دنياي غرب آغاز شده بود و امام با اين حكم يك سنگر وسپر دفاعي در مقابل اين جريان ميگيرند. 
در عين حال اين مورد هم از مواردي اســـت كه همچنان در محل تأمل قرار دارد و بايد براي ارزيابي 

آن تامل بيشتري بخرج داد.
يك موضع مهم ديگر نامه تاريخ 68/1/6 اســـت كه به صورت محرمانه به آقاي منتظري داده 
شـــد كه بعداً براساس آنچه افشا شد ، نشان دهنده لحن تند امام نسبت به ايشان بوده است. اين نامه 
نيـــز ظاهراً با بحث اعتدال چندان جور نميآيد. اما در واقع باز در اينجا هم اعتدال امام وقتي خود را 
نشـــان ميدهد كه بالفاصله بعد از يك روز در 68/1/7 آقاي منتظري به امام نامهاي نوشته و اعالم 
ميكنند: من براســـاس يك تشخيص، نظر خود را اعالم كردم و براساس نامه شما آنچه را كه حكم 
كرديـــد اطاعت ميكنم. امام بالفاصله در جواب اين نامه در 68/1/8 نامهاي مجدد به آقاي منتظري 
مينويســـند كه اين نامه در مطبوعات منتشر ميشود و نامه نماد تعديل مواضع امام است. امام اصل 
نفي صالحيت آيتآهللا منتظري براي رهبري را حفظ ميكنند ولي مواضع تند نامه 1/6/ را نسبت به 
آقاي منتظري تعديل ميكنند و تصريح ميكنند شخصيت آقاي منتظري بيشتر به عنوان فقيه حوزوي 
است و شخصيت ايشان مناسب و سازگار با رهبري نيست و الزم است كه ايشان گرمي بخش حوزه 
و نظام باشند. اين موضع امام نسبت به آقاي منتظري به شدت تعديل شده است. آنچه امام رضايت به 

افشا داشتند نامه 1/8 بود كه در آن مواضع تند ديده نميشود و نمادي از اعتدال را شاهديم.

باالخره آخرين نامهاي كه از امام داريم در 68/2/9 نامهاي به آيتاهللا مشـــكيني است در پاسخ 
به اســـتعالمي كه از ايشان ميكنند. در آن شرايط امام هيئتي را براي بازنگري قانون اساسي و اصالح 
آن تشكيل دادند كه  آيتاهللا مشكيني رئيس خبرگان بازنگري قانون اساسي بودند. امام در اين نامه 
نكاتي را مطرح ميكنند و يكي از مهمترين تغييرات و تحوالت نظر فقهي خود را تصريح ميكنند و 
ميفرمايند: شرط مرجعيّت براي رهبري نظام را كه در قانون اساسي قبل وجود داشته، نفي ميكنند 
و تأكيد ميكنند كه شـــرط مرجعيت الزم نيست و فقهايي با مراتب كمتر از مرجعيت هم در حالي 
كه  بقيه شـــرايط را داشته باشند ميتوانند براي رهبري انتخاب شوند و بر انتخاب از سوي منتخبان 
مردم تأكيد صريحتري دارند. اين موضع امام به عنوان متن و سندي كه در دست است نشان ميدهد 
امام اين «جمهوري اسالمي» را كه اول انقالب مطرح كردند در مقايسه با خط و تفكري كه معتقد به 
حكومت اســـالمي به جاي جمهوري اسالمي بود در تقابل صريحتري قرار ميدهند. به هر حال در 
حكومت اســـالمي مورد نظر آن گروه، نقش مردم و انتخاب مردم در مقايسه با شرايط فقيه كمرنگ 
بود و عمدتًا به نوعي تفســـير نصب گرايانه از طرف معصوم براي رهبري تأكيد ميشد. امام در آن 
شرايط لفظ جمهوري اسالمي را براي تأكيد برنقش انتخابي فقيه از طرف مردم ترجيح داده بودند و 
در اين نامه آخر، امام يكبار ديگر بر آن چرخش از لفظ جمهوري اسالمي به جاي حكومت اسالمي 
تأكيد ميكنند و تصريح بر اينكه اين فقاهت اوالً عاليترين درجه فقهي آن مدنظر نيســـت و فقاهت 
در كنار ســـاير صفات رهبري قرار ميگيرد و مجموعه اين صفات بايد مدنظر قرار بگيرد نه صرفًا
فقاهت. در همين نامه اســـت كه بر انتخاب مردم و تأييد مردم كه با واسطه از طريق مجلس خبرگان 
رهبري صورت ميگيرد به عنوان شرط تحقق شرعي 
حكومت مورد نظر اسالم و شرع تأكيد ميشود. اين 
موضع اســـالم گرايانه امام كه آخرين و نهاييترين 
موضع ايشان اســـت نمادي از اسالمگرايي معتدل 

شناخته ميشود.
نتيجهگيري

 از ابتداي زندگي سياسي امام تا ارتحال ايشان 
نزديك به 100 مورد از مواضع و تصميمات اساسي 
و كليدي امام را ميتوانيم برشماريم كه از اين تعداد 
طبق تعريفي كه از رفتار اعتدالي ارائه كرديم، اكثريت 
قريب به اتفاق تصميمات اتخاذ شـــده توسط امام را 
ميتوانيم با معيار ذكر شـــده اعتدالي ارزيابي كنيم. 
حداكثر در مجموعه موارد زندگـــي امام به تعداد 
انگشت شماري كمتر از 5 مورد از تصميمات ايشان 
است كه به صراحت نميتوانيم با معيارهاي ذكر شده 
آنرا اعتدالي بناميم هر چنـــد در همين موارد اندك
نيز ما نميتوانيم با قطعيت از غيراعتدال بودن آنها 
سخن بگوييم و بايد براي ارزيابي دقيقتر، اطالعات 
و آگاهي بيشـــتري از شرايط و عوامل مؤثر در اتخاذ 
آن مواضع بدست بياوريم. حال با فرض اينكه نتوانيم 
درخصوص ايـــن چند مورد، حكم به اعتدالي بودن 
آنها بدهيم درخصوص مشـــي كالن امام چه بايد 

گفت؟
ما فرض ميگيريم كه اين موارد اندك اعتدالي 
نبوده ولي آيا يك شـــخصيتي كه در طول 47 سال 
زندگي از ميان اين همـــه تصميمگيريهاي خطير، 
دو يا ســـه تصميمش هم اعتدالي نباشد آيا ميتوانيم 
روند غالب حيات سياسي و نظام تصميمگيري اين 
شـــخصيت را به لحاظ آن چند مورد، غيراعتدالي و 
افراطي معرفي كنيـــم؟ قطعا نه. در حالي كه مطمئن 
هستيم و ميدانيم كه اين فرد در عين حال بزرگترين 
و مردميترين انقالب قـــرن را هدايت كرده و در 
اين امر شـــكي نيست. لذا مجموعه بحث را ميتوان 
اين طورجمع كرد كه امام، شخصيتي است انقالبي 
و رهبر بزرگترين انقالب هم هســـت اما در عين 
حال اين شخصيت انقالبي و رهبر انقالب در غالب 
تصميمگيريها و مواضع خود وجه اعتدال بر نظام 
تصميمات و عملكردش حاكم اســـت. لذا در پاسخ به سؤال دومي كه عنوان شد كه آيا ميشود بين 
انقالبي بودن و اعتدالي بودن جمع بست؟ پاسخ ما براساس يافتههاي اين پژوهش مثبت است و نيز 
پاسخ اين سوال كه آيا هر شخصيت انقالبي حتما و ضرورتا غيرمعتدل يا غيرميانهرو هست؟ پاسخ 
ما منفي است. يافتههاي اين پژوهش نشان داد ميتوان انقالبي بود و رهبري مهمترين و بزرگترين 
انقالب قرن را برعهده داشت در عين حال با معيارهايي دقيق و علمي وجه غالب و اكثريت عظيمي 

از اقدامات و مواضع وي را معتدالنه ارزيابي كرد.
منابع 

منبع اصلي اين پژوهش دوره21 جلدي صحيفه نور از انتشـــارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار 
امامخميني اســـت كه موارد و موضوعات پژوهش به ترتيب تاريخ و نوعا با ذكر تاريخ وقوع آنها 
بررسي شـــدهاند. غير از اين منبع اصلي، آنچه در اين مقاله به آن اشاره شده از مسلمات و بديهات 
غيرقابل خدشـــه است كه قاعدتا نيازي به مستندات آن احساس نميشود. در عين حال در فرصتي 

ديگر مĤخذ نگاري كاملتري براي اين مقاله تنظيم و به آن ملحق ميگردد
در تنظيم و تدوين اين متن، سركارخانم زهرا ايرواني تالشهاي ارزندهاي داشتهاند كه از ايشان 

تشكر ميگردد.

* در بعضي خاطرات آقاي هاشمي آمده اســت كه ايشان ميگويند: من به 
امام توصيه كردم كه اجازه بدهيد مسئوليت جنگ و پذيرش قطعنامه را من 
به عهده بگيرم و عهدهدار اين تغيير تاكتيك من باشم و اتهامات متوجه من 
بشــود. اما امام تصريح ميكنند كه نه اگر اصل تغيير موضع و پذيرش صلح 
به مصلحت كشور و مصلحت نظام باشد ميپذيرم و جمله معروف «جام زهر 

مينوشم»  اعالم ميكنند.

* يك موضع مهم ديگر نامه تاريخ 68/1/6 اســت كه به صورت محرمانه به 
آقاي منتظري داده شد كه بعداً براساس آنچه افشا شد، نشان دهنده لحن تند 
امام نسبت به ايشان بوده است. اين نامه نيز ظاهراً با بحث اعتدال چندان جور 
نميآيد. اما در واقع باز در اينجا هم اعتدال امام وقتي خود را نشــان ميدهد 
كه بالفاصله بعد از يك روز در 68/1/7 آقاي منتظري به امام نامهاي نوشته و 
اعالم ميكنند: من براساس يك تشخيص، نظر خود را اعالم كردم و براساس 
نامه شــما آنچه را كه حكم كرديد اطاعت ميكنــم. امام بالفاصله در جواب 
اين نامه در 68/1/8 نامهاي مجدد به آقاي منتظري مينويســند كه اين نامه 
در مطبوعات منتشــر ميشود و نامه نماد تعديل مواضع امام است. امام اصل 
نفي صالحيت آيتآهللا منتظري بــراي رهبري را حفظ ميكنند ولي مواضع 
تند نامه 1/6/ را نســبت به آقاي منتظري تعديل ميكنند و تصريح ميكنند 
شــخصيت آقاي منتظري بيشــتر به عنوان فقيه حوزوي است و شخصيت 

ايشان مناسب و سازگار با رهبري نيست.

* آخرين نامهاي كه از امام داريم در 68/2/9 نامهاي به آيتاهللا مشــكيني 
است.در پاســخ امام نكاتي را مطرح ميكنند و يكي از مهمترين تغييرات و 
تحوالت نظر فقهي خود را تصريح ميكنند و ميفرمايند: شــرط مرجعّيت 
براي رهبري نظام را كه در قانون اساســي قبل وجود داشته، نفي ميكنند 
و تأكيد ميكنند كه شــرط مرجعيت الزم نيست و فقهايي با مراتب كمتر از 
مرجعيت هم در حالي كه  بقيه شرايط را داشته باشند ميتوانند براي رهبري 
انتخاب شوند و بر انتخاب از ســوي منتخبان مردم تأكيد صريحتري دارند. 
اين موضع امام به عنوان متن و ســندي كه در دست است نشان ميدهد امام 
اين «جمهوري اســالمي» را كه اول انقالب مطرح كردند در مقايسه با خط و 
تفكري كه معتقد به حكومت اسالمي به جاي جمهوري اسالمي بود در تقابل 

صريحتري قرار ميدهند.



دو توضيح مستقل
دربارة دو واقعة جداگانة سال 94

شكايت دادگـستري
شــبهه تلگرامــي 
چه جاي شكر و شـــكايت ز نقش نيك و بد است

چـــو بر صحيفـــة هســـتي رقم نخواهـــد ماند
چاپ مطلبي در روزنامه اطالعات 94/9/15  تحت عنوان مصاحبه ســـردبير روزنامه لبناني 
السفير با رئيس جمهور اســـبق و رئيس دولت اصالحات موجب شد كه برخي از رسانه  ها با 
ادبيات و اخالقيات مخصوص خودشـــان اين روزنامه را بـــه اتّهامات گوناگون متهم كنند. از 
ديدگاه مدير مســـئول روزنامه اطالعات آنچه در اين روزنامه منتشر ميشود (جز در مواردي 
كه ممكن اســـت بر اثر شتاب و تراكم كارها ناخواســـته انجام گرفته باشد)، با شيوه «جذب 
حّداكثـــري و دفع حّداقلّي» و با هدف خدمت به ملّتي انجام ميگيرد كه انتخابكنندة نظام 
و انقالب و اســـالم و امام و رهبري بودهاند و هســـتند. يعني نتيجتاً اين كارنامه مطبوعاتي را 

خدمت به انقالب و نظام  و اسالم و امام و رهبري انقالب ميداند. 
مدير مســـئول روزنامه اطالعات البته آنچه را سرلوحة كار خويش ميدانسته و ميداند قانون 
و اوامر و نواهي قانون است، اّما اين سرلوحة كار بايد عليالقاعده و حقيقتاً همان چيزي باشد 
كه بتوان آنرا قانون و قانوني دانســـت. اگر واقعاً تشخيص و تصميم شخص دادستان محترم 
(مبني بر ممنوعيت انتشـــار هرگونه مطلب و تصويري از رئيس دولت اصالحات كه حتي به 
ممنوعّيت ذكر نام هم ســـرايت كرده) كافي است، آنهم بدون قيد زماني و غيرمكتوب و بدون 
عبور از مسير دادگاه و صدور حكم قاضي و بدون استناد مسلّم و ثابت شده به حكم حكومتي 
صادره از ناحيه مقام واليت چنان كه در نصوص قانون اساســـي و در رّوية مقام معظم رهبري 
هم تاكنون به صراحت ديده شـــده است، بسيار خوب، داوري قطعي مرجع قانوني حاكم در 

اين حوزه، بايد رسماً ابالغ ميشد. 
در غير اينصورت شبهة ترجيح سليقه بر قانون و قضاـ  حتي وقتي آن سليقه يا عقيده به راستي 
محق و منبعث از حسن نّيت استـ  همچنان دامنگير ما و ديگران در عرصههاي مختلف خواهد 

بود و طبعاً تداوم چنين شبهاتي به سالمت كار و به استحكام قانون و قضا صدمه ميزند. 
براين اســـاس و با توجه به اين ديدگاه بود كه توضيحات ودفاعّيات الزم در پاسخ به اتّهامات 
برخي از رســـانه  ها و بهتصّوِر تشريح علل عدم وجاهت ممنوعيّتي كه به نظر مسئول روزنامه 
اطالعات الزمه ســـلب حقوق قانوني و محتاج حكم دادگاه صالح است، در روزنامه اطالعات 

چاپ شد. 
اكنون نيز موارد اشاره شـــده و توضيحات منتشر شده، براي خوانندگان ارجمندي كه هنوز 

خواهان كسب اطالع از اين رخداد بودهاند و هستند، در منظر آنان قرار ميگيرد. 

ازميان نوشتهها
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درد دلي با رئيس جمهوري دردآشنا 
و سخني با برادران «ذوق زده» يا «نگران»!

جناب آقاي دكتر حسن روحاني 
رئيس جمهوري محبوب و مردمي ايران 

با سالم و تحيات 
در پي انتشار مصاحبه سردبير روزنامه السفير لبنان با رئيس جمهوري اسبق ايران در روزنامه اطالعات، 
سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه عليه اينجانب اعالم جرم كرد و خواستار رسيدگي به موضوع از طريق 

دادسراي ويژه روحانيت شد. 
در همين حين برخي سايتها و رسانههاي همسو نيز از اين اقدام به عنوان يك عمل غيرقانوني(!) ياد 
كردند و با ذوقزدگي خواستار رسيدگي شدند در حالي كه هيچ قانون و مصوبهاي در هيچ نهاد قانونگذاري 
در اين باره تصويب نشـــده است و شـــوراي عالي امنيت ملي نيز صراحتًا اعالم كرده در اين خصوص 

مصوبهاي نداشته است. 
چندي پيش، دادســـتان محترم تهران در جلسهاي كه با حضور برخي مديران مسئول جرايد از جمله 
اينجانب برگزار كرد، خواســـتار عدم انتشار مطالب و تصاوير حضرت حجتاالسالم والمسلمين خاتمي 
شـــد كه در همانجا به ايشان عرض كردم با توجه به اين كه اين اقدام شما مبتني بر سليقه است و نه قانون و 
مصوبهاي در اين خصوص وجود ندارد، روزنامه اطالعات اين امر را نخواهد پذيرفت و ما به روند منطقي 
خود در انتشار اخبار شـــخصيت نجيب، محبوب و فرهيخته انقالب و يار ديرين امام و رهبري حضرت 
حجتاالسالم والمسلمين جناب آقاي خاتمي توأم با حفظ متانت و دوري از جنجال، ادامه خواهيم داد و 

اين كار را خدمت به نظام و انقالب و مردم ميدانيم.  
رئيس جمهوري محترم 

برخورداري اتباع يك سرزمين از حقوق اوليهي انســـاني بهعنوان حقوق فطري و طبيعي قدمتي به 
درازاي تاريخ انسان و انسانيت داشـــته و دارد. حقوقي چون حق حيات كه در بروز و ظهور خود حرمت 
جان و مال و مســـكن و شغل آنها را از تعرض در بر ميگيرد، همچنين ممنوعيت تفتيش عقايد و تعرض و 
مواخذهي افراد ملت به صرف داشتن عقيدهاي چنانكه مطبوعات و نشريات در بيان مطالب آزاد بوده و جز 
در چارچوب قانون نميتوان آنها را محدود و ممنوع از اين حق نمود. از سوي ديگر دادخواهي حق مسلم 
هر فرد محسوب شـــده و نظام قضايي بر مبناي اصل اصيل قاعده قبح عقاب بالبيان (كه از نتايج آن قاعده 
جهاني قانوني بودن جرايم و مجازاتهاســـت) بدون وضع قبلي اوامر و مناهي فردي اجتماعي به صورت 
قانون از ســـوي قوه مقننه كه صالحيت ذاتي و انحصاري آن را دارد نميتوان سرخود به جرم انگاري و به 
تبع آن اعمال مجازات افراد از ســـوي مقامات حكومتي اقدام كرد كه اين خود با يكي ديگر از اصول عقلي 
71 ـ 58 ـ 37 ـ 36 ـ 34 ـ 24 ـ 23 ـ 22 ـ بديهي كه همانا اصل برائت اســـت در تنافي ميباشد (اصول 20

72 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ـ
مقامات حاكميت در چارچوب قوانين (و مقررات تا جايي كه ناقض قوانين نباشـــندـ  با ساز و كار 
اصول 85 و 138 قانون اساســـي ـ  ) مكلف به احياي حقوق عامه كه فلسفه اولي و رويكرد اساسي از وضع 
قانون ميباشد هســـتند و ضمانت اجراي اين مهم در ماده 570 قانون مجازات اسالمي پيش بيني شده هر 
يك از مقامات و مامورين وابســـته به نهادها و دســـتگاههاي حكومتي كه بر خالف قانون اساسي آزادي 
شـــخصي افراد ملت را سلب كند يا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران محروم 
نمايد عالوه بر انفصال از خدمات و محروميت يك تا پنج ســـال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا 

سه سال محكوم خواهد شد.
از سوي ديگر اصل بر عدم اختيار صاحبمنصبان حكومتي در مقام شك و ترديد و اجمال قوانين در 
مقام عمل به اين عنوانـ  صاحب منصب حكومتـ  ميباشـــد و آنها صرفًا در راستاي نص شفاف قانون 

مختار به انجام وظايف مقرر هستند. 
كه تـــوام با اصالحاتي هم بوده  قانون تشـــكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب 1373/4/15

وظايف و اختيارات دادستان را در ماده 3 آن احصا و برشمرده كه عبارتند از: 
رياســـت اداري بر سازمان دادسراـ  رياست بر ضابطان قضاييـ  تعقيب جرايمي كه جنبه حق الهي و 
نيز عمومي دارندـ  تقسيم كار بين قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهميت و نوع جرايمـ  اظهارنظر 
نسبت به قرارهاي بازداشت بازپرسـ  حضور در دادگاه و دفاع از كيفرخواست صادره از دادسراـ  اجراي 
احـــكام كيفريـ برخي امور داخل در حوزه حســـبه چون حفظ و نگهداري امـــوال صغار و ايتام بدون 

سرپرست.
با اين مقدمه بهوضوح ميتوان دريافت كه اقدام دادستان عمومي و انقالب تهران آقاي عباس جعفري 
دولتآبادي در تحديد آزادي رســـانههاي جمعي اعم از صدا و سيما و مطبوعات در ممنوعيت ذكر نام و 
انعكاس تصوير جناب حجتاالسالم والمســـلمين آقاي خاتمي رئيس جمهور اسبق ايران ناقض اصول 
ناظر به حقوق اساسي ايشان بهعنوان شهروندي از آحاد ملت كه در اصول ياد شده قانون اساسي مقرر شده 
ميباشد و هم تعدي مقام آمرـ  دادستانـ  از اصول مسلم قانوني چون اصل قانوني بودن مجازاتها و قانون 

احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال 1383 به شمار ميرود. 
با توجه به اختيارات مصرح رييس جمهوري اسالمي ايران موضوع اصل 113 قانون اساسي شايسته 
است نسبت به انعكاس مراتب به رييس قوه قضاييه براي متوقف نمودن اين روند غير قانوني اقدام مقتضي 

معمول فرمايند
سيد محمود دعايي 
مدير مسئول روزنامه اطالعات

سخن روز

جناب حجتاالسالم 
والمسلمين آقاي دعايي

 دامت بركاته
سالم عليكم و رحمتاهللا و بركاته 

با احترام، حســـب ارادت و عالقهاي كه 
به جنابعالي دارم وظيفه خود دانستم در ارتباط 
با يادداشـــت امروز روزنامه اطالعات، چند 

نكته را تصديع بدهم.
1. كيفرخواست جنابعالي عليه دســـتگاه قضايي در مورد مجرميني 
است كه اســـتقالل و امنيت اين كشور و حيات انقالب اسالمي را به طور 
آشكار، علني و پيگيرانه تهديد كردهاند و در تشخيص جرم بودن اين جرايم 
نيازي به صدور حكمي قضايي نيســـت مگر حضرت امام كه عليه شاه و 
هويدا و... شوريدند، پيش از آن محكمهاي عليه آنان حكم صادر كرده بود 
و يا مگر مقامات امريكا قبل از مواضع شـــديد امام عليه آنان، در دادگاهي 
محكوم شده بودند؟ آيا شما در تشخيص دزد بودن كسي كه شبانه به منزلي 
دستبرد زده، اهالي آن خانه را به قتل رسانده و اموالشان را با خود برده است، 
منتظر صدور حكم دادگاه ميمانيد؟ حتمًا ميدانيد كه جرايم كســـاني كه 
فتنه 88 را برپا كردند از جرايم يك دزد قاتل بيشتر است. پس با اين وجود 
چرا با آويختن به اين اصل و آن اصل قانون اساســـي طفره رفته و وانمود 

كردهايد كه از ماجراي فتنه خبر نداريد؟
2. در عين حال جناب حجتاالسالم و المسلمين آقاي محسني اژهاي 
معاون اول محترم قوه قضائيه با صراحت ميگويد در مورد محدوديتهاي 
اعمالي درباره ســـران داخلي فتنه، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي وجود 
دارد و از ايـــن رو اگرچه وضع فتنهگران براي پيروان حضرت ا مام و نظام 
اسالمي مشخص است، درباره آنان از سوي مهمترين نهاد مسئول نظام كه 
رئيسجمهور هم بـــا وجود برخورداري از جايگاه پر ارج قانوني، ناگزير 
به تبعيت از آن است، مصوبهاي وجود دارد كه محدوديتهاي تصويري 

سران داخلي فتنه يكي از آنهاست.
3. جنابعالي ميدانيد كه رعايت قانـــون و مقررات قانوني، منافاتي 
با آزادي مطبوعات و ياآزادي افراد نـــدارد و روزنامه اطالعات مانند هر 
روزنامـــه ديگر زماني ميتواند از لزوم آزادي مطبوعات و افراد ســـخن 
بگويد كه چارچوبهاي نظامي كه ايـــن را از آن مطالبه ميكند، پذيرفته 
باشد. اين چيزي است كه اســـتثنا هم نميپذيرد. تفاوتي نميكند نماينده 
محترم ولي فقيه در مؤسسه اطالعات باشد و يا رئيسجمهور اسبق. مگر 

اينكه جنابعالي خواص را از شمول قانون جدا بدانيد.
4. برخالف آنچه شما نوشـــتهايد رئيسجمهور اسبق خود با زيرپا 
گذاشتن قوانين و تضييع حقوق عمومي (شامل امنيت، ثبات و ارزشهاي  
ملي) روي حقوق خويش به عنوان شهروند عادي جمهوري اسالمي خط 
كشـــيده و در واقع احكام محدوديت به دست خود او صادر شده است. 
شـــما كه بدون شك يكي از دلسوزان نظام و مردم هستيد بياييد و به تعبير 
لطيف امير مؤمنان ســـنگ را از آن جايي كه پرتاب شده است، دفع كنيد. 
شما از ايشان و يا هر مجرم ديگري كه مايليد از شمول قوانين خارج شود، 
بخواهيد كه مســـئوليت خود در جرايمي كه به طور آشكار انجام دادهاند و 
قابل انكار يا توجيه نيســـت را بپذيرند و راه جبران در پيش بگيرند و خود 
آن بخش از حقوق شهرونديشان كه به دليل جرايم، محدود شده است را 
احيا نمايند. من شما را در روز 9 دي 88 در تظاهرات مردمي خيابان انقالب 
ديدم معناي حضور شما اين بود كه فتنه را محكوم ميكنيد پس بيايد همان 
خط را دنبال كنيد نه اينكه عليه قوه قضائيه كه در اين موضوع به پاسداشت 

قانون برخاسته، كيفرخواست صادر نماييد!
5. جناب حجتاالســـالم آقاي دعايي شما ميدانيد كه پيش از اين 
كســـاني كه مصلحت خود و جناح خود را بـــر مصلحت انقالب ترجيح 
ميدهند تالش كردند تا از مجاري قانوني مصوبه شوراي عالي امنيت ملي 
يعني قانون را كنار بزنند و ســـران داخلي فتنه را بدون آنكه هزينه اقدامات 
ضدملـــي و ضدديني خود را بپردازند، از پيامد طبيعي افعال خود برهانند. 
آنان در اين تالشها به جايي نرســـيدند. حـــاال همانها اين مأموريت را 
به شـــما دادهاند تا به طور عملي خطوط قانون كه بـــه دليل جريان پيدا 
كردن در نظام جمهوري اسالمي خطوط شـــرع هم ميباشد را بشكنيد. 
اين مأموريت را اين شـــياطين به شـــما كه در پرونده خويش همراهي با 
حضرت امام را داريد و هماينك نيز نماينده محترم ولي فقيه در مؤسســـه 
اطالعات ميباشيد، ســـپردهاند و در واقع ميخواهند با دست شما به امام 
و نظام اســـالمي سيلي بزنند. آنان به خوبي ميدانند كه هزينه خالف را بر 
چه دوشي بار نمايند تا چه بسا به مقصد و مقصود برسد. ولي اين خياالت 
همانطور كه خردمندانه نيســـت،  نتيجهبخش هم نيست چرا كه به تعبير 
حضرت امام وقتي پاي منافع مردم و مصالح نظام اســـالمي در ميان باشد، 

ارادتمند شما سعداهللا زارعيتعارفي وجود ندارد.
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يادداشت

پاسخ به نامه سرگشاده جناب سعداهللا زارعي

 به مشي خود وفاداريم...
ظهر ديروز، در مراســـم عزاداري حضرت ثامنالحجج در مجتمع فرهنگي شمسالشـــموس، در 
تاريكاي خاموشي چراغها، برادري يادداشت كوچكي به دستم داد كه براي حرمتگذاري به ديدگاه بجا و 

خيرانديشانه اين برادر بزرگوار، عيناً آن را بيكم و كاست نقل ميكنم.

جناب حجتاالسالم والمسلمين دعائي
با سالم

از يار امام و همراه رهبري انتظار ميرود در شرايط فعلي كه تنش در جامعه 
بايد در حداقلها باشـــد، از روشهايي كه صفشكني است بپرهيزند. من و امثال 
من كه بچه انقالبيم انتظارمان حل مسائل شبههبرانگيز تحت لواي رهبري جامعه 
اســـت. يقينًا التزام به قانون براي همه ما مخصوصًا بزرگان جامعه پسنديدهتر 

است.
سالمتي و سعادت جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم.

امينزاده

برادر عزيز، ما و شـــما، هر دو يك حرف را ميزنيم. «تنش در جامعه بايد در حداقل باشد»، «از 
روشهايي كه صفشكني است بپرهيزيم»، «يقيناً التزام به قانون براي همه ما پسنديدهتر است».

جانا سخن از زبان ما ميگويي! ما هم درست مثل شما ميگوييم نبايد با رفتار سليقهاي تنش را 
در جامعه افزايش داد، نبايد با وضع ممنوعيت و ايجاد حساسيت و القاي چندگانگي «صفشكني» 

كرد و صف ياران انقالب را شكست.
ســـيدمحمد خاتمي در كدام دادگاه و توسط كدام قاضي ممنوعالتصوير و ممنوعالبيان شده كه 
برخي صاحبمنصبان، ميخواهند سليقه خود را جانشين قانون كنند؟ كدام كالم فتنهآميزي بر زبان 

رانده؟ كدام مقابلهاي با نظام كرده؟ كدام بيانيه و نوشتهاي عليه جمهوري اسالمي منتشر كرده؟
آفرين برادر. صفشكني كار مذموم و جفاكارانهاي است. صف ياران انقالب را نميتوان با ُحب 

و بُغض شخصي شكست. آنهم پاك ترين و سالمترين و نجيبترين ياران را.
و «التزام به قانون براي همه ما پســـنديدهتر است» ما هم، مثل شما، همين توصيه اكيد را براي 
همگان داريم و براي دستگاه قضا. كسي را كه قانون او را محكوم نكرده، نميتوان از حقوق فردي و 

اجتماعي محروم كرد. بايد همه به قانون التزام داشته باشند.
و اما بعد...

حضرت ســـعداهللا زارعي، نامهاي سرگشاده به اينجانب در خبرگزاري فارس منتشر كرده كه 
برخالف انتقادهاي انتقامگونهاي كه در برخي سايتها و روزنامههاي كممخاطب منتشر ميشود و 
آنقدر ســـخيف و عاري از منطق و حتي مضحك است كه هرگز نيازي به جواب ندارد، نامه ايشان 
از ادبيات متيني برخوردار است. هرچند برادر عزيز جناب سعداهللا زارعي در اين نامه، اعمال سليقه 
دادستان تهران عليه سيدمحمد خاتمي را مانند قيام حضرت امام عليه شاه دانستهاند كه در نوع خود 
مقايسه بيسابقه و بغايت شگفتانگيزي اســـت، معذلك به خاطر نثر متين و كالم مؤدبانه ايشان، 

پاسخي محترمانه و مستند به ايشان و همه دوستان همانديش ايشان ارائه ميكنم:
بسماهللا الرحمن الرحيم

برادر ارجمندم حضرت سعداهللا زارعي دام مجده
با ســـالم و عرض ارادات نامة مرحمتي را از طريق خبرگزاري فارس كه سرگشاده بود قرائت 
كردم. قبل از هر چيز از لحن صميمانه و بزرگوارانهتان نســـبت به خودم سپاســـگزارم. هرچند در 
قضاوتها و برداشـــت از اقدام حقير عجوالنه و قبل از مذاكره و دريافت توضيح پيشداوري و در 
مواردي جفا فرمودهايد. اينك به شـــما و به همة ياراني كه چون شـــما تصور و يا قضاوت ميكنند 

توضيحاتي تقديم ميكنم:
اوالً به قلم و دانش شما احترام ميگذارم و تقريباً همة يادداشتهاي شما را كه نوعاً در كيهان عرضه 
ميشود، در «اطالعات بينالمللي» منعكس ميكنم. ادب و در بسياري موارد دقت و انصاف شما را 
همچنان كه در برخوردهاي برادر ارجمندم جناب صفارهرندي مشاهده كردهام ميستايم. اما در اين 

نامه ناچارم جسارتاً نكاتي را يادآور شوم.
برادرم! حقير جناب خاتمي را مصداق فتنه نميدانم بلكه او را در آزمون به صحنه آمدن سياسي 
در اين كشـــور عنصري ميدانم كه به انتخاب مردمش خيانت نكرد و در دو دورة سخت، كارنامهاي 
درخشان از ادب، منطق و فرمانبري از واليت و از همه مهمتر پاك دستي و خلوص به جا گذارد و در 
جريان انتخابات 88 به دليل همسويي و دغدغة خدمت به اين نظام و مردم از كانديدايي كه صالحيتش 
تأييد شد حمايت كرد. همچنانكه آن كانديدا همچون خود او قبًال از عاليترين و مقدسترين مقام 
اين نظام (ولّي امر عظيمالشأن) استجازه كرده بود. حمايت او از آن كانديدا همچون حضور آن كانديدا 
قانوني و مجاز بود و بعد از انتخابات و جريان اعتراضات اوليه، تا زماني كه مقام معظم رهبري سخن 
فصل را نفرمودند همراهي كرد از آن به بعد در هيچ اقدامي همراهي با معترضين به نتيجة انتخابات 

نكرد. گرچه از نظر عاطفي تأسف و اندوه خود را از آنچه به انجام رسيد دريغ نكرد.
از حضور حقير در تظاهرات 9دي ياد كرديد كه به حمايت از رهبري و خط ترســـيم شده بعد 
از آن بود. به عقيدة حقير شركت نكردن مجمع روحانيون در حضور اعتراضي طرفداران كانديداي 
مغلوب در خيابان عليرغم دعوت قبلي متابعت از راه رهبري بود با اين تفاوت كه تن دادن به حمايت 
و همراهي با منتخب اعالم شده را آنچنان كه منتخبين او تن دادند نپذيرفتند. اما جهت آرامش جامعه 
و حفظ منافع ملي از هيچ كوششـــي دريغ نكردند. نمونهاش حضور در انتخابات و ريختن رأي به 

صندوق در چندين مرحلة بعد از آن. 
جناب آقاي زارعي، آقاي خاتمي در همين دوراِن ســـكوت و آرامش بعد از ماجراهاي 88 و 
9دي جهت نشان دادن عالقه و عاطفه و مهر ديرين به ساحت رهبري معظم انقالب و مصالح كشور 
و نظام نامهاي صميمانه كه بيانگر نظر، عواطف و دغدغههاي جدي وي بود به محضر معظمله تقديم 
كرد و براي پرهيز از هرگونه شائبه سياسي متن آن نامه را در يك نسخه كه آن هم فقط تقديم به ايشان 
شده بود تهيه كرد. نميدانم آن عزيز چه پاسخي مرحمت فرمودند اما ميدانم تعبير ظريفي داشتند كه 

حكايت از ادب و صميميت و دلسوزي نويسندة آن نامه بود.
جناب زارعي! حقيـــر در طول نيم قرن حضورم در صحنة مبارزات روحانيت همواره به مثابه 
سربازي كوچك و اينككهنهســـربازي وفادار، خود را وقف خدمت و اطاعت از رهبران انقالب 
كردهام. البته در حد تواِن ضعيف و تشخيِص ناقصم. از طرفي با آقاي خاتمي نيم قرن است كه آشنا 
و همراه بودهام. از دوراني كه در قم با هم تمريِن نوشـــتن مقاله ميكرديم تا زماني كه نوشتههاي او را 
كه به توصية مرحوم حاج احمدآقا در ايران تهيه ميشـــد در صداي «روحانيت مبارز ايران» قرائت 
ميكردم تا زماني كه روزهاي آغازين حضورم در روزنامه اطالعات به عنوان اولين يار، يادداشتهايي 
را براي روزنامه اطالعات نوشت و اولين دسِت ياريدهنده بود كه بازويم را در ارديبهشت 59 گرفت. 
يادداشـــتهايي در دفاع از دكترين حكومتي امام: «نظرية واليت فقيه». تا زماني كه اولين كابينهاش را 
به مجلس معرفي كرد و من با شـــناخت و منطق از كابينهاش دفاع كردم تا دوراني كه رئيس جمهور 
بعـــدي دفتر او را پس گرفت و آرزو كردم در اتاقي كه در مؤسســـه اطالعات به او اختصاص دادم 
حضور يابد و نجيبانه براي اينكه دردسري برايم فراهم نشود، نپذيرفت و فقط يك شب افطار مهمان 
مؤسسه اطالعات شد كه تصادفاً آن شب هم مصادف با سالروز تولدش بود. به رسم برادري، وفا و 
صميميت ديرينه با تدارك مراسمي ساده بر روي كيكي شمع تولدش را فوت كرد. از آن به بعد عهد 
كردم اين يار عزيز كه در كارنامهاش تعابيري افتخارآميز از دو رهبر عاليقدر اين نظام داشته و در عمل 
جز ادب و مهر و پاكدســـتي و معرفت نشان نداده بود و در 8 سال حضورش در رأس قوة اجرايي در 
صحنة جهاني آوازه و اعتبار انقالب، اسالم و ايران را به اوج زيبايي و كمال رساند و اينك از او فاصله 
گرفتهاند تنهايش نگذارم. با هزينة شخصيام و نه از مؤسسه اطالعات، در دفتر كارش و نه در مؤسسه 
اطالعات، تولدش و دوام عمر و حضور و خدمتش به اســـالم و ميهن را در سالروز تولدش جشن 

بگيرم و اين كمترين حقشناسي و ابراز وفاداري يك يار به كاكاي نازنينش هست.
جناب زارعي! برخي ياران شما به او تهمتها ميزنند و از آنجا كه ايمان دارم همة تهمتها دروغ 
و جفا به اين انســـان پاك و نازنين هست بر خود الزم ميدانم از او دفاع مسئوالنه كنم. او پاك دست، 
پاك چشم، پاك انديش، منيعالطبع و شريف هست. چون اجدادش شرف خود را به بيگانه نميفروشد 
و در جامعهاي كه انواع پلشتيها و بدعمليهااقشاري از مردم را از انقالب و آئين دلسرد و دور كرده 
به دليل اعتقاد ياران و دوستانش به آرمانهاي پاك و مذهبي او را تجسم اسالم رحماني ميدانند و چون 
او معتقد به آرماني است به آن آرمان پايبندند. به همين دليل در يكي از جشنهاي تولدش در دفترش 
گفتم: شما حجت دينداري اين جمعيد چه آنكه اگر الگوهايي از درك روشن مذهبي و اعتقادي در 
اين جامعه نباشند و اسالم را آنچنان كه هست در عمل و بيان عرضه نكنند تندخوييها و خشونتها 
و جفاهاي برخي مدعيان، مردم را از دين و دينداري بيزار و منزجر ميكنند. اگر نبود رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري كه تبلور آن در دو نامة اخير معظمله به جوانان غرب نگاشته شده و عمل و رهروي امثال 
خاتميهاي روشندل و روشنضمير كه دستپروردههاي مكتب حياتبخش اسالم و امام بودهاند 

چه الگوهايي قابل عرضه بود.
جناب زارعي! حقير با اين شـــناخت و با اين ارتباط نميتوانم اين عزيز را مصداق فتنه بنامم. 
در روزي كه عزيزي از اعضاي دفتر مقام معظم رهبري وفاداريم را به خاتمي و نقل ســـخنها و 
اظهارات او را در روزنامه برنتافت و از منظر رهبري اعتراضي داشت نامهاي خصوصي به محضر 
رهبر و مرادم نوشـــتم در آن نامه همة عشق و عاطفه و اميد و انتظارم در مورد خاتمي  را از آقا در 
ميان گذاشـــتم. و اين انگيزه وفاداريم به خاتمي و استجازة در ادامه همراهيم با وي را بيان كردم. 
امرم بعد از خواندن آن نامه كريمانه و بزرگوارانه فرمودند: «من هم مثل تو فكر ميكنم  مراد و ولّي
اما نه به نرمي دِل تو!» اشك شوق و اميدم جاري شد و از آن روز به بعد كاكايم را غريب نگذاشتم 
و اگر سخن و مطلبي داشت به دور از هياهو و جنجال در روزنامه منعكس كردم. همان مقامِ عالي 
و مسئول در دفتر مجدداً توضيح خواســـت كه متن تقديمي به محضر مواليم را برايش خواندم. 
متواضعانه و بزرگوارانه فرمود اگر بين خود و خدايت حجت داري، ادامه بده كه تا به امروز ادامه 

دادهام.
جناب زارعي! شـــبي كه جناب جعفري دادســـتان محترم انقالب من و تني چند از مديران 
مســـئول مطبوعات را صدا كرد تا بگويد خاتمي خط قرمز و عضو فتنه است دردمندانه و مستنداً
به او توضيح دادم كه قبول ندارم و چون يقين دارم كاكايم پاك اســـت و سرشار از عاطفه و مهر به 
رهبري و نظام، مطالبش را انعكاس خواهم داد و تا چند روز قبل تحمل شدم و دوستان در دادسرا 
عكسالعملي نداشتند. نمونهاش انعكاس اظهاراتم در سالروز تولدش در مهر امسال در روزنامه 
اطالعات. بارها پيامهاي او را كه پيام معرفت و ادب و وفاداري به نظام و رهبريســـت در روزنامه 
چاپ كرده بوديم و تحمل شده بود تا اينكه اخيراً مصاحبه او را با سردبير روزنامه «السفير» لبناني 
همراه با عكسي در حال مصاحبه چاپ شد كه مورد اعتراض دادسراي فرهنگ و مطبوعات قرار 
گرفت. به دوســـتان در دادسراي ويژه روحانيت كه بسيار صميمانه و دوستانه توضيح خواستند، 
توضيح دادم كه در اين ماجرا نه قانوني وضع شـــده و نه مصوبهاي در شـــوراي عالي امنيت ملي 
بوده، در نامة صميمانه شـــما هم اشارهاي به مصوبة شـــوراي عالي امنيت ملي هست كه قاطعانه 
ميگويم چنين مصوبهاي شوراي عالي امنيت نداشته تنها در دوران معاونت مطبوعاتي آقاي رامين 
با دبيرخانة مطبوعات شـــوراي امنيت هماهنگي شده بود كه متني را به جرايد اعالم كنند كه نبايد 
از آقاي خاتمي مطلبي عرضه شود كه در تحوالت بعدي آن دستورالعمل ملغي شد. جهت اطالع 
سركار اخيراً در محاكمة سايت انصافنيوز كه به همين اتهام محاكمه ميشد به دليل فقدان مصوبة 
شوراي عالي امنيت ملي مسئول آن سايت تبرئه شد. بر همين اساس هم به مسئول عزيز دادسراي 
ويژه روحانيت تأكيداً عرض كردم به مشي خود وفاداريم منتهي به خواست آنها از انعكاس عكس 
كاكا بـــراي پرهيز از جنجال خودداري ميكنم و در توضيح به برادران نگران هم عريضهاي تقديم 

شد كه نامة سرگشاده شما در پي آن مرحمت گشت.
صادقانه بگويم خدمت به رهبري و نظام آن اســـت كه طيف همراه و همدل ايشان را وسيع 
كنيم. كه در آن طيف همة دلسوزان و عالقهمندان نظام از هر گروه و جناحي بگنجند. در اين جهت 
خالصانه و صادقانه ميكوشم و آرزو دارم كاكايم روزي در محضر مراد و مواليم و مواليش مجال 
يابد: حضوراً بگويد آقا همچنان مريد و دلســـوز و فرمانبرداريم. اين آرزو از آن مرد رئوف و پدر 

دلسوز برآوردنيست. 
عزيزم زارعي، به گرمي ميبوسمت. باز به اميد ديدار و درددلهاي حضوري و صميمي.

كمترين برادرت
سيد محمود دعايي
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آيتاهللا هاشمى رفسنجانى ديروزدرديدار 
اعضـــاى شـــوراى مركزى انجمن اســـالمى
دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكى تهران، 
دانشجويان را سرمايههاى ارزشمند امروز و آينده 
كشور خواند و گفت: جواب ندادن به مطالبات 
برحق دانشجويان براى هيچ نظامى خوب نيست، 
چرا كه آنان آيندهســـازان نظام هستند، نبايد در 

مسائل ابهام داشته باشند.
رئيس مجمع تشـــخيص مصلحت نظام، با 
تأكيد مجدد بر اهميت انتخابات اســـفند ماه و 
شرايط مناسب كشور در پسابرجام، سرگيجههاى
سياســـى و توهينهـــا و بى اخالقى هاى امروز 
افراطيون و تندروها را قابل پيشبينى دانســـت 
و گفت: افراطيـــون و تندروها از رويكرد مردم 
و جامعـــه به تفكرات اعتدالى كه برخاســـته از 
اسالم ناب و عصاره مكتب تشيع است، ناراحت 

هستند. 
به گزارش روابط عمومى مجمع تشـــخيص مصلحت نظام،هاشـــمى رفسنجانى، با تشريح 
موضوع «انعكاس ضد و خروج از اعتدال» كه يك بحث فلسفى است و تطبيق آن با شرايط سياسى، 
گفت: حالت طبيعى اين اســـت كه وقتى فشارهاى سياسى از يك پديده اجتماعى برداشته شود، تا 

رسيدن به حالت اعتدالى عكس العملهايى خواهد داشت.
وي با ابراز رضايت نسبى از شرايط دانشگاهها در دولت يازدهم، به ويژه مراسم 16 آذر امسال، 
گفت: موفقيتهاى نسبى اين مراســـم، نمونهاى از عزم و اراده مردم هوشيار و آگاه جامعه به ويژه 
دانشـــجويان و قشر فرهيخته، براى خلق حماسهاى ديگر در دفاع از نظام اسالمى و آرمانهاى امام 

و شهداست.
هاشمى رفسنجانى در بخش ديگرى از ســـخنانش با اشاره به اعالم نامزدى حاج سيد حسن 
خمينى و واكنشهاى تند و بى اخالقى هاى مخالفان ايشـــان، گفت: اعالم نامزدى شخصيتى چون 
ايشـــان، كمترين حق خانواده امام و حتىيك شهروند عادى است ،ولى مى بينيد كه چگونه با اين 

يادگار ارزشمند برخورد مى كنند.
رئيس مجمع تشـــخيص مصلحت نظام با ابراز نارضايتـــى از برخوردهايى كه با آقاى دعائى
مى شـــود، با اشاره به سوابق مبارزاتى و تجربيات ديرينه فرهنگى ايشان در انتشار نشريه «بعثت» در 
دوران مبارزات قبل از انقالب و همراهى با امام در ســـالهاى تبعيد، گفت: در سال 45 بيانيهاى عليه 
جشن تاجگذارى داده بوديم كه من و آقاى دعائى لو رفتيم. من دستگير و بازداشت شدم و او به عراق 
فرار كرد و در آنجا با كمك حاج آقا مصطفى خمينى به راديو بغداد رفت و سالها يك تنه، سخنران 

برنامه بسيار تأثيرگذار «نهضت روحانيت 
در ايران» بود.

وي با تأكيد برعالقه شديد آقاى دعائى
به امام، انقالب و نظام اســـالمى، افزود: 
برخورد با كســـى كه همه عمر چه قبل و 
بعد از انقالب اســـالمى، در خدمت نظام 
بوده، نشـــان از عصبانيتى اســـت كه هيچ 
پشتوانه عقالنى، قانونى و آيندهنگرى ندارد 
و نگرانيم چون، عواقب اينگونه رفتارها به 

هيچوجه به نفع نظام نيست.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
در تقبيح افراطى گرى كه سرانجام محكوم به 
شكست است، طغيانهاى داعش و ائتالف
قدرتهاى مخالف و متضاد دنيا عليه آنها 
را مصداق زشت بودن كارهاى تروريستى
و اقدامـــات افراطى در همه مكاتب الهى و 
بشرى دانست و افزود: حتى كسانى كه در 
جهان به تندروى هاى سياسى و حمايت از رژيمهاى نژاد پرستانه معروف و مشهور هستند، اكنون 
به اين نتيجه رسيدهاند يا مجبور شدهاند كه درائتالف عليه داعش شركت كنند، چون مى دانند افكار 

عمومى جهان با تروريسم و كشتن انسانها مخالف است.
رئيس مجمع تشـــخيص مصلحت نظام خطاب به دانشجويان عضو انجمن اسالمى، گفت: در 
اين شـــرايط بايد حرفهاى عاقالنه و مردم پسند زد، چرا كه حق حكومت در هر كشورى با مردم 
اســـت و مردم بايد حق خود را بشناسند و در انتخابات شـــركت كنند كه تأثير حضور آنان بسيار 

باالست.
هاشـــمى رفسنجانى با تأكيد براين نكته كه مردم در انتخابات رياست جمهورىيازدهم همين 
رفتار را كردند و نتيجه گرفتند، گفت: شيوه كشوردارى اعتداليون، همكارى فراجناحى در حكومت 

است كه مصالح انقالب، نظام، كشور و مردم را مى خواهند.
وي با توصيه اكيد دانشـــجويان به صبر، تحمل و بردبارى، گفت: اگر براى خدا تالش كنيم، 
خداوند مجاهدان راه خود را تنها نمى گذارد و شايد در دورهاى براى اثبات صداقت، بايد امتحانهاى
دشوارى بدهيم. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تشريح اتفاقاتى كه در طول سالهاى قبل 
و بعد از انقالب براى مردم و دانشـــجويان افتاده است و گروهى دانسته يا ندانسته، هميشه با ادعاى
مردمى بودن ســـعى در ايجاد فاصله بين نظام و مردم داشته  اند، گفت: يكى از برنامههاى نفوذى هاى
دشـــمن در بين مردم ،تخريب شرايط امن كشور و ايجاد اختالفات و مخدوش كردن وحدت است 

كه مردم و شما دانشجويان بايد هوشيار باشيد و نگذاريد آنان به اهداف خود برسند.

سرويسخبر:ســـخنگوي 
قوهقضائيه با بيان اين كه حدود 80
روز به انتخابات خبرگان و مجلس 
شوراي اسالمي باقي مانده است، 
افزود: دستگاه قضا براساس قانون 
وظيفه دارد هر فـــرد و جرياني 
را كـــه از قانـــون تخطي كرده و 
مرتكب جرم شـــود، با خواست 
مردم و براساس قانون، بدون هيچ 
اغماض و مالحظهاي برخورد كند 
و در جرائم انتخاباتي نيز چنين خواهد كرد و هيچگونه حريمي 

قائل نيست.
حجتاالسالم والمسلمين غالمحسين محسني اژهاي در 
هشـــتاد و نهمين نشست خبري با رســـانه   ها  افزود: امسال نيز 
مانند ساير دوره هاي گذشته، به خواست رهبر معظم انقالب، با 
مشاركت حداكثري مردم و در كمال امنيت و آرامش انتخاباتي 

پرشور برگزار خواهد شد.
ســـخنگوي دســـتگاه قضا  گفت: هياتهاي اجرايي كه 
براساس قانون از ناحيه مردم انتخاب شدهاند، به وظيفه خود در 
مقابل قانون عمل مي كنند و دولت، وزارت كشـــور، نيروهاي 
نظامي و انتظامي نيز در اجراي انتخابات به نحو احسن به وظيفه 

خود عمل خواهند كرد.
ســـخنگوي قوه قضائيه اظهار اميدواري كرد در اين مدت 
باقيمانده(بـــه انتخابات) كمترين پرونده هـــا در اين زمينه در 
قوهقضائيه تشـــكيل شود و كسي خالف قانون عمل نكند و اگر 
خالف قانوني رخ داد، هيچ اغماض و حريمي براي هيچ مسئول 

و جناحي قائل نخواهيم بـــود و مطابق قانون برخورد خواهيم 
كرد.

  *انتشــار تصوير و خبر رئيس دولت اصالحات توسط 
روزنامه اطالعات

ســـخنگوي قوه قضائيه در مورد انتشـــار تصوير و خبر 
رئيس دولت اصالحات توســـط روزنامه اطالعات و احضار 
حجتاالسالم ســـيد محمود دعايي مديرمسئول اين روزنامه و 
همچنين اظهارات وي مبني بـــر اينكه نظر رهبري درباره اين 
شـــخص خيلي منفي نيســـت، گفت: در مورد نقل قولي كه از 
رهبري گفته اســـت خبر ندارم، اما در مورد دستورالعملي كه از 
سوي دادستان نقض شده، بايد بگويم كه اين دستورالعمل هيچ 

تغيير نكرده است. 
وي افزود: هر كس بر خالف دستور قضايي عمل كند فرقي 
ندارد روزنامه اطالعات باشد يا رسانه ديگر، روحاني باشد يا غير 

روحاني، در هر صورت تحت تعقيب قرار ميگيرد. 
محســـني اژهاي اضافه كرد: دادسراي ويژه روحانيت براي 
بار دوم امروز (يكشـــنبه) ايشان را احضار و آخرين دفاع را از او 

اخذ كرد. 
به گفته وي، مدير مسئول روزنامه اطالعات تفهيم اتهام شده 

و پرونده او آماده ارسال به دادگاه است. 
خبرنگاري با اســـتناد به اصل 37 قانون اساســـي كه اصل 
بر برائت است، از ســـخنگوي قوه قضائيه پرسيد آيا دادستان با 
توجه به صدور دستورالعملي در مورد رئيس دولت اصالحات 
ميتواند حكمي صادر كند، كه ســـخنگوي قوه قضائيه پاسخ 
داد: شوراي عالي امنيت ملي در موضوعات مختلف دو مصوبه 
دارد، يكي اينكه خود شـــورا مسائلي را طرح ميكند و ديگري 

دوشنبه 23آذر1394
 سخنگوي قوه قضائيه:

 دستگاه قضا  در برخورد با جرائم انتخاباتي 
هيچگونه حريمي قائل نيست 

مصوبهاي است كه به دبيرخانه ارجاع ميدهد. 
به گفته وي، تعيين رعايت برخي مصاديق، بر عهده دبيرخانه 

است. 
وي با بيان اينكه براي بســـياري كساني كه مرتكب جرم 
ميشوند دادســـتان براي آنها قرار مجرميت صادر ميكند افزود: 
دادستان ميتواند در مواردي، حكم قضايي صادر كند و تا زماني 
كه حكم صادره لغو نشود يا خالف آن اثبات نشود، آن حكم الزم 

االجرا و الزم االطاعه است. 
  * با فيلتر كردن مشكل حل نميشود

سخنگوي قوه قضائيه درباره كندي كنترل محتواي مجرمانه 
در يك ســـال اخير اظهار داشت: استفاده از شبكههاي اجتماعي 
بايد وجود داشته باشـــد و ما بايد از فناوريهاي جديد استفاده 
كنيم، اما اين استفاده بايد به شكل صحيح باشد و اگر ميخواهيم 
ضربه امنيتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اخالقي 
نخوريد، بايد تالش كنيد زيرساختهاي فضاي مجازي را بومي 
كنيد. تا زماني كه اين اتفاق نيفتاده اســـت و سرنخ قضيه دست 

خودمان نيست، متضرر ميشويم.
وي با بيان اين كه تمام تالش دولت بايد حول اين موضوع 
باشد گفت: متأسفانه در اين زمينه آنگونه كه بايد اقدامات جدي 
براي بومي كردن فضاي مجازي انجام نميگيرد، آيابا فيلتر كردن 
كار حل ميشود؟ آيا فيلترشكن نميگذارند؟ آيا ميشود همه چيز 

را مسدود و مردم را از استفادههاي صحيح محروم كرد؟
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اين كه هر روز با انتشار يك 
شايعه همه دلهره دارند، گفت: ميگويند چرا دلواپس، دلواپسي 
كه خوب اســـت، آدم باغيرتي بايد نسبت به موضوعات زيانبار 

براي جامعهاش دلواپس باشد.

سه شنبه 24 آذر 1394

آيتاهللا هاشمي رفسنجاني: بداخالقيهاي افراطيون، پشتوانه عقلي و قانوني ندارد
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هاشميرفســـنجاني ديروز در ديدار   آيتاهللا
جمعي از اعضاي شوراي مركزي و مسئوالن استاني 
انجمن اســـالمي معلمان، با تأكيد برنقش معلمان در 
زندگي فردي و اجتماعي انسانها، گفت: هروقت در 
جمع فرهنگيان هستم، يك نشاط فطري پيدا ميكنم 
و هم صحبتي با معلمان، خيـــر و بركت دارد؛چون 

معلمان، هميشه با حكمت هستند. 
رئيس مجمع تشـــخيص مصلحت نظام با تأكيد 
بر اين نكته كه «احترام معلمان و اســـتادان دانشگاهها 
در دل اكثر مردم جامعه هست»، گفت: بايد اين احترام 
را به عنوان ســـرمايهاي ارزشمند حفظ كنيد و جامعه 
هم بايد به معلمـــان توجه كند، چون حضور آنان در 
همه مقاطع انقالب، حتي در زمان مبارزه بسيار مؤثر 

بود.
 وي با يادآوري مجموعه مخالفتهاي داخلي 
و خارجي كه در مسير مذاكرات هستهاي ايران انجام 
ميشد، گفت: امپرياليسم خبري صهيونيستها تمام 
تالشهايـــش را ميكرد تا نگذارد روابط دنيا با ايران 
اصالح شـــود و متأسفانه در داخل هم گروهي همين 
كار را ميكردند و معلوم نيســـت چه ضرري از رفع 

تحريمها ميبرند!
هاشمي رفسنجاني با اشاره به تناقضات سياسي 
بعضي از مسئوالن در كشـــور، گفت: از يك طرف 
تخريبهاي بعضي از رسانههاي تندرو عليه دولت را 
روشنگري و از طرف ديگر بيان حقايق باليايي را كه 
در هشـــت سال دولت سابق بر سر كشور آمده است، 

سياه نمايي ميدانند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره 
به عزم جزم مردم ايران براي خلق حماسهاي ديگر در 
انتخابات اسفندماه، گفت: نگرانيها و آشفتگيهاي 
سياسي تندروها نشان ميدهد كه از رشد آگاهي مردم 

نگرانند و ميترسند.
وي حمالت تخريبي عليه يادگار ارزشمند امام 
خميني را نشـــانهاي از اين عصبانيت خواند و گفت: 
بايد از آنان پرسيد اگر مطمئنند كه مردم با آنها هستند، 
چرا بايد ازاعالم نامزدي حاج حســـن آقا خميني اين 

قدرعصباني باشند و به بيت امام(ره) توهين كنند؟
هاشمي رفسنجاني با ابراز نارضايتي و نگراني از 
برخوردهايي كه با حجتاالسالم والمسلمين دعايي 
ميشود، تاريخ تحليلي از مبارزات ايشان در ايران و 
عراق ارائه كرد و گفت: اين براي نظام خوب نيست كه 
يك عده تندرو و افراطي كه از دورهم دستي برآتش 
سوزان دوران مبارزات نداشتند، به اسم دفاع از انقالب 
و نظام نسبت به عملكرد اعتدالي كسي چنين اعتراض 

و حتي به ايشـــان توهين و بي احترامي كنند كه امام 
خميني (ره) پس از پيروزي انقالب ايشان را مسئول 
مؤسسه اطالعات كردهاند و رهبري هم پس از امام و 
تا امروز او را در همان جا ابقا كردند و در پاسخ به نامه

ايشان هم آنگونه مهربانانه مينويسند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه 
با اشاره به طرح برخي مباحث انحرافي توسط بهانه 
جويان و سوء برداشـــت از سخنان ايشان و تأكيد بر 
اين جمله كه «آيـــتاهللا خامنهاي تنها مرجع تقليدي 
هستند كه صالحيت رهبري جامعه اسالمي را داشتند 
و دارند»، افزود: مردم عاشـــق امام و در مرحله بعد 
رهبري هستند و رهبري بايد براي همه جامعه باشد، 
اما يك عده مدعيان حمايت از رهبري اين ســـرمايه 
دينـــي و ملي را منحصر به خود ميدانند و با توهين و 
تهمت و افترا نسبت به ديگران، فكر ميكنند كه دارند 
به رهبري خدمت ميكنند، در حالي كه نبايد به اســـم 
دفاع از رهبري حرفهاي نســـنجيده زد كه مصداق 
مثل معروفي اســـت كه ميگويد: دفاع بد، بدترين 

حمله است.
وي بـــا يادآوري دســـتاوردهاي بينظيري كه 
انقالب اسالمي و ايران در ســـايه رهبريهاي امام 
خميني و آيتاهللا خامنهاي به دســـت آورده است، 
گفت: رسانه ملي كه الاقل بايد مراعات اسم خويش را 
به عنوان صداي مردم بكند، جناحي برخورد ميكند، 
در حالي كه بايد بگذارند آدمهاي باسوادتر و عاقلتر، 
با ادبيات مناسبتتر، شخصيت حقيقي و حقوقي رهبر 
جمهوري اسالمي را توضيح دهند كه اين مقام از طريق 
اهل بيت(ع) در مكتب شيعه تعبيه شده است.هاشمي 
رفسنجاني با ابراز نگراني از تندرويها و توهينهايي 
كه به اســـم دفاع از رهبري در جامعه انجام ميشود، 
گفت: متأســـفانه با اين رفتار به مكتب اهل بيت(ع) 
هم در داخل و خارج از كشـــور صدمه ميزنند و با 
تفرقه افكني، فرقههاي ديگر اسالمي را از شيعيان دور 
ميكنند.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان 
اين كه مسائل مربوط به انتشار مصاحبه حجتاالسالم 
والمسلمين خاتمي در روزنامه اطالعات، يك مسأله 
داخلي بود و ميتوانســـتند با رعايت اخالق آن را به 
نفع نظام حل و فصل كنند، افزود: با دامن زدن به اين 
موضوع و تخريب چهره موجهي چون حجتاالسالم 
والمســـلمين دعائي، به اين مسأله بعد خارجي دادند 
كه اين روزها خوراك تبليغاتي رســـانههاي معاند و 

مخالف نظام اسالمي شده است.
وي همچنين كشتار مظلومانه شيعيان در كشور 

نيجريه را محكوم كرد.

چهار شنبه 25 آذر 1394
آيتاهللاهاشمي رفسنجاني: 

نبايد به اسم دفاع از رهبري، حرفهاي نسنجيده زد

شما سيد محمود دعايي را ميشناسيد؟
خبرگزاري ايســـنا: صادق كرميـــار با نگارش 
مطلبي كه از آن به عنوان شـــهادتنامهاي براي روز 
قيامت خود ياد كرده، به ذكر خاطرهاي از مدير مسئول 
روزنامه اطالعات، با توجه به برخي اتفاقهاي اخير 

پرداخته است.
شما سيد محمود دعايي را ميشناسيد؟

اين داستاننويس و كارگردان تلويزيون در متن 
اين يادداشت آورده است:

«اواخر دهه شصت در تحريريه روزنامه اطالعات 
كار ميكردم. يك روز كه مثل هميشه دير به سر كار رفتم، شنيدم كه حجت االسالم 
سيد محمود دعايي با يكي از خبرنگاران تحريريه برخورد تندي كرده و خبرنگار با 

چشمان اشكبار بساطش را جمع كرده و به خانه رفته است.
شور جواني و انقالبيام گل كرد و شروع به اعتراض كردم. بچههاي تحريريه 
ســـعي كردند مرا آرام كنند، نه به خاطر خبرنگار همكار و نه به خاطر دعايي كه به 
خاطر خودم كه اگر به اعتراض ادامه دهم ممكن اســـت عاقبت بدي برايم داشته 
باشد. اّما بدون توجه به توصيه بچهها رفتم جلو دفتر دعايي و شروع به داد و فرياد 
كردم كه ايشـــان به چه حقي با خبرنگار تندي كرده و اينجا محيط فرهنگي است و 

بايد رفتارها فرهنگي باشد و....
دعايي با اينكه در دفترش نشســـته بود، اّما هيچ واكنشي به اعتراض من نشان 
نداد و با اينكه قدرت هر گونه برخوردي را با من داشت، حتّي از اتاق بيرون نيامد و 
حتّي انتظامات را هم خبر نكرد و حتّي مرا تنبيه نكرد و حتّي مرا متهم به ضد انقالبي 
نكرد و حتّي نان زن و بچـــهام را قطع نكرد و حتّي بعدها برايم پاپوش ندوخت و 
به دنبال نقاط تاريك در زندگي شـــخصي و اجتماعي من نگشت تا رسوايم كند و 
خيلي كارهاي ديگري كه ميدانيم در اين دوره و زمانه براي كوچكتر و بزرگتر 

از من هم انجام ميدهند.
اّما روز بعد يك نفر را فرســـتاد سراغ خبرنگار كه به سركارش برگردد و بعد 
كه فهميدم خطاي خبرنگار چـــه بود، به دعايي حق دادم كه چنان برخوردي با او 
كرده بود و خجالت كشـــيدم از واكنش عجوالنه خودم و خواستم به بهانهاي براي 
عذرخواهي بروم به دفتر ايشان كه شرم كردم و نرفتم. همه ميدانند كه دفتر ايشان 
هميشـــه باز بود و منشي حق نداشـــت مانع ورود هيچ كس به داخل اتاق شود و 
حتّي حق نداشت بپرســـد كه چهكار دارد. فقط حق داشت بگويد آقاي دعايي در 
اتاق هســـت يا نيست. هنوز هم دفتر ايشـــان بر همين روال است، جز آنكه ديگر 

منشي هم ندارد.
حتّي دو روز بعد مشـــكل مالي برايم پيش آمد و نامهاي نوشتم و درخواست وام 
كردم كه موافقت كرد و وقتي در تحريريه مرا ديد، نه تنها به رويم نياورد، بلكه با شوخي 

معروفش چنان شرمندهام كرد كه هيچ وقت نتوانستم حتّي عذرخواهي كنم.»
اين كارگردان در ادامه مطلب خود نوشته است:

«دربـــاره روش مديريت و دانش و منش دعايـــي در حد درك خودم خيلي 
حرفها دارم كه برخي را در خاطراتم نوشـــتهام و در زمان و مكان خود انشاءاهللا

منتشـــر خواهم كرد. اّما اين خاطره را فقط براي يادآوري خودم نوشتم. آن هم در 
زماني كه دعايي براي چاپ عكس و نام كسي كه هشت سال رئيسجمهور كشور 
بوده، مورد حمله گروهي قرار گرفته كه آنها را نميشناســـم و باور دارم كه آنها هم 

دعايي را نميشناسند.
من به عنوان خبرنگاري كه 11 ســـال در روزنامه اطالعات كار كردم و از نزديك 
ايشان را ميشناسم، شهادت ميدهم كه واليت مدارتر از دعايي كسي را نميشناسم.

من شهادت ميدهم كه پاكدستتر از دعايي در ميان خيل مسئوالن روحاني و غير 
روحاني در مجلس و دولت و سازمانها و نهادها كسي را نميشناسم.

من شهادت ميدهم كه دلسوزتر از دعايي براي كشور و انقالب و اسالم كسي را 
نميشناسم و اگر رهبر معظم انقالب هم كسي را بهتر ايشان براي تصدي نمايندگي ولي 
فقيه در مؤسسه اطالعات ميشناختند، حتمًا نمايندگي را به ايشان واگذار نميكردند.... 

و من اين چند خط شهادت نامه را فقط براي روز قيامت خودم نوشتم.»

محقق انديشمند جناب حجتاالسالم والمسلمين
آقاي سيدمحمود دعايي دام مجده 

سالم عليكم
بر خويشتن الزم ديدم، مراتب ارادت و تواضع و تحسين خود را 
براي صفات حميده، مواضع حق طلبانه و پايمردي شجاعانه در بيان 

حقايق و عمل به عدالت و انصاف به حضور آن سيد بزرگوار ابراز و دوام توفيقات و 
طول عمر با بركتتان را از خداوند مسئلت نمايم.

در ايـــن روزگار پرتالطم و در غربت اخالق و معنويت و مظلوميت حقجويي 
و حقمداري، امثال جنابعالي مصداق و هللا رجال في ازمان الفطرات هستيد و وجدان 
جامعـــه قدر گوهرهاي نهفته در بطن خويش را ميشناســـد. اگرچه دل درياييتان 
نيازمند تشويق خلق نيست، همان گونه كه مرعوب خاليق نبوده است، اما اين فرزند 
كوچكتان كه با نيم قرن زندگي درخشـــان پرثباتتان در ميان امواج پرفراز و نشيب 
نهضت امام خميني(ره) آشناست، دفاع هميشگيتان از پاكي و صداقت و نجابت را 

به سهم خويش تحسين نموده و ارج مينهم.
با تجديد احترام- آيت پيمان سايه پربركتتان مستدام و توفيقتان روزافزون باد.

مديرمسئول دبيرخانه شوراي دينپژوهان كشور 
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اخيراً در تلگرام در رابطه با علت حمله صدام حســـين به ايران متني منتسب به آقاي دكتر 
ابراهيم يزدي در كتاب خاطراتش دست به دست ميشود كه مضمون آن چنين است:

روزي در ســـال 1359 از شوراي انقالب از من خواستند براي مشورت در مسئله مهمي در 
جلسه شورا شركت كنم.  وقتي به جلســـه رفتم ديدم آقاي دعايي سفير ايران در عراق نيز در 

جلسه حضور دارد. گفتند آقاي دعايي گزارشي دارند. 
آقاي دعايي بيان كرد كه در ماههاي اخير هر چند وقت يكبار و گاهي هرهفته مرا به وزارت 
امور خارجه احضار و با ارائه مداركي به دخالتها و كوشش ايران براي اخالل و آشفتگي در عراق 
اعتراض مينمايند و من توضيح ميدهم كه اينها كار دولت ايران نيست و گروههاي خودسرند 

كه دنبال قدرت نمايي هستند و نظاير اين نوع استداللها براي رفع اعتراض.
اما هفته گذشته صدام حســـين مرا احضار كرد و پس از بيان اعتراض شديد به دخالتها و 
اخاللها گفت اين وضع براي من قابل تحمل نيست.  شما برويد تهران و به آقاي خميني بگوييد 
من اولين دولتي بودم كه جمهوري اسالمي را به رسميت شناختم و اگر اجازه بدهند من (صدام) 
خودم شخصا به ايران ميآيم تا با مذاكره اختالفاتمان را حل كنيم اگر مايل نيستند با من مذاكره 
كنند من يك هيأت عاليرتبه به ايران ميفرســـتم و يا دولت ايران يك هيأت عالي براي مذاكره 
به عراق بفرستد تا اختالفات فيما بين حل شود زيرا ادامه اين وضع براي من قابل تحمل نيست 

و من براي خاتمه دادن به اين وضع به ايران حمله نظامي خواهم كرد. 
سپس آقاي دعايي تاكيد كرد كه اين آدمي است كه حمله خواهد كرد.

شوراي انقالب تصميم ميگيرد كه آقاي دعايي به اتفاق آقاي مهندس بازرگان و آقاي دكتر 
بهشتي براي بيان ماجرا و تعيين تكليف به ديدار رهبر انقالب بروند. 

در اين ديدار ابتدا آقاي دعايي شرح كامل ماجرا و نهايتا تهديد صدام را بيان ميكند. رهبر 

انقالب در پاسخ به او ميگويند: محلش نگذاريد. 
سپس آقاي مهندس بازرگان به استدالل ميپردازد كه بايد توجه كرد كه امروزه موقعيت 
ما به علت اعمال تندي كه انجام شده (حمله به سفارت آمريكا) و مواضع تندي كه اتخاذ گرديده 
است در بين ملل جهان چندان مطلوب نيســـت و اگر گرفتار جنگ شويم كسي از ما حمايت 
نخواهد كرد بلكه از طرف مقابل ما حمايت خواهند كرد.  از اين گذشـــته ارتش به علت اعدام 
بســـياري از فرماندهان عالي و درجات پايينتر و اهانتهاي بسياري كه به ارتش و ارتشيان از 
افراد و گروههاي مختلف شـــده و ميشود وضع بسيار نامناسبي دارد و به كلي فاقد روحيه الزم 
است.  از اين گذشته تسليحات نظامي ما عمدتا آمريكايي است و با مشكالت ميان دو كشور ديگر 

دسترسي به لوازم يدكي مشكل و شايد غير ممكن باشد. 
بر اينها بايد اضافه كرد كه جهان غرب و حتي كشورهاي عربي محال است بگذارند ما پيروز 
شـــويم. بنابراين بايد از وقوع جنگ جلوگيري كنيم... رهبر انقالب در پاسخ ميگويند: گفتم 
محلش نگذاريد... مجددا آقاي دكتر بهشـــتي شروع به استدالل ميكند اما آيت اهللا خميني تا 
ســـخن او پايان گيرد تحمل نميكنند و از جايشان برميخيزند و براي بار سوم تكرار ميكنند 
كه گفتم محلش نگذاريد و به طرف در اندروني حركت ميكنند. آقاي دعايي كه بسيار ناراحت 
شـــده بود، ميگويد آقا من به بغداد نخواهم رفت.... آقاي خميني كه نزديك در اندروني رسيده 
بودند پس از تامل كوتاهي رويشـــان را به طرف دعايي برگردانده و ميگويند وظيفه شرعيات 
اســـت كه بروي... و بدون اينكه منتظر پاسخ شوند به قسمت اندروني وارد ميشوند.  به شوراي 
انقالب برميگردند و آقاي دعايي بسيار ناراحت بوده در حاليكه گريه ميكرده است ميگويد: به 
خدا قســـم او (صدام) حمله خواهد كرد. هيچ كس هم كاري نميتواند بكند... و مدتي بعد عراق 

به ايران غافلگيرانه حمله ميكند.

بعد از انتشار گسترده اين متن در شبكههاي اجتماعي و تلگرام، چون  موضوع از اهميت بااليي برخوردار بود، از آقاي دعايي صحت 
و سقم ماجرا را پرسيديم، ايشان ضمن تعجب از اين مطلب و تكذيب شديد آن اشاره داشتند كه جريان اين ديدار به شكلي كه در متن 
آمده، هم توسط من و هم توسط آقاي دكتر يزدي تكذيب شده و اصل ماجرا را هم در كتاب خاطراتي كه موسسه تنظيم و نشر آثار امام 
خميني(ره) تحت عنوان، ''گوشهاي از خاطرات حجت االسالم والمسلمين سيدمحمود دعايي'' چاپ كرده و هم در مصاحبه مفصلي كه 
به مناسبت هفته جنگ اخيرا با روزنامه اعتماد داشته ام، به تفصيل توضيح دادهام... با توجه به اهميت مسأله دو بخش مربوط به توضيح 
ماجرا را كه به اين شائبه پاسخ ميدهد در ذيل آوردهايم كه خواندنش براي همه خوانندگان ارجمند نيز قطعاًخالي از لطف نخواهد بود. 

درضمن ايميل و نامههاي ارسالي به آقاي سيد محمود دعايي و پاسخ ايشان به موضوع را تقديم ميداريم. 

حجتاالسالم والمسلمين دعايي متن منتشره در تلگرام را تكذيب ميكند

پاسخي به يك شبهه تلگرامي



31
بسماهللا الرحمن الرحيم

برادر ارجمندم، جناب احسان عليخاني
با ســـالم و با تشكر از پيگيري و درخواست پاسخ به متني كه  جهت اسائه ادب به ساحت امام 
به  راحل رحمتاهللا عليه و تطهير صدام جنايتكار اينروزها در سيستم مجازي اشاعه ميشود. توضيحًا
عرض ميرسد چند سال قبل مشابه همين دغدغه را جناب آقاي دكتر محمد جعفري از اروپا داشتند 
و طي تماسي با اينجانب از ماهيت امر جويا شدند. حقير مطالبي را با ايشان در ميان گذاشتم و خودِ
ايشان از منبع اشاعهدهنده اين اسائه ادب توضيح خواست و پاسخ مناسب و منطقي را برايشان ارسال 
كرد. كه عين اين ماجرا را جهت آگاهي شـــما و همه كساني كه حساسيت مشابه شما را دارند تقديم 
ميدارم. ضمناً مهر ماه گذشته به مناسبت سالروز جنگ تحميلي روزنامه اعتماد مصاحبه مفصلي با 
اينجانب داشـــت پيرامون جنگ تحميلي و انگيزه صدام از حمله به ايران كه عين آن مصاحبه را هم 
تقديم ميدارم. اميدوارم با آشـــنايي كه به سيستم مجازي به ويژه تلگرام داريد جهت آگاهي عموم 

عالقهمندان ارائه فرمائيد.
با احترامـ  سيدمحمود دعايي

**********

آيا اطالع دولت موقت از احتمال حمله عراق به ايران، به دولت بعدى و يا شــوراى انقالب 
منتقل شده ويا نشده است، واقعيت چيست؟

 اخيراً مصاحبهاى از آقاى عبدالعلى بازرگان درباره اطالع دولت موقت از حمله عراق به ايران 
و چگونگى آن در سايت جرس آمده بود. مصاحبه با اطالعاتى كه من قبًال درباره اين موضوع داشتم 
همخوانى نداشت. بر آن شدم كه تا حقيقت مطلب را دريابم كه واقعيت مسئله چيست؟  تحقيقاتى
كه در رابطه با اين موضوع انجام گرفته در دو بخش زمينه قبلى و اصلى، اطالع دولت موقت از حمله 

عراق به ايران به آن پرداخته خواهد شد: 
1-  زمينه قبلى چنين اطالعى

در 14 ســـپتامبر 2010 برابر 23 شهريور 1389 ميلى كه همراه با خاطره اى از آقايى بنام حسين 
زاهدى بود، از يكى از دوستان و يا اعضاى نهضت آزادى دريافت كردم كه در آن آماده بود:

«پنج ماه قبل از حمله صدام به ايران (30 فروردين 1359 دراوج بحران گروگانگيرى كارمندان 
سفارت آمريكا ) تيتربزرگ عنوان اصلى روزنامه كيهان (به مديريت حجتاالسالم والمسلمين سيد 

محمد خاتمى و شمس الواعظين): «امام ارتش عراق را به قيام دعوت كرد.» 
حســـين زاهدى: «در يكى از ســـفرهايم به ايران حدود سال 1992/1371، روزى در حضور 
مرحوم مهندس بازرگان صحبت به جنگ ايران و عراق كشيد واينكه آيا ممكن بود در آن شرايط از 
اين جنگ پيش گيرى مى شـــد؟ ايشان خاطره زير را در اين زمينه نقل كردند: «روزى در سال 1359
از شوراى انقالب از من خواستند براى مشورت در مسئله مهمى در جلسه شورا شركت كنم. وقتى
به جلســـه رفتم ديدم آقاى دعائى سفير ايران در عراق نيز در جلسه حضور دارد. گفتند آقاى دعايى

گزارشى دارند. آقاى دعايى بيان كرد كه در ماههاى اخير هر چند وقت يكبار و گاهى هرهفته مرا به 
وزارت امور خارجه احضار و با ارائه مداركى به دخالتها و كوشش ايران براى اخالل و آشفتگى در 
عراق اعتراض مينمايند و من توضيح ميدهم كه اينها كار دولت ايران نيست و گروههاى خود سرند 
كه دنبال قدرت نمايى هســـتند و نظاير اين نوع استداللها براى رفع اعتراض. اما هفته گذشته صدام 
حســـين مرا احضار كرد و پس از بيان اعتراض شديد به دخالتها و اخاللها، گفت اين وضع براى من 
قابل تحمل نيســـت. شما برويد تهران و به آقاىخمينى بگوييد من اولين دولتى بودم كه جمهورى
اســـالمى را به رسميت شـــناختم و اگر اجازه بدهند من (صدام) خودم شخصا به ايران ميايم تا با 

مذاكره اختالفاتمان را حل كنيم اگر مايل نيســـتند با من مذاكره كنند، من يك هيئت عاليرتبه به ايران 
ميفرستم و يا دولت ايران يك هيئت عالى براى مذاكره به عراق بفرستد تا اختالفات فيمابين حل شود 
زيرا ادامه اين وضع براى من قابل تحمل نيســـت و من براى خاتمه دادن به اين وضع به ايران حمله 
نظامىخواهم كرد. ســـپس آقاى دعائى تاكيد كرد كه اين آدمى است كه حمله خواهد كرد. شوراى
انقـــالب تصميم ميگيرد كه آقاى دعايى به اتفاق آقاى مهندس بازرگان و آقاى دكتر بهشـــتى براى

بيان ماجرا و تعيين تكليف به ديدار رهبر انقالب بروند. در اين ديدار ابتدا آقاى دعايى شـــرح كامل 
ماجرا ونهايتا تهديد صدام را بيان ميكند. رهبر انقالب در پاسخ به او ميگويند محلش نگذاريد. سپس 
آقاى مهندس بازرگان به استدالل مى پردازد كه بايد توجه كرد كه امروزه موقعيت ما به علت اعمال 
تندى كه شـــده ومواضع تندترى كه اتخاذ گرديده است، در بين ملل جهان چندان مطلوب نيست و 
اگر گرفتار جنگ شويم، كســـى از ما حمايت نخواهد كرد بلكه از طرف مقابل ما حمايت خواهند 
كرد. ازاين گذشـــته وضعيت ارتش به علت اعدام بسيارى از فرماندهان عالى و درجات پائينتر و 
اهانتهاى بســـيارى كه به ارتش و ارتشيان از افراد وگروههاى مختلف شده وميشود، وضع بسيار 
نامناسبى دارد وبكلى فاقد روحيه الزم اســـت. از اين گذشته تسليحات نظامى ما عمدتا امريكايى
است و با بروز مشكالت ميان دو كشـــور ديگر دسترسى به لوازم يدكى مشكل و شايد غير ممكن 
باشد. براينها بايد اضافه كرد كه جهان غرب و حتى كشورهاى عربى، محال است بگذارند ما پيروز 
شـــويم. بنابراين بايد از وقوع جنگ جلو گيرى كنيم. رهبر انقالب در پاسخ ميگويند گفتم محلش 
نگذاريد. مجددا آقاى دكتر بهشتى شروع به استدالل ميكند اما آيت اهللا خمينى تا سخن او پايان گيرد 
تحمل نميكنند و از جايشـــان برميخيزند و براى بار سوم تكرار ميكنند كه گفتم محلش نگذاريد و 
بطرف در اندرونى حركت ميكنند. آقاى دعايى كه بســـيار ناراحت شده بود ميگويد آقا من به بغداد 
نخواهم رفت. آقاىخمينى كه نزديك در اندرونى رســـيده بودند، پس از تامل كوتاهى رويشان را 
بطرف دعايى برگردانده وميگويند وظيفه شـــرعى ات مى باشد كه بروى وبدون اينكه منتظر پاسخ 
شـــوند، به قسمت اندرونى وارد مى شوند. آقايان به شوراىانقالب برميگردند وآقاى دعايى بسيار 
ناراحت بوده در حاليكه گريه مى كرده است ميگويد به خدا قسم او (صدام) حمله خواهد كرد. هيچ 

(1) كس كارى نميتواند بكند و مدتى بعد عراق به ايران غافلگيرانه حمله مى كند.»
بعـــد از دريافت اين اى- ميل، نظر به اينكه تاريخ و تركيب افراد عنوان شـــده در آن تاريخ با 
روزنامه كيهان همĤهنگى نداشـــت، توضيح زير را براى ارسال كننده اى-ميل كه در آن روز من او را 
به عنوان يكى از هواداران نهضت آزادى مى شـــناختم ولى بعداً در مصاحبه اى كه امسال از او ديدم 

خود را عضو نهضت آزادى معرفى كرده بود- فرستادم:
مطلبى را كه از قول آقاى زاهدى آورده ايد، نمى تواند درست باشد زيرا آمده است كه:

«پنج ماه قبل از حمله صدام به ايران (30 فروردين 1359 دراوج بحران گروگانگيرى كارمندان 
ســـفارت آمريكا ) تيتربزرگ عنوان اصلى روزنامه كيهان (به مديريت حجت االسالم والمسلمين 

سيد محمد خاتمى و شمس الواعظين): امام ارتش عراق را به قيام دعوت كرد.»
و آقاى زاهدى توجه نداشـــته است كه در آن تاريخ آقاى خاتمى سرپرست كيهان نبود و آقاى

دكتر يزدى سرپرست كيهان بود. *توضيح اينكه:
آقاى خمينى در تاريخ 1359/2/8 آقاى دكتر يزدى را طى حكمى به سرپرستى كيهان منصوب 

كرد. پس در تاريخ ياد شده آقاى دكتر ابراهيم يزدى سرپرست كيهان بوده است و نه خاتمى.

يك سؤال از آقاي دعايي
يه مطلبي رو جايي ديدم ميخواســتم از آقاي دعايي 

صحت اين مطلب رو بپرسم:

«پنج ماه قبل ازحمله صدام»

5 ماه قبل ازحمله صدام به ايران (30 فروردين 1359 در 
اوج بحران گروگانگيري كارمندان سفارت آمريكا)

تيتر بزرگ عنوان اصلي روزنامه كيهان: امام ارتش عراق 
را به قيام دعوت كرد.

 ،1992/ در يكي از ســـفرهايم به ايران حدود سال 1371
روزي در حضور مرحـــوم مهندس بازرگان صحبت به جنگ 
ايران و عراق كشـــيد و اينكه آيا ممكن بود در آن شرايط از اين 

جنگ پيشگيري كرد؟ 
ايشان خاطره زير را در اين زمينه نقل كردند:

روزي در ســـال 1359 از شوراي انقالب از من خواستند 
براي مشورت در مســـئله مهمي در جلسه شورا شركت كنم. 
وقتي به جلسه رفتم ديدم آقاي دعايي سفير ايران در عراق نيز 
در جلسه حضور دارد. گفتند آقاي دعايي گزارشي دارند. آقاي 
دعايي بيان كرد كه در ماههاي اخير هر چند وقت يكبار و گاهي 
هر هفته مـــرا به وزارت امور خارجه احضار و با ارائه مداركي 
به دخالتها و كوشـــش ايران براي اخالل و آشفتگي در عراق 
اعتـــراض مينمايند و من توضيح ميدهم كه اينها كار دولت 
ايران نيست و گروههاي خود ســـرند كه دنبال قدرتنمايي 

هستند و نظاير اين نوع استداللها براي رفع اعتراض.
اما هفته گذشـــته صدام حســـين مرا احضار كرد و پس 
از بيان اعتراض شـــديد به دخالتها و اخاللها گفت اين وضع 
براي من قابل تحمل نيســـت. شـــما برويد تهران و به آقاي 
خميني بگوييد من اولين دولتي بودم كه جمهوري اســـالمي 
را به رسميت شـــناختم و اگر اجازه بدهند من (صدام) خودم 
شـــخصًا به ايران ميآيم تا با مذاكره اختالفاتمان را حل كنيم 
اگر مايل نيســـتند با من مذاكره كنند من يك هيأت عاليرتبه به 
ايران ميفرستم و يا دو لت ايران يك هيأت عالي براي مذاكره 
به عراق بفرســـتدتا اختالفات فيمابين حل شود زيرا ادامه اين 
وضع براي من قابل تحمل نيست و من براي خاتمه دادن به اين 
وضع به ايران حمله نظامي خواهم كرد. ســـپس آقاي دعايي 

تأكيد كرد كه اين آدمي است كه حمله خواهد كرد.
شوراي انقالب تصميم ميگيرد كه آقاي دعايي به اتفاق 
آقاي مهندس بازرگان و آقاي دكتر بهشـــتي براي بيان ماجرا و 

تعيين تكليف به ديدار رهبر انقالب بروند. 
در اين ديـــدار ابتدا آقاي دعايي شـــرح كامل ماجرا و 
نهايتًا تهديد صدام را بيان ميكند رهبر انقالب در پاســـخ به او 

ميگويند محلش نگذاريد. 
ســـپس آقاي مهندس بازرگان به استدالل ميپردازد كه 
بايـــد توجه كرد كه امروزه موقعيت ما به علت اعمال تندي كه 
انجام شده (حمله به سفارت آمريكا) و مواضع تندي كه اتخاذ 
گرديده اســـت در بين ملل جهان چندان مطلوب نيستيم و اگر 
گرفتار جنگ شويم كســـي از ما حمايت نخواهد كرد بلكه از 

طرف مقابل ما حمايت خواهند كرد. 

از اين گذشـــته وضعيت ارتش به علت اعدام بسياري از 
فرماندهان عالي و درجات پائينتر و اهانتهاي بسياري كه به 
ارتش و ارتشـــيان از افراد و گروههاي مختلف شده و ميشود 

وضع بسيار نامناسبي دارد و بكلي فاقد روحيه الزم است. 
از اين گذشته تسليحات نظامي ما عمدتًا آمريكايي است و 
با مشكالت ميان دو كشور ديگر دسترسي به لوازم يدكي مشكل 

و شايد غيرممكن باشد. 
بر اينها بايد اضافه كرد كه جهان غرب و حتي كشور هاي 
عربي محال است بگذارند ما پيروز شويم. بنابراين بايد از وقوع 
جنگ جلوگيري كنيم. رهبر انقالب در پاســـخ ميگويند گفتم 
محلش نگذاريد. مجدداً آقاي دكتر بهشـــتي شروع به استدالل 
ميكند اما آيتاهللا خميني تا سخن او پايان گيرد تحمل نميكنند 
واز جايشـــان برميخيزند و براي بار سوم تكرار ميكنند كه 
گفتم محلـــش نگذاريد و بطرف در اندروني حركت ميكنند. 
آقاي دعايي كه بسيار ناراحت شده بود ميگويد آقا من به بغداد 

نخواهم رفت....
آقاي خميني كه نزديك در اندروني رسيده بودند پس از 
تأمل كوتاهي رويشان را را بطرف دعايي برگردانده و ميگويند 
وظيفه شرعي ات ميباشد كه بروي و بدون اينكه منتظر پاسخ 

شوند به قسمت اندروني وارد ميشوند. 
به شـــوراي انقالب برميگردند و آقاي دعايي بســـيار 
ناراحت بوده درحاليكه گريه ميكرده اســـت ميگويد به خدا 
قسم او (صدام) حمله خواهد كرد. هيچكس كاري نميتواند 

بكند و مدتي بعد عراق به ايران غافلگيرانه حمله ميكند.
«خاطرات دكتر ابراهيم يزدي ج 3»

 [From: Ehsan Alikhani [mailto:ehsan.alikhani.2014@gmail.com
Sent: Sunday, November 15, 2015 12:19 AM
To: ettelaat@ettelaat.com

Subject
24/8/1394

* يادآوري ميشـــود درتاريخ 30 فروردين 59 نه سيد محمد خاتمي و نه دكتر ابراهيم يزدي هيچكدام هنوز 
رســـمًا از سوي امام خميني به سرپرستي مؤسسه كيهان منصوب نشدهبودند. تحريريه كيهان در اين تاريخ به وسيله 
شوراي ســـردبيري كه غالبًا تغيير و تحول هم داشت اداره ميشد و البته شهريار روحاني(داماد دكتر يزدي) نيز در 

اين شورا ايفاي مسئوليت ميكرد.
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مجدداً آقاى خمينى در تاريخ 1359/8/28 آقاى سيد محمد خاتمى را به جاى آقاى دكتر يزدى
به سرپرستى كيهان منصوب نمود.

پس آقاى خاتمى از تاريخ 1359/8/28 در كيهان مشغول بكار شده است و نه قبل از آن.»
 بعد از ارسال اين توضيح، باز آن فرد مطلب زير را برايم فرستاد:

«با سالم و تشكر از بابت يادآورى شما،
همانطور كه اطالع دارى صحبت بر واقعيت موضوع است نه جزئيات مطلب. آقاى دكتر يزدى

خودش شاهد اين ماجرا بوده.  
با سالم و تشكر».

  باز من به ايشان پاسخ دادم:
«با سالم

اگر آقاى دكتر يزدى خود شاهد ماجرا بوده است، پس چرا پاى آقاى خاتمى و شمس الواعظين 
كه در آن موقع در كيهان ســـمتى نداشتند مى گذاريد؟. مزيد اطالع در دوران سرپرستى آقاى دكتر 

يزدى، آقاى شهريار روحانى نقش سر دبيرى كيهان را داشت».

 بعد از اين پاسخ من، ايشان مطلب زير را برايم ارسال كرد. 
«مجددا سالم.

هيچ كسى پاى شخصى بميان نياورد بخصوص كه افراد مورد نظر شما باشد وانگهى آقاى سيد 
محمود دعائى بايد تأييد يا تكذيب نمايد و شما چرا دارى تالش ميكنى اصل حقيقت را انكار كنى؟ 
و اما جهت اطالع شما، من همين امروز از دكتر خواستم جزئيات مطلب را برايم بفرستد. در صورت 

دريافت مطلب، حتما در جريان قرار خواهى گرفت».  
بعد از مطلب فوق همچنانكه به من وعده داده بود « كه همين امروز از دكتر خواســـتم  [يعنى

دكتر يزدى.ن. ]جزييات مطلب برايم را بفرســـتد در صورت دريافت مطلب حتما در جريان قرار 
خواهى گرفت » ديگر چيزى از ايشـــان دريافت نكردم. و نظر به اينكه من مطلب را آشفته و درهم 
برهم ديدم، ديگر آن را پيگيرى نكردم و به مانند ميلهائى كه هر روز در فضاى مجازى مى رســـند، به 

آن نگاه كردم و آن را به كنارى نهادم.
2-  اصل موضوع اطالع دولت موقت از حمله عراق به ايران:

 مسئله فوق گذشت تا اينكه ماه گذشته مقاله « مارك گازيوروسكى» در ايران و خارج از كشور 
انتشـــار پيدا كرد و در پى آن  آقاى عبدالعلى بازرگان در پاسخ به آن مقاله در باره اطالع دولت موقت 
از حمله عراق به ايران و چگونگى آن در ســـايت جرس مصاحبه اى انجام داده بود. نظر به اينكه در 
مصاحبه از آقايان ســـيد محمود دعائى، دكتر بهشتى، مهندس بازرگان سخن به ميان آمده بود و باز 
چون دكتر بهشـــتى و مهندس بازگان در قيد حيات نبودند، بر آن شدم تا كم و كيف مسئله را  كه از 
زبان آقاى دعائى نقل شـــده بود، جويا شوم. در اين رابطه نامه زير را همراه با بخشى از مطلب كه از 

زبان ايشان نقل شده بود را برايشان ارسال نمودم: 

جناب آقاى دعائى با سالم و تحيت،
سايت جرس در تاريخ 1391/10/30 مصاحبه اى از آقاى عبدالعلى بازرگان منتشر كرده است 
كه بخشى از آن مربوط به شما و اطالع دادن از حمله عراق به ايران به آقاى خمينى است. آيا مطلبى

كه از قول شما بيان شده است صحت دارد؟ و اگر آرى كم و كيف آن چه بوده است؟ 
با تشكر و سپاس محمد جعفرى

«خبـــر حمله قريب الوقوع عراق به ايران چيزى نبـــود كه فقط تاريخ نگار آمريكائى به اطالع 
مسئوالن رسانده باشد، اين خبر را آقاى محمود دعائى اولين سفيرجمهورى اسالمى در عراق، پيش 
از آن داده بود؛ ابتدا آنرا با رئيس دولت موقت و وزير خارجه وقت مطرح كرد، به پيشـــنهاد دولت، 
اين گزارش به شـــوراى انقالب نيز داده شد و به درخواست آنها در جلسه عمومى مشتركى با رهبر 
انقالب اين هشدارمورد بحث واقع گرديد. آقاى دعائى كه از شدت ناراحتى و نگرانى به گريه افتاده 
بود، گفت دو بار صدام مرا احضار كرده و با ذكر اينكه ما اولين كشـــورى بوديم كه انقالب شما را به 
رسميت شناخته و از آن استقبال كرده ايم، چرا اينقدر در راديوهاى انقالبى شما براى خارج كشوردر 
جهت براندازى نظام ما و صدور انقالبتان تبليغ مى كنيد و ساخت كوكتل مولوتف و وسائل تخريبى

تبليغ مى گردد؟ اگر بخواهيد اين تعرضات را تكرار كنيد، ما ســـاكت نمى نشينيم و جواب شما را با 
نيروى نظامى خواهيم داد.

رهبر انقالب كه سالها در عراق بوده و ظاهرا شناختى از شخصيت او داشتند، با شنيدن گزارش 
آقاى دعائى با خونســـردى گفتند: اعتنائى به حرفهايش نكنيد، من با تهديدات او آشـــنايم، برخى
ديگرســـخنان آقاى دعائى را پى گرفتند ولى بازهم تكرار كردند: گفتم كه به حرفهاى او اعتنا نكنيد. 
آقاى دعائى گفت: من نمى توانم به عراق برگردم و چون پاسخى براى حرفهاى او ندارم، مجبورم 

استعفا دهم. گفتند: تكليف شرعى دارى به سركار خود برگردى!...»
بعد از ارسال مطلب بيان شده، از قول آقاى دعائى و نامه همراه براى ايشان، آقاى دعائى جوابيه 

زير را برايم ارسال كردند:
جوابيه

« بنام خدا
جناب آقاي محمد جعفري

با سالم و با تشكر از انعكاس مطلب منتشرشده در سايت جرس به اينجانب و با عرض تبريك
اعياد خجسته ميالد پرافتخار پيامبر گرامي اسالم و امام جعفر صادق عليهمالسالم.

محترمًا به عرض ميرساند مطلب ادعايي در مصاحبه جناب آقاي بازرگان بنحوي كه نقل شده 
صحت ندارد و منبع آگاهي ايشـــان كذب محض است. حقير مسائل مربوط به آغاز جنگ تحميلي 
را در كتاب گوشـــهاي از خاطراتم ذكر كردهام. اميدوارم مورد توجه جنابعالي و جناب بازرگان قرار 

گيرد.
با سپاس مجدد كوچكترين برادرتان
سيدمحمود دعائي»

نظر به اينكه آقاى دعائى اطالع بيشترى از مســـائل مربوط به آغاز جنگ تحميلي را به كتاب 
«گوشـــهاي از خاطرات » خود ارجاع داده بودند، پس از تهيه كتاب مشاهده شد كه ايشان ص177-
174 كتاب را به اين موضوع اختصاص داده اند. عنوان كتاب عبارت است از: «گوشه اى از خاطرات 
حجت االســـالم و المسلمين سيد محمود دعائى»، به اهتمام: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 

چاپ اول 1387.
مطلب آقاى دعائى از شـــروع  جنگ عراق با ايران كه به صورت سئوال و جواب است، چنين 

آغاز مى شود:
« شما مقارن جنگ تحميلى سفير ايران در عراق بوديد؟

نه، من مقارن جنگ در عراق نبودم. قبل از ســـال 59 برگشتم. اگر دقت كرده باشيد من به دليل 
موضعـــى كه وزارت امور خارجه ايران گرفت قبل از عيد نوروز در ســـال 1358 به ايران فراخوانده 
شدم. سفير عراق هم از ايران اخراج شد. جنگ در شهريور 1359 آغاز شد. يعنى من 6 ماه قبل از جنگ 

به ايران برگشته بودم و قبل از جنگ هم از طرف حضرت امام، مسئول روزنامه اطالعات شدم(2).
آيا شما در زمينه اختالف ما با عراقىها اطالعاتى داشتيد و آن را در اختيار امام گذاشتيد؟

در رابطه با پيش بينى جنگ و كًال در رابطه با عراق من چند مالقات با حضرت امام داشـــتم و 
به ايشان عرض كردم كه عراقى ها اهداف و برنامههايى دارند و در شرايط كنونى، تاكتيِك اصرار بر 
مذاكره و نشســـت را تعقيب مى كنند. من در يك مالقات دو ساعته در قم با ايشان وضعيت مبارزين 
عراقى را گفتم و از اهميت مبارزاتشان صحبت كردم. همچنين در باره شيوههايى كه مى تواند كابرد 
بهترى داشته باشد سخن گفتم و بيان كردم كه عراقى ها اصرار دارند يك شخصيت رسمى خارج از 
دولت موقت و مرتبط با شخص حضرت عالى با آنها مذاكره كند. شخصى كه قرار بود با ما مستقيمًا

مذاكره كند خود صدام بود. 
امام فرمودند: من بايد فكر كنم و بعد بگويم. روز بعد كه به خدمت ايشان رسيدم امام فرمودند: 
من تصور مى كنم كه عراقى ها َحســـن نيت ندارند و قصد فريب ما را دارند و من مصلحت نمى دانم 
در اين شـــرايط شخصى را از طرف خودم بفرستم. اين مسئله باشد تا انتخابات انجام شود و كشور 

نظم خود را بيابد. يعنى رئيس جمهور، مجلس و دولت منتخب مجلس داشته باشيم.
در مناسبتى كه در يكى از جلسات شوراى انقالب شركت كردم تأكيد كردم كه اگر بنا بر حفظ 

روابط در سطح عالى است در برخوردها و شيوههاى ارتباطى تجديد نظر كنيد.
در آن روزگار هر يك از روزنامهها، رســـانهها و بخشهاى مختلف راديو و تلويزيون، سازى

جداگانه مى زدند. مثًال راديو اهواز توســـط مخالفين رژيم عراق اداره مى شـــد و آنچه احزاب و 
سازمانهاى مبارز عراقى مى خواستند، پخش مى شد. بديهى است كه اين سخنان در ارتباط ما و عراق 

و تلقى آنها از انقالب اسالمى تأثير مى گذاشت.
امـــام معتقد بودند، مذاكره فايده اى ندارد. زيرا عراق قصد فريب ما را دارد و نمى خواهد با ما 
و انقالب اســـالمى ما كنار بيايد. عراق از بهترين فرصت ممكن يعنى از زمانى كه ما درگير مسائل 
داخلى و بحرانهاى بعد از انقالب بوديم، اســـتفاده كرد و سعى نمود تا در درون كشور اختالف و 
دودستگى ايجاد كند. بنابراين با استفاده از گروهكهاى سياسى تحت نفوذ خود بعضى از استانهاى
مرزى ما را به جدائى طلبى و اســـتقالل تحريك كرد تا از طريق ايجاد درگيريهاى داخلى و قومى

يعنى داشتن داعيه استقالل در اســـتانهاى مرزى، ما را وادار به سازش و تسليم نمايد و به نوعى به 
خواستههاى خود برســـد.... بايد توجه داشت كه صدام در حقيقت مقدمات جنگ عليه ايران را از 
آبان 57( ســـه ماه قبل از پيروزى انقالب) آغاز كرد و اولين قرارگاه اطالعاتى و عملياتى جنگ را 
از همان موقع در بصره تأســـيس كرد و برادرش برزان تكريتى را مسئول قرارگاه كرد. يعنى با اعالم 
انحالل ســـاواك و مراكز قدرت امنيتى و سياسى رژيم شاه و با فروپاشى نظم سابق و از هم گسستِن
بدنه ارتش كه در واقع پس از فرار از پادگانهاى ايران آغاز شـــده بود، صدام به فكر انتقام از ايرانى ها 
افتاد و در صدد برآمد تا حقارتى را كه در درون از زمان امضاى قرارداد الجزاير به دســـت خودش به 

دليل تسليم در برابر شاه احساس مى كرد، جبران كند...» (3)
 اين هم تكذيب نامه و نظر آقاى دعائى  كه در مورد مســـائل مربوط به آغاز جنگ تحميلي كه 

در سال 1387 منتشر شده است.
آقاى امير انتظام و اطالع از حمله احتمالى: 

آقاى اميرانتظام هم در خاطرات خود به صراحت گفته  اســـت كه آمريكائى ها از احتمال حمله 
عراق ايران به من و آقايان مهندس بازرگان و دكتر يزدى اطالع داده اند:

آقاى امير انتظام مى نويسد: «نخست وزير قبل از اينكه تهران را ترك كنم مرا بعنوان نمايندة ويژه 
خود انتخاب كرد و دســـتور داد كه در استكهلم مسائل مورد نظر ايران و شوروى را با سفير شوروى
و مسائل مربوط به ايران و آمريكا را با سفير آمريكا يا نمايندگان دولت هاى شوروى و آمريكا مورد 

بحث قرار دهم.»(4)
وى ادامه مى دهد:... جان اســـتمپل مسئول سياسى سفارت آمريكا در تهران از واشنگتن تلفن 
كرد و گفت مى خواهد به ســـوئد بيايد و در باره مسائل مورد عالقه دو كشور مذاكره كند. مراتب را 
تلفنى به اطالع نخست وزير رســـاندم و ايشان موافقت نمود. به استمپل خبر دادم كه آماده مذاكره 
با ايشـــان هستم. در شهريور 1358 جان استمپل همراه با جرج كيو، كارمند اسبق سفارت امريكا در 
تهران در ســـال 1332، به استكهلم آمدند. موضوع مورد بحث آنها وضعيت ارتشهاى كشورهاى

همســـاية ايران بود. در بين اين كشورها بيشتر در مورد وضعست ارتش عراق تكيه شده بود. آنها با 
تهيه اساليد از جابجايى ارتش عراق به مرز ايران و عراق ما را با خبر ساختند و استدالل مى كردند كه 
ارتش عراق با اين جابجايى خيال حمله به ايران را دارد. عراق در آخر شهريور چند دهكدة نزديك 
ايران در كردستان را بمباران كرد و ايران نسبت به اين تجاوز عراق اعتراض كرد. در اين حمله 6 نفر 
از هموطنان ُكرد ما كشته شدند، در انتهاى جلسه آنها پيشنهاد كردند كه به ايران بروند و اين مطالب 
را به اطالع آقاى بازرگان نخست وزير برسانند. آنهابه ايران پرواز كردند و من هم جداگانه به ايران 
آمدم و مراتب را به اطالع نخست وزير رساندم. جان استمپل و جرج كيو به ديدن نخست وزير رفتند 
و با پروژكتورى كه به همراه آورده بودند اســـاليدهاى جابجايى ارتش عراق را به آقاى بازرگان و 
وزير خارجه نشـــان دادند و چند روز بعد به امريكا مراجعت كردند. و نيز «در مهر ماه 1358مجدداً
جان اســـتمپل به من در سوئد تلفن كرد و گفت كه براى طرح مسئله مهم ديگرى مى خواهد باتفاق 
همكاران خود به اســـتكهلم بيايد. براى كسب دستور به نخست وزير تلفن كردم و آقاى بازرگان با 
آمدن آنها موافقت كرد و موضوع را به آنها اطالع دادم كه مى توانند به استكهلم بيايند. اين بار آنها سه 
نفر بودند. جان استمپل و جرج كيو و يكى ديگر از همكاران آنها كه نام او را فراموش كرده ام. موضوع 
مورد بحث آنها اين بود كه اتحاد جماهير شـــوروى كه از صادركنندگان عمده نفت بود به زودى به 
دليل احتياج به سوخت، وارد كننده نفت خواهد شد و دراين باره گزارش مفصل مدونى را تهيه كرده 

بودند. در اين مسافرت دو موضوع ديگر نيز مورد بحث و مذاكره قرار گرفت:
اول – آنها اطالع دادند كه اتحاد جماهير شـــوروى از طريق پرواز هوايى براى جدايى طلبان 
كردســـتان اسلحه ارسال مى كند و تعداد پروازها و مقدار جنگ افزارى را كه از يك ماه گذشته يعنى

شهريور 1358 براى كردها ارسال شده بود، شرح دادند. دوم- در آخر جلسه در زمانى كه جرج كيو 
خداحافظى مى كرد گفت:
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«راســـتى شما همان كسى هســـتى كه نامة اعتراضية نهضت مقاومت ملى را در سال 1332 به 
نيكســـون دادى»؟ گفتم بله، من بودم. جرج كيو گفت: «آيـــا هنوز به مصدق و راه او وفا دارى و از 

سياست او پيروى مى كنى»؟ گفتم بله. صد در صد همين طور است.
دراين جلسه قرار شد آنها به امريكا برگردند و ده روز بعد در تهران باشند و من هم در تاريخ مقرر 
در تهران بودم و به اتفاق آنها به ديدن نخست وزير رفتيم. آنها همان مطالب سوئد را به اطالع نخست 
وزير رســـاندند. و بعد هم به ديدن دكتر ابراهيم يزدى وزير خارجه رفتيم و آنها پس از تكرار مطالب 
مورد مذاكره با نخست وزير، گزارش چاپ شدة خودشان را در مورد نفت به وزير خارجه دادند.» (5)
آقاى امير انتظام مى گويد، آمريكايى ها با من در اين دو ديدار و مذاكره چند مطلب را مورد بحث 

و مذاكره قرار دادند كه از جمله: 
1- ارتش عراق خيال حمله به ايران را دارد و با اســـاليد جابجايى ارتش عراق را در مرزهاى

ايران نشان دادند. 
2- شرح ارسال اسلحه و جنگ افزار نظامى شـــوروى ها براى تجزيه طلبان كردستان. و اين 
سئوال كه آيا شما ( يعنى آقاى امير انتظام. نادر) به مصدق و راه وى وفادارى و از سياست وى پيروى

مى كنى؟ كه آقاى امير انتظام مى گويد بله. صد در صد همينطور است. (6)
و اما، بعد از انتشـــار مقاله ”مارك گازيوروسكى“ براى اطالع از صحت و سقم مسئله، با ايشان 

تماس گرفته شد و از ايشان سئوال شد كه:
شما از كجا دانستيد چنين اطالع مهمى به دولت بعدى منتقل نشده است؟ آقاى گازيوروسكى

پاسخ مى دهد: اوال اين اطالع براى اولين بار در دادگاه امير انتظام توسط بازرگان فاش شد و اين بعد 
از حملـــه عراق به ايران بود و ثانيًا دكتر يزدى به من گفت كه اين اطالع به وزير خارجه بعدى منتقل 
نشده است. بنى صدر كه وزير خارجه بعد از يزدى بود، به من گفت كه نه يزدى و نه كس ديگرى اين 
اطالع آمريكائى ها را به من منتقل نكرده است و يزدى هم تأييد كرد كه اطالع منتقل نشده است.  

بيش از همه من به اين علت از يزدى نپرسيدم كه چرا او اين اطالع را به احدى نگفته است زيرا 
نمى خواستم كه چنين سئوال ســـخت و آزار دهنده اى را در برابر او مطرح كنم ( اين تعارف بدى
بود). اما چنين به نظر مى رسيد و برايم روشن بود كه خطر بزرگىيزدى را تهديد مى كرد [ اگردر آن 
موقـــع] چنين مى كرد. من فكر مى كنم كه بازرگان قادر بود كه در دادگاه انتظام در مورد آن صحبت 
بكند زيرا او مطمئن بود كه دســـتگير نخواهد شد زيرا او مستقيم جرج كيو[شخص آمريكائى كه با 
امير انتظام تماس گرفته و اطالع را به او منتقل كرده اســـت.ن.] را مالقات نكرده و بعداً اين اطالع به 

يزدى ريسك باالئى داشت. (7) او منتقل شده بود. اما اين براى
نتيجه:

  اســـناد ارائه شده و نيز مصاحبه آقاى عبدالعلى بازرگان مسلم مى كند كه آمريكائيها به آقايان: 
امير انتظام، مهندس بازرگان و دكتر يزدى از حمله احتمالى عراق به ايران خبر داده بودند. گفتههاى
آقاى اميرانتظام هم روشـــن است كه اين اطالع به مهندس بازرگان و دكتر يزدى منتقل شده است. 

اّال اينكه آقاى عبدالعلى بازرگان مدعى است كه اين اطالع از طريق دكتر بهشتى و دعائى به شوراى
انقالب و آقاى خمينى منتقل شده است. از سه نفر نامبرده شده، دو نفر كه در قيد حيات نيستند. نفر 
سوم كه آقاى دعائى است، ايشان به شدت مطلب را تكذيب كرده است و اطالع خود را از اين مسئله 
يعنى4 سال قبل از مقاله « مارك گازيوروسكى» منتشر كرده است و همچنانكه در باال  در سال1387

آمد او چنين اطالعى را به آقاى خمينى و شوراى انقالب نداده است.   
  حال تحقيق مســـتدل و روشنى كه انجام گرفته از نظر خوانندگان محترم گذشت. قضاوت از 

كم و كيف اين مسئله هم برعهده شما  است. 
محمد جعفرى 21 بهمن1391
mbarzavand@yahoo.com
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Yazdi told me that the information was not passed on.     He said that his
successors never asked.  I doubt they would have believed him anyway.  By the time

.of Entezam's trial it was too late,of course,since Iraq had already invaded
Bani-Sadr(who succeeded Yazdi as foreign minister) told me neither Yazdi
nor anyone else told him about the US warning,and Yazdi told me he did not tell his
successors about the warning snd that they never asked about anything like that.  I
didn't ask Yazdi why he did not tell anyone,mainly because I didn't want to raise a
very awkward question (it would have been bad taaroof).  But it seems quite clear to
me that there would have been grave danger for him in doing so --what happened
to Entezan could have happened to him.  I think Bazargan was able to talk about it
at Entezam's trial because he was fairly confident that he would not be arrested for
saying so, and also because he did not directly meet with Cave; he was told about

..the warning afterward.  This would have been much more risky for Yazdi

 اگر اجازه بدهيد از آغاز جنگ شروع كنيم. ميخواهم نگاه 
شخصي شما به دليل وقوع جنگ ميان ايران و عراق را بدانم.

رژيم حاكم بر عراق كه عمدتا بعثيها بودند با رژيم شـــاه 
اختالفات ديرينه داشـــتند. سر ســـيادت در منطقه خودشان را 
رقيب شاه ميدانستند. از ســـوي ديگر كشورهاي پيراموني ما 
يا همان كشـــورهاي حوزه خليج فارس مثل امارات، كويت و 
حتي عربســـتان از جمله كشورهايي بودند كه با رژيم شاه نوعي 
همراهي داشتند و مورد حمايت رژيم شاه بودند چون كشورهاي 
ضعيفي بودند و براي مصون ماندن از تعرضاتي كه امثال عراقيها 
ميتوانستند داشته باشند و در يك مقطعي از سوي مصر احساس 
خطر ميكردند و از قدرت و نفوذ رژيم شـــاه بهره ميبردند. به 
بياني ديگر پشـــتوانه آنها رژيم حاكم بر ايران بود. بعثيها زماني 
كه در عراق بر سر كار آمدند براي ســـيطره بر اين منطقه، نفوذ 
بر كشـــورهاي عربي و بهرهگيري از امكانات آنها و داعيهاي كه 
داشتند و معتقد بودند كه كشورهاي عربي بايد متحد و هماهنگ 
باشند به اين دليل با رژيم شـــاه در تعارض بودند. دسيسههايي 
هم در كشورهاي منطقه يا مناطق مرزي داشتند و مزاحمتهايي 
را ايجاد ميكردند. به دليل همان شعار ناسيوناليستي كه داشتند، 
تالش ميكردند كه از هموطنان عربزبان ما در منطقه خوزستان 
حمايت كرده و در تحريك آنها بـــراي مقاومت در برابر رژيم 

مركزي بهره ببرند.
رژيم شاه براي اينكه پاســـخگويي به اين تعرضات داشته 
باشـــد، آمد و از نقطه ضعف عراقيها اســـتفاده كرد كه آن هم 
مساله كردســـتان عراق بود كه در همين راستا كردهاي عراق را 
مورد حمايت خودش قرار داد و در مبارزهاي كه آنها با حكومت 

1394/7/6 روزنامه اعتمادـ 
                                                               سيد محمود دعايي از سفارت در عراق وجنگ ميگويد

پيغام صدام براي مذاكره را در جلسه خصوصي به امام گفتم
مهشيد ستوده| «خدا به ســـالمت دارد امام موسي 
صدر را»؛ اين عبارتي است كه در برخي نقلقولهايش از آن 
استفاده ميكند؛ مردي كه در طبقه سوم موسسه اطالعات در 
يك دفتر كوچك نشســـته است هنوز هم اميد به زنده بودن 
مردي دارد كه ديگر خيليها بـــه آن اميدي ندارند. تواضع 
نخستين صفتي است كه با ديدنش توجهت را جلب ميكند. 
عمامه را از سر برداشـــته و با عبا مشغول خواندن صفحهاي 
است؛ كاري كه در آن ســـاعت روز خيلي از مديران مسئول 
بايد كنند. ســـيد محمود دعايي اما 35 سال است كه هر روز 
همين كار را ميكند. شـــمرده حرف ميزند و دقيق. همه 
چيز را از 40 ســـال پيش به اين طـــرف با تاريخ دقيق بهياد 
دارد. سيد محمود دعايي همان مردي كه ميگويد خود عهد 
كرده همواره يك طلبه باشـــد در كنار نمايندگي مجلس و 
حضور در روزنامه اطالعات، يك سمت مهم ديگر هم داشته 
اســـت، سفير ايران در عراق كه شايد زودتر از هر فرد ديگري 
احتمال وقوع جنگ را ميداده است. معتمد امام كه به دليل 
همين اعتماد شـــد يك طلبه ســـفير. همان طلبه سفيري 
كه در گزارشهاي وقت ســـاواك و مذاكرات امنيتي رژيم 
پهلوي و عراق به عنوان تنها گزينه نزديك و تاثيرگذار بر امام 
شناخته ميشده است. سيدمحمود دعايي را عالوه بر تواضع 
به صراحتش هم ميشناسند آرامش نهتنها در چهرهاش كه 
در تحريريه تحت مديريتش هم ديده مي شود. سيدمحمود 
دعايي اما اينبار در گفتوگو با «اعتماد» از شـــرايط جنگ 
35 ســـال پيش و روزهاي حضورش در ســـفارت ايران در 
عراق ميگويد. متن گفتوگوي «اعتماد» با حجتاالسالم 

والمسلمين محمود دعايي را در ادامه ميخوانيد.

وقتي كه مرحوم حاج احمد آقا آمد و اين پيشــنهاد امام را به من داد من به ايشــان گفتم كه مصلحت 
نميدانم كه ســفير شوم چرا كه به هر حال من ســابقه كار ديپلماتيك ندارم و يكسري آموزشهايي 
الزم دارد و من كه طلبهاي بودم كه هر چند در فعاليتهاي سياسي و مبارزاتي بودم اما كار ديپلماتيك 
نكرده بودم و سابقه اين كار را نداشتم و روحاني هم هستم. اگر از ناحيه ما به دليل ناآشنايي با سيستم
و اصول ديپلماتيك خطايي سربزند دامن روحانيت را ميگيرد و من ترجيح ميدهم كه سفير نشوم.
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مركزي عراق داشـــتند حامي آنها شد و به عنوان يك پشتيبان و 
محرك در كنار آنها قـــرار گرفت و رژيم عراق را تهديد كرد. به 
دليل همين حمايتهايي كه از طرف ايران ميشد كردها به عنوان 
يك خطر جدي در عراق مطرح شدند و مقاومت مسلحانه كردند 
و داعيه استقالل داشتند يا در اقل حكومت خودمختار منطقهاي 
را درخواست داشتند كه رژيم عراق حاضر به تسليم نشد. سالها 
ارتشهاي نيرومندي از عراق در مقابله با كردهاي شمال درگير 
بودند و طبيعتا اين مســـاله براي رژيم عراق يك تهديد جدي به 
حساب ميآمد و مشكالتي را از لحاظ انساني و اقتصادي به آنان 
تحميل ميكرد. اين احتمال هم وجود داشت كه در يك مقطعي 
به دليل حمايتهاي جدي كه رژيم شـــاه انجام ميداد كردها به 
پيروزي برســـند و حكومت مركزي حاكم بر عراق تضعيف و 

ناتوان شود.
ابتدا فعاليتهاي تبليغاتي را شـــروع كرده و سعي كردند تا 
از عناصر مخالف رژيم شاه حمايت كنند يا آنكه امكاناتي را در 
اختيار آنها بگذارند و حتي اگر فعاليت مسلحانهاي شروع ميشد، 
حمايت كنند منتها گروههاي مخالفي كه در ايران بودند در آن حد 
از توان و پيشرفت فعاليتهاي مسلحانه نبودند كه مشابه كردهاي 
عراق تهديد تلقي شوند. سرانجام با وساطت الجزاير بنا شد كه 
مذاكرات تعيينكنندهاي بين رژيم شـــاه و رژيم حاكم بر عراق 
برگزار بشود. در آن مذاكرات عراقيها در مقابل رژيم شاه ناگزير 
از تسليم شدند. آنها ادعاهايي در مورد شطالعرب و برخي مسائل 
منطقه داشتند اما در آن مذاكرات عقبنشيني كردند. پذيرفتند كه 
شطالعرب مساوي ميان ايران و عراق تسليم شود و داعيههايشان 
را فرامـــوش كردند و صدام حســـين در آن مذاكرات ناگزير از 
امضاي قراردادي شد كه به او تحميل شده بود منتها در شرايطي 
اين قرارداد را امضا كردند كه براي آنها شـــرايط طاليي قلمداد 
ميشد. يعني آنها پذيرفته بودند كه رژيم شاه ديگر از مخالفانشان 
ديگر هيچ گونه حمايتي نكند و خودشان هم پذيرفته بودند كه به 
مخالفان ايراني كه مورد حمايتشان بود هيچ گونه كمكي نكنند 
و آنها را محدود كنند. در حقيقت اين توافق يكي از شـــعارهاي 
اوليـــه حزب بعثي كه حاكم بر عراق بود را محقق ميكرد چراكه 
زماني كه بعثيها در عراق كودتا كردند و حكومت را در دســـت 
گرفتند يك شـــعار دادند كه آن هم اين بود كه ما آمديم تا بمانيم. 
چون عراق قبل از كودتاي آنها به كودتاخيز بودن معروف بود. هر 
سالي يك مرتبه يا حتي چند مرتبه در سال كودتاهايي به اين شكل 
انجام ميشـــد و حتي آنقدر معروف بود كه توفيق كاريكاتوري 
كشيده و عربي را آفتابه به دست در حال رفتن به دستشويي نشان 
ميداد كه به همســـرش ميگويد كه اگر تا برميگردد كودتايي 
رخ ميدهد به او خبر دهد. يعني آنقدر احتمال كودتا باال بود. لذا 
زماني كه اينها بر سر كار آمدند شعارشان ماندن به هر قيمتي بود. 
حاال اين ماندن ميتواند با كشتن مردم باشد يا ايجاد خفقان و يا 
سازش. صدام حسين براي تحقق اين شعار و براي پاسخگويي به 
تهديداتي كه درون كشورش بود ناگزير از تسليم در مقابل رژيم 
شاه با وساطت الجزايريها شده و ناگزير توافقي را امضا كرد كه 

بسياري از ادعاها را فراموش كردند.
در سايه اين توافق اما آنها مشكالت داخليشان را حل كرده 
و كردها را سركوب و حتي كوچ دادند و به هر حال مسائل را حل 
كرده و به يك تفاهم و تبادل همكاريهاي خيلي تعيينكنندهاي 
با رژيم شاه رسيدند. اينها پذيرفته بودند روابط دو كشور قبل از 
اينكه روابط ديپلماتيك باشـــد روابط امنيتي باشد. يعني در كنار 
سفير و نماينده ديپلماتيككشور كه در كشور مقصد مقيم ميشود 
باالي سر او يك نماينده تاماالختيار امنيتي قرار ميگرفت. مثال در 
آن زمان يك فردي كه اختيارات تام داشته و فقط ارتباط امنيتي با 
تشكيالت امنيتي كشور خود و كشور مقيم داشت، تعيين ميشد و 
عراق هم متقابال چنين نيرويي داشت. اين افراد با ابزارهاي خيلي 
قوي مثل گيرندههاي توانمند مسائل امنيتي كشور مقيم را شنود و 

گزارش ميكردند و نيازهاي امنيتي را مبادله ميكردند.
 اين روند يعني چقدر ادامه داشت؟ تا انقالب؟

بله، از شروع توافق ايران و عراق در الجزاير اين قرار گذاشته 
شـــد و در سفارت يك واحد به عنوان واحد امنيتي شكل گرفت 
كه مستقل و فوقالعاده نيرومند بود. مثال اگر سفير ما در عراق بنا 
به ضرورت قصد ديدار با وزير خارجه را داشت بايد يادداشت 
نوشته و از قبل درخواســـت وقت كند و بعد به آنها وقت داده 
ميشد اما مسئول امنيتي اين گونه نبود و زنگ ميزد و ميگفت 

من آمدم. مستقيما پيامش را ميرساند.
 پس اختيارات گستردهاي داشت اين مامور امنيتي؟

بله، از قدرت بااليي برخوردار بود اما اين موضوع نشـــان 
ميداد كه دو رژيم قبل از آنكه روابط ديپلماتيك داشـــته باشد 
روابط امنيتي با يكديگر داشتهاند و به شدت يكديگر را كنترل و 
نياز امنيتي خود را تامين ميكردند. يعني عراقيها مطمئن بودند 
كـــه ديگر هيچ نيروي مخالفي را در ايران نخواهند داشـــت كه 

قدرت فعاليت و تحرك داشته باشد و متقابال ايرانيها هم اطمينان 
داشتند كه عراقيها كمكي به مخالفانشان نخواهند كرد.

در پرتو اين توافق آنها به آنچه از دســـت داده بودند، راضي 
بودند تا اينكه انقالب ايران پيروز شد. البته ماجراهاي فشاري كه 
به امام آورده بودند و تاكيدي كه رژيم شاه داشت كه بايد آيتاهللا

خميني كه مخالف آنها بود از سوي عراق كنترل شود هم در همين 
شرايط رخ داد. آنها وقت گرفتند و نزد امام آمدند و به ايشان گفتند 
كه بنا به تعهدات امام بايد فعاليتهاي سياســـي خود را خارج 
از عراق انجام دهد كه ماجراي آن جدا اســـت و به هجرت امام 
انجاميد. امام در همان زمان تعبير خودشان را داشتند كه به جايي 
ميروند كه مستعمره ايران نباشد. البته تصميم امام به هجرت از 
عراق تصميمي بود كه از يك طرف عراقيها از آن استقبال كردند 
و از يك طرف ايران نگران بـــود. امام با هجرت از عراق به هر 
كشـــوري كه ميرفتند ديگر تعهدي به رژيم شاه نداشت كه امام 
را كنتـــرل كند. لذا ايران از هجرت امام ناراضي و نگران بودند و 
حتي تمايل داشتند شرايط به گونهاي شود كه امام در عراق بماند. 
زماني هم كه امام از طرف كويت مورد پذيرش قرار نگرفته و به 
عراق بازگشـــتند عراقيها به ايشان پيغام دادند كه بايد در منزل 
بماند و با هيچ كس در تماس و ديدار نباشد و به بيان ديگر ايشان 
را محصور ميكردند كه امام هم تصميم خودشان را گرفته بودند 
كه از عراق بروند. اين مســـاله هم بيانگـــر اين بود كه عراقيها 
ميخواستند به امام فشار بياورند كه يا از كليه فعاليتهايش دست 
بردارد يا آنكه از عراق خارج شود. به هر حال امام هجرت كردند 
كه به پيروزي انقالب هـــم انجاميد. در جريان پيروزي انقالب 
خب شرايطي جديد بر ايران حاكم شد كه مطلوب دولت عراق 
نبود. از آن سو كشور از يك اســـتبداد جهنمي نجات پيدا كرده 
بود. مردم آزاد شـــده بودند و هر حرفي را به راحتي ميزدند و از 
طرف ديگر هيچ قراردادي را با كشـــورهاي ديگر كه نافي منافع 
ملي كشورشان ميبود نميپذيرفتند. از جمله همان روابط امنيتي 

دپيلماتيكي كه وجود داشت.
قبـــل از پيروزي انقالب در آبان ماه 57 حكومت وقت براي 
آرام كـــردن جامعه و مردم، ســـاواك را منحل كرد و قويترين 
پايگاه امنيتي و اطالعاتي كه عراق به آن اتكا داشـــت، منحل شد 
و طبيعتا نماينده ايران در عـــراق كه عاليترين نماينده امنيتي ما 
بود ديگر رسالت و مسئوليتي نداشت. خوب است كه اين مساله 
را كـــه ميگويم در تاريخ بماند. آن مقام امنيتي مقامي بود كه همه 
مسئوالن ســـفارت اعم از سفير و كاردار و ساير كاركنان حرمت 
او را داشته و ســـعي ميكردند كوچك ترين ارتباطي با او نداشته 
باشند. البته خود او هم تمايل به عدم ارتباط داشت چراكه مسئول 
امنيتي بود و كارهايش را شخصًا انجام ميداد. همه از اين شخص 
پرهيز داشتند. هم حرمتش را نگه ميداشتند و هم نگران بودند كه 
كاري از آنها سر بزند كه موجب شود آن مقام امنيتي گزارشي در 
مورد آنها بنويســـد. عراقيها پس از انحالل ساواك به اين نتيجه 
رسيدند كه حكومت شاه در حال فروپاشي است يعني شرايطي بر 
ايران حاكم شده بود كه هم مسئوالن نظامي به دستور رهبر انقالب 
از پادگانها فرار ميكردند و هم ديگر مســـئوالن امنيتي قدرتي 
نداشتند. صدام حســـين به عنوان مرد نيرومند و مبتكر قرارداد 
كذايي با رژيم شـــاه به اين نتيجه رسيده بود كه شيرازه حكومت 
شاه در حال فروپاشي اســـت و ديگر آن قدرت نظامي و امنيتي 
وجود ندارد و اين انقالب هم تا بخواهد پيروز شود و قوام امنيتي 
خودش را بگيرد شرايط شكنندهاي خواهد داشت و بهترين وقت 
است تا بيايد و انتقام آن تسليمي كه در برابر شاه شده بود را بگيرد 
و در حقيقت شـــرايطي را دنبال كند كه يا به تسليم ايران در برابر 
خواســـتههاي او بينجامد يا به سرنگوني رژيم حاكم بر ايران. از 

همان آبان ماه صدام حسين در بصره قرارگاه جنگ را زد.
 همان آبان ماه 57؟

بله. از همان موقع. برادرش برزان تكريتي را مســـئول آن 
قرارگاه كرد كه مطمئنترين فـــرد از نگاه او بود. صدام تصميم 
گرفت كه با شرايط ويژهاي كه در آن زمان بر ايران حاكم شده بود 
و مرزها از وضعيتي متفاوت با قبل برخوردار و امكان تردد زياد 
بود ســـعي بر گرفتن نيرو در ايران كرد. اين كار از طريق اعرابي 
كه در ايران بودند صورت گرفت. عراق دو كنسولگري در ايران 
داشت كه هر دوي آنها را خيلي فعال كرد. يكي در خرمشهر بود و 
ديگري در كرمانشاه. البته ما هم در مقابل دو كنسولگري در عراق 
داشتيم. نيروهاي امنيتيشـــان در اين دو كنسولگري يارگيري 
كرده و عناصر مختلف را جذب كرده و براي برنامه اصليشـــان 
كه انتقامگيري از ايران و بهرهگيري از شرايط شكننده كشور بود 
برنامهريزي ميكردند. جالب اينجاســـت كه آن مامور امنيتي كه 
قبل از فروپاشي ساواك رابط ايران و عراق بود و ارتباطات خيلي 

قوي و تعيينكنندهاي داشت را احضار كردند.
 همان مامور ايراني؟

بله او را احضار كرده و به او گفتند كه تو تا به حال از طرف 

ايران مامور امنيتي بودهاي اما حاال ســـازماني كه تو از طرف آن 
مامور بودي منحل شـــده و االن تو اگر به ايران برگردي به دليل 
وابستگيات به ســـاواك در صورتي كه انقالبيون تو را بشناسند 
كشـــته خواهي شد. اما ما به پاس تمام خدماتي كه تا به حال به ما 
كردي و رابـــط بين ما و ايران بودي آمادگي اعطاي پناهندگي را 

به تو داريم.
 تالش كردند كه جذبش كنند. 

به او وعده اعطاي حقوق مكفي و پاســـپورت و از سوي 
ديگر اجـــازه تحصيل فرزندانش را دادنـــد. اين مامور امنيتي 
هم درخواســـت فرصت براي فكر كردن ميكند. بالفاصله به 
سفارت بازميگردد و براي نخســـتين بار مسئوالن سفارت را 
جمع ميكند و آنها هم تعجب ميكنند كه چه شـــده است كه 
اين مامور امنيتي به آنها مراجعه كرده اســـت. به آنها ميگويد 
كه من اين بعثيها را ميشناســـم اينها جنايتكاراني هستند كه 
هيچ اصول انساني و اعتقادي ندارند و فوقالعاده خبيثتر از آن 
چيزي هستند كه ما ميدانيم. او تاكيد كرد كه من ترجيح ميدهم 
در وطنم به دســـت هموطنانم قطعهقطعه شوم اما مزدور اين 
بيشرفها نشـــوم. از آنجايي هم كه حاال االن مراقب هستند تا 
ببينند من چه تصميمي ميگيرم به من پيشنهاد مالي دادند و دنبال 

تطميع من هستند.
 اسم اين مامور امنيتي چه بود؟

مي گويم. اين مامور گفته بود كه اگر در برابر تطميع بعثيها 
تسليم نشـــود او را شـــكنجه خواهند كرد و وادار به همكاري 
ميشـــوم و چون مراقب من هســـتند به منزل براي برداشتن 
اثاثيهام نميروم و ســـريعا به كشورم بازميگردم. از همانجا هم 
بالفاصله به ايران بازگشت. خب اين ماجرا ختم به خير ميشود 
و آنها نتوانســـتند از يك عامل رژيم شاه كه فكر ميكردند با آنها 
همكاري خواهد كرد و پشـــتوانه امنيتي و اطالعاتي آنها خواهد 
شد بهره بگيرند و آن مامور امنيتي به دليل ميهندوستي و عرق به 

مردمش به ايران بازگشت.
 به ماجراي ســفير شدن شــما بازگرديم. چرا شما به 

عنوان سفير ايران در عراق انتخاب شديد؟
علت انتخاب من به نگاه امام بازميگشت. يكي از مواردي 
كه ايشان تاكيد داشتند مورد توجه قرار بگيرد حسن همجواري 
با همســـايگان بود و قبل از هر چيزي براي اين كار بايد رابطه 
ديپلماتيك شـــكل بگيرد و سفير رد و بدل شود تا اگر مذاكرهاي 
قرار است صورت بگيرد انجام شود. من خاطرم هست كه همان 
ايام وزير خارجه كويت به ديدار دكتر يزدي كه وزير خارجه بود 
آمد. نخستين ديپلماتي كه بعد از عرفات به ايران آمد وزير خارجه 
كويت بود. او آمد و رســـما به دكتر يزدي گفت كه ما تا به حال 
به دليل نگرانيهايي كه از تندرويهاي عراقيها داشـــتيم شاه از 
ما حمايت ميكرد و حاال هم شـــما بايد از ما حمايت كنيد كه در 
همين راســـتا قولهايي رد و بدل شد. به هر حال به دنبال تاكيد 
امام بر ايجاد رابطه و حســـن همجواري با همسايگان و زدودن 
تشنجها بنا شد كه براي عراق سفير انتخاب شود كه پيشنهاد امام 

من بودم.
 نخستين پيشنهاد بوديد؟

بله. وقتي كه مرحوم حاج احمد آقا آمد و اين پيشنهاد امام 
را به من داد من به ايشـــان گفتم كه مصلحت نميدانم كه سفير 
شوم چراكه به هر حال من سابقه كار ديپلماتيك ندارم و يكسري 
آموزشهايـــي الزم دارد و من كه طلبـــهاي بودم كه هرچند در 
فعاليتهاي سياســـي و مبارزاتي بودم اما كار ديپلماتيك نكرده 
بودم و سابقه اين كار را نداشتم و روحاني هم هستم. اگر از ناحيه 
ما به دليل ناآشنايي با سيستم و اصول ديپلماتيك خطايي سر بزند 
دامن روحانيت را ميگيرد و من ترجيح ميدهم كه سفير نشوم. 
ايشان هم پيغام را خدمت امام بردند و امام در ابتدا نوعي تحسين 
كرده بودند كه به هر حال پيشنهادي به كسي شده اما او به داليلي 
كه منطقي هم هســـت نميپذيرد. به بيان ديگر اين عدم پذيرش 
را امام حمل بر تقوا كردند اما منتها فرمودند كه استدالل ديگري 
دارند. امام فرمودند كه در دوران اقامتشـــان در عراق فالني 
يعني من كه واسطه ما با مسئوالن امنيتي و سياسي عراق بوده اگر 
سفير شود نشاندهنده نوعي حسن نيت از طرف ما است. يعني ما 
ميخواهيم به عراقيها بگوييم كه عنصري را اعزام ميكنيم كه او 
را شما به زيبايي ميشناسيد و از او سابقه ارتباطي داريد. به دليل 
اهميتي كه براي اين ارتباط داريم ميخواهيم كسي انتخاب شود 
كه اين سوابق و صالحيت را داشته باشد و من از ايشان ميخواهم 

كه پيشنهاد را بپذيرند.
 يعني امام از همان زمان پيشبيني ميكردند كه ممكن 

است روابط با عراق كمي سخت باشد؟
در ادامه ميگويم. در كنار اين ارايه حســـننيت يك سري 
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مســـائل مربوط به بيت امام بود و وسايل امام كه در نجف بود و 
بنا بود با يك دقت و امانتداري به ايران حمل شـــد. البته هر كسي 
كه ميرفت ميتوانست اين كار را بكند اما من به دليل آشناييام 
با نجف و مرتبط بودن با بيت امام بهتر ميتوانســـتم اين كار را 

انجام دهم.
 در نهايت چه شد؟

من به امام عرض كردم كه تابع امر شما هستم اما عهد كردم 
كه در دوران زندگيام چه قبـــل از انقالب و چه بعد از انقالب 
طلبه باشـــم و نميخواهم به عنوان يك كادر وزارت خارجه و 
كارمند آنان تلقي شـــوم پس اجازه بدهيد كه همان رابطه طلبگي 
را با شما داشته باشم كه ايشـــان هم پذيرفتند و حكمي را براي 

من فرستادند.
 چه حكمي؟

حكم مشـــابه همان احكام امور حسبيه است كه ما طلبهها 
ميگوييم. من مجاز بـــه دريافت وجوهاتي و تصدي اموري كه 
مربوط به نماينده مرجع ميتواند باشـــد بودم. حكمي بود كه با 
سخاوت بود. معموال احكامي كه امام براي نمايندگانشان صادر 
ميكردند احكامي بود كه به آنها اجازه ميدادند نصف وجوهاتي 
كـــه دريافت ميكنند را تصرف كنند يا ثلث يا يكپنجم اما به من 
مطلق اجازه داده بودند يعني ديگر ميتوانم آنچه را تشـــخيص 
ميدهم را كال عمل كنم. خب ايـــن حكم بزرگوارانه بود و من 
از ايشـــان هم اجازه گرفتم كه حقوق را از وزارت خارجه نگيرم 
و شهريهام را همان طور كه در گذشته از دفتر ايشان ميگرفتم به 
همان ترتيب شـــهريه را بگيرم كه همان كار را ميكردم. ماهيانه 
مبلغي را از دفتر ايشـــان در نجف براي من ميفرستادند و من در 
اختيار ذيحساب سفارت ميگذاشتم و امور مادي سفارت را از 

آن طريق دنبال ميكردم.
 از ورودتان به سفارت بگوييد. 

بايد به اين نكته اشـــاره كنم كه مسئوالن عراقي دو طيف 
بودند؛ يك طيف مسئوالني بودند كه از يك پختگي و يك متانت 
و جهانديدگـــي ويژه برخوردار بودند و از انتخاب من به عنوان 
سفير اســـتقبال كردند. در كنار آنها گروه تندرويي بودند كه آنها 
براي مقابله با انقالب اسالمي ايران برنامه داشتند آنها اين موضوع 
را بـــه عنوان يك تهديد تلقي ميكردنـــد. به همين دليل من در 
مالقاتي كه با رييسجمهور وقت عراق حســـن البكر داشتم او با 
يك صميمت و صفايي با من برخورد كرد و تحسين كرد انتخاب 
من را. براي امام سالم و درود فرستاد و از برخي تعديهاي مرزي 
كه در آن ايام شـــده بود عذرخواهي كرد و توجيه كرد و گفت 
كه طبيعتا وقتي هواپيمايي در مرز ميخواهد براي شناســـايي و 
كنترل عناصر ناراضي داخلي حركتي كند ممكن اســـت در يك 
حركت چند كيلومتر آنطرفتر برود كه اين موضوع نبايد تجاوز 

تلقي شود.
 انتظار چنين برخوردي را داشتيد؟

از آن طيف بله. حســـن البكر يك عنصر جاافتادهاي بود كه 
تمايل به جنگ و درگيري نداشـــت و دلش ميخواست مسائل 
با حســـن نيت و تفاهم حل شود. او درك ميكرد كه يك انقالب 
مردمي نيرومندي در كشـــور همجوارش ميتواند يك فرصت 
باشـــد و ميتواند يك پشتوانه باشد. اما صدام و طيف طرفدار او 
كه طيف تندرو و چپ آنها تلقي ميشدند معتقد بودند كه بايد از 
اين فرصت فروپاشي رژيم شاه و سقوط ارتش و جانيفتادگي و 
شرايط ابتدايي حاكم بر كشور بهره بگيرند و آنها وادار به تسليم 
خواستهها شوند يا جنگي را آغاز كنند كه پيشبيني پيروزيشان 
را هـــم ميكردند. او تمام عوامل پيـــروزي كه تصور ميكرد را 
در اختيار داشـــت؛ هم حمايت بينالمللي را در اختيار داشت و 
هم ســـازماندهي نيرومند نظامي داخلي و هم اطالعات تقريبا 
تعيينكنندهاي از طريق عناصر وابســـته به خودش در داخل در 
اختيار داشـــت. او مطمئن بود كه ما در اين جنگ يا شكســـت 
ميخوريم و يا آنكه تسليم خواستههاي آنان ميشويم. بنابراين 
آنها تاكيد بر جنگ داشتند اما حسن البكر و طيف پخته همراه او 

اين اعتقاد را نداشتند.
 مراحل حضورتان در عراق چگونه طي شد؟

معموال وقتي كه يك ســـفير براي ماموريتش به كشوري 
ميرود اول رونوشـــت اعتبـــار نامهاش را بـــه وزير خارجه 
ميدهد و بعد برايش وقت تعيين ميشـــود تا اعتبارنامهاش را به 

رييسجمهور بدهد. من در قسمت رونوشت اعتبارنامهام خيلي 
ســـريع اين مرحله را طي كردم و با شخصي مواجه شدم كه اين 
شخص فرد تحصيلكرده و متيني بود. اما فاصله تقديم رونوشت 
تا تقديم اعتبارنامه من به رييسجمهور طول كشيد. معموال بايد 
يك تا دو هفته باشد اما به بيش از يك ماه به طول انجاميد كه اين 
موضوع ناشـــي از تبادل آرايي بود كه در درون خود حزب بعث 
عراق وجود داشت. گروهي تندرو مايل نبودند كه به اين سرعت 
انجام شود بلكه ميخواســـتند كمي تاخير بيفتد اما گروه ديگر 
نظر ديگري داشـــتند اما در وقتش كه قرار شد من اعتبارنامه را به 
حسن البكر بدهم به زيبايي از من استقبال شد. من خاطرم هست 
در اين جلسه ايشـــان، وزير خارجه عراق، عزت ابراهيم كه آن 
موقع نيروي صدام و ناظر او بود حضور داشـــتند و طوالنيترين 
جلسهاي بود كه يك رييسجمهور با يك سفير ميتوانست داشته 
باشـــد. اين جلسه نزديك به دو ساعت به طول انجاميد و اين دو 
ساعت با توضيحات حسن البكر و درددلهاي او همراه بود. من 
هم توضيحاتي داشتم و گفتم كه خاطرم هست در دوراني كه در 
عراق بوديم مســـئوالن امنيتي شما كتاب فلسفتناي آيتاهللا سيد 
محمد باقر صدر را در اختيار مـــا قرار ميداديد و معلوم بود كه 
شما از افكار فلسفي آيتاهللا صدر استقبال ميكنيد و به اين دليل 

كه شما مثل ما و همه مسلمانها با حاكميت الييسم و كمونيسم 
مخالف بوديد و اعتقاد آرماني داشـــتيد و االن هم درخواست 
داريم نســـبت به ايشان كه در حصر هســـتند تجديدنظر شود. 
مسائلي اينچنيني را مطرح كرديم. او هم با صميميت ميپذيرفت 
و توضيح ميداد. خالصه بگويم كه در آن شـــرايط گروهي كه 
حاكميت را داشتند مايل به تفاهم و نوعي ابراز حسن نيت بودند 
اما گروه تندرو قطعا ميخواستند كه برنامههاي خودشان را دنبال 
و انتقام تسليم در برابر شاه را بگيرند. به همين دليل ناگزير شدند 
تا درون تشـــكيالت عراق كودتا كنند. كودتاي حزبي صورت 
گرفت، حسن البكر استعفا داد و صدام رسما رييسجمهور شد.
 چندماه بعد از اينكه شما سفير شديد اين اتفاق افتاد؟

تقريبا ســـه تا چهار ماه بعد. رسما مانورها شروع شد و در 
نطقهاي تعيينكنندهاش نســـبت به ايران موضع گرفت و عمده 
فعاليتهايي كه داشـــتن تحريك اعـــراب منطقه و هموطنان 
خوزســـتاني ما و حتي كردهاي ايراني ما بود. ادعاي حاكميت 
بر شـــطالعرب و ادعاي حاكميت بر جزاير سهگانه ما يا به قول 
امام موســـي صدر كه خدا به سالمتش دارد تنبان ابوموسي كه به 
شوخي ميگفتند، داشتند. امام موسي صدر به شوخي ميگفت 
كه اينها دست از تنبان ابوموسي برنميدارند. به هر حال ادعاهايي 
اينچنيني داشتند و بلندگوهاي تبليغاتيشان را به طرف گروههاي 
طرفدار شاه فعال كردند. من اعتراضاتي را به اين ادعاها و مطالبي 
كه در روزنامههايشـــان بود با مراجعه به وزارت خارجه ابالغ 

ميكردم. آنها هم متقابال اعتراضاتي داشـــتند نسبت به آنچه يا 
در روزنامههاي ما مطرح ميشـــد يا آنكه مســـئوالن سياسي ما 
عرضه ميكردند. در يك مقطع جـــدي كه من مالقاتي با وزير 
خارجهشان داشتم ،گفتم كه شما ميدانيد كه من عالوه بر اينكه 
نماينده ديپلماتيك هســـتم و از طرف وزارت خارجه به عنوان 
سفير انتخاب شدهام سوابق نزديكي و آشنايي با رهبر انقالب را 
هم دارم. خب شما چه مشكلي داريد و چرا مطرح نميكنيد؟ در 
مالقات بعد كه من پذيرفته شدم پيامي از طرف صدام به من داده 
شد و پيام جالبي بود. صدام پيشنهاد داده بود كه من به ايران بيايم 
و راسا از امام خميني نمايندهاي را درخواست كنم كه تاماالختيار 

بيايد و در عراق با صدامحسين مذاكره كند.
 مذاكره بر سر جزاير و شطالعرب؟

سر همه مسائل اختالفي. خب طبيعتا آنچه آنها ميخواستند 
در مذاكرات از ما پذيرش شود يكي تسليم ما در مقابل ادعاهاي 
آنها براي شـــطالعرب بود. تسليم در برابر ادعاها در مورد جزاير 
سهگانه و پذيرش در برابر تجزيهطلبي برخي هموطنان در داخل 
كه عراق هم حامي آنها بـــود. من به ايران و خدمت امام آمدم و 
شـــرايط را توضيح دادم كه برنامههاي عراق چيست و پيشنهاد 
اعزام نماينده براي مذاكره را هم دادهاند. من به دليل آشـــنايياي 

كه داشتم پيشـــنهادم به امام اين بود كه در شرايط فعلي بهترين 
نماينـــدهاي كه ميتواند از طرف امام بـــراي مذاكره برود آقاي 

هاشميرفسنجاني است.
 امام چه نظري داشتند؟

امام فرمودند كه بايد فكـــر كنند. روز بعد كه من رفتم امام 
فرمودند كه من به حســـننيت عراقيها اعتقاد ندارم. اينها ما را 
در شـــرايط ويژهاي تصور كـــرده و ميخواهند در مذاكره ما را 
تسليم يكسري از خواستههايشـــان بكنند كه آن خواستهها 
عملي نيست و ما نميتوانيم نسبت به تماميت ارضي كشورمان 
تصميمي بگيريم و ادعاهاي واهي آنهـــا را بپذيريم. امام تاكيد 
داشـــتند كه آنها را صادق نميبينند و مذاكره با آنها را بيفايده 
ميديدند. امام امـــا توجيه زيبايي در عدم پذيرش كردند. گفتند 
كه من از طرف ايشـــان بگويم كه فالني ضمن تشكر از حسن 
نيت شما ترجيح ميدهد كه مذاكرهكننده رسمي با شما نماينده 
واقعي مردم باشد. ما در آينده نزديك، انتخابات رياستجمهوري 
داريم. مردم نماينده رسمي خود به عنوان رييسجمهور كشور را 
انتخاب خواهند كرد. در آينده نزديك ما انتخابات مجلس شورا 
داريم و نمايندگان واقعي مردم انتخاب خواهند شد. من ترجيح 
ميدهم نمايندهاي اعزام شـــود كه از طرف منتخب مردم ايران 
باشد. در شرايط فعلي كه مرحله گذار از پيروزي انقالب و رسمي 
شدن حاكميت است ترجيح ميدهم كه من كسي را اعزام نكنم و 
اجازه دهيد انتخابات برگزار شود و نماينده رسمي ما براي مذاكره 
بيايد و شـــما تا آن موقع كه مردم نمايندهشان را انتخاب ميكنند 

در يك مقطعي امام ما را جمع كردند. من، آقاي خاتمي و فكر ميكنم آقاي مسيح مهاجري، آقاي نبوي 
از رسالت و آقاي گرشاسبي هم از ابرار حضور داشتند. امام از ما پرسيدند يعني چه كه مرتبًا اخبار ما و 
عكس ما را منتشر ميكنيد؟ برويد سراغ كساني كه اخبار و نقش آنها در اين كشور تعيينكننده است 
و گمنام هستند. تأكيداتي كردند عالوه بر رزمندگان و نيروهاي مسلح كه مورد توجه قرار ميگيرند اما 

صنعتگري كه در شرايط تحريم ابتكار به خرج ميدهد بايد نشان داده شود.
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حســـن نيت نشان دهيد تا شرايط براي مذاكره مناسب باشد. من 
هم آمدم و عينا همين مســـائل را نقل كردم. خب طبيعتا آنها در 
ترفندشان شكست خوردند. البته من اخيرا شيطنتي را احساس 
كردهام كه برخي رسانههاي مجازي به آن دامن ميزنند و ادعايي 
را مطرح ميكردند كه صدام بـــراي مذاكره اعالم آمادگي كرده 
بوده است يا خودش به ايران بيايد و من به اتفاق مرحوم بهشتي و 
مرحومبازرگان خدمت امام رفتيم و امام بدون مطالعه اين پيشنهاد 
را رد كردند و من گريه كردم كه اين موضوع صحت ندارد. تالش 
كردند جلوه دهند كه من و مرحوم بهشـــتي و مرحوم بازرگان 
عالقهمند به مذاكره بوديم تا جنگ نشـــود ولي امام با خشونت و 
خشكي مخالفت كردند. در صورتي كه اصال اين گونه نيست و 
امام كامال با ماهيت آنها آشـــنا بودند. بعد از آغاز جنگ هم امام با 
دريادلياي كه داشـــتند شرايط را طوري جلو بردند كه عراقيها 

محكوم شدند و صدام در نهايت سقوط كرد.
 پيغام امام را به وزير خارجهشان داديد؟

بله، گفتم كه امام ضمن تشـــكر از حسن نيت ايجاد شده 
ترجيح ميدهند نماينده واقعي مردم براي مذاكرات بيايد و چون 
انتخابات در پيش اســـت، ترجيح ميدهند منتخب مردم تصميم 
بگيرد. شـــما هم فضا را با اعتماد پيش ببريد تا اگر قرار اســـت 
مذاكرهاي صورت بگيرد در يك فضاي آرام باشد. البته طرح آنها 
اين بود كه براي مذاكره درخواست كردهاند و در مذاكره حاضر 
نشدند حق يا اراده امت عرب را بپذيرند. خب اين ماجرا گذشت 
و در يكي از ســـفرهايي كه من به ايران آمده و خدمت امام بودم 
پيام و سالم خيلي از عراقيهاي عالقهمند به ايشان را خدمتشان 
ابـــالغ كردم. معموال بعد از مالقاتهايي كه من با امام داشـــتم 
مصاحبههايي هم ميكردم كـــه در آن زمان با خبرگزاري پارس 
مصاحبهاي كردم و گفتم كه پيـــام عالقهمندان امام در عراق را 
رساندم كه عراقيها اين مساله را بهانه كرده بودند كه عالقهمندان 
به امام در عراق چه كساني هســـتند؟ آنها به شدت ما را كنترل 
ميكردند و تقريبا هفتهاي يك بار ميشد كه تحركاتي ميكردند. 
عدهاي را به عنوان خلق عـــرب تحريك ميكردند و ميآمدند 
جلوي سفارت شـــعار ميدادند. خيلي هم جالب بود كه چون 
تابستان بود ما ميگفتيم كه يك سيني شربت بياورند و ميانشان 
توزيع كنند. سعي ميكرديم مســـالهاي ايجاد نشود. آنها براي 
اينكه مدعي شـــوند كه انقالب در امور داخلي آنها دخالت كرده 
اســـت، ميآمدند و صحنههاي ساختگي درست ميكردند. مثال 
در يك مسيري كه طارق عزيز يا شخصيت ديگري عبور ميكرد 
نارنجكي را پرت ميكردند كه چند نفري را زخمي ميكرد و بعد 
مدعي ميشدند كه اين نارنجك را يك ايراني پرتاب كرده است. 
با اين بهانهها خبرهايي را بزرگ ميكردند كه ايرانيها تحركاتي 
دارند. به همين دليل سعي ميكردند مراكز ايراني را كنترل كنند. 
يكي از اين مراكز دبيرســـتانها و مدارس ايراني بود كه به همين 
دليل مدارس را تعطيل و دانشآموزان را اخراج ميكردند. حوزه 
علميهنجف را تهديد و خيلي از علما را اخراج كردند. ما در بصره 
و كربال كنسولگري داشتيم و عراقيها هم متقابال در كرمانشاه و 
خرمشهر كنسولگري داشتند. ميدانستم كه كنسولگريهاي آنان 
فعال است و براي آيندهشان در حال جمع كردن نيرو و يارگيري 
هستند. اما كنسولگري ما در بصره و كربال اصال مراجعي نداشت 
و يـــك محلي بود كه پرچم ايران باالي آن بود و از آنجايي كه به 
شدت تحت كنترل بود كسي جرات مراجعه به آنجا را نداشت. 
من پيشـــنهاد دادم كه كنســـولگريهايمان را تعطيل و متقابال 
كنسولگريهاي عراقيها را هم تعطيل كنيم. اين پيشنهاد را من به 
زحمت توانستم به ايران بقبوالنم و تا من سفير بودم خوشبختانه 
موافقت شده و كنسولگريها بسته شد. البته آنها آمدند و تحت 
عنوان النه خرابكاري عدهاي را به كنسولگريهاي ما ريختند و 
هرچه بود را تاراج كردند. البته به بهانه اين مراجعه آمدند و اسناد 
سجلي را كه در كنسولگريهاي ما بود، برداشتند. مثال افرادي كه 
ايراني بودند و شناسنامه ايراني گرفتند را ربودند تا ببينند كه كدام 
عراقيها هســـتند كه ميتوانند پيشينه ايراني داشته باشند. به هر 
حال اين تحركات بود تا زماني كه من در يكي از سفرهايم كه به 
ايران داشتم و پيام عالقهمندان امام را رساندم آنها ادعا كردند كه 
من در امور داخلي عراق دخالت ميكنم و بعد به من پيغام دادند 
كه ظرف 48 ســـاعت عراق را ترك كنم. اما اين را اعالم نكردند. 
در آن زمان آقاي خرازي معاون سياســـي وزير خارجه بودند كه 
من با ايشان تماس گرفتم و پيام محرمانه فرستادم كه اينها پيشنهاد 
اخراج مرا دادهاند و 48 ساعت وقت تعيين كردهاند كه من پيشنهاد 
ميدهم كه شما رسما و علنا سفيرشان را به دليل دخالتهايي كه 
ميكند اخراج و مرا احضار كنيد كه اين يك برند تبليغاتي باشد.
 اين ماجرا چند وقت قبل از حمله عراق به ايران بود؟

اسفند 58 بود. همين طور هم شد و وزارت خارجه ما رسما 
سفير عراق در ايران را با مهلت24ساعته اخراج و مرا هم احضار 
كردند كه من آمدم كه ســـفارت ما بـــا كاردار يعني آقاي مهدي 

بشـــارت كه از ديپلماتهاي بسيار كاردان و ورزيده و امين بود 
مسئوليت سفارت را بر عهده گرفتند و عراقيها هم همين طور. 
من در اســـفند58 به ايران بازگشتم و طبيعتا به دفتر امام رفتم كه 
مرحوم حاج احمد آقا آمدند و پيشـــنهاد دادند كه من مسئوليت 
روزنامه اطالعات را بپذيرم كه اطاعت كردم و از ارديبهشت 59

تا به حال در روزنامه اطالعات هستم.
 در آن زمان شما احتمال حمله اينچنيني عراق به ايران 
و آغاز يك جنگ هشت ساله را ميداديد؟ يا اينكه هشداري در 

اين مورد به امام داده بوديد؟
بلـــه، من پيشبيني ميكردم. جالب اينجاســـت كه من آن 
حركت ميهندوســـتانه و بزرگوارانهاي كه مسئول امنيتي ما در 
عراق كرده بود را در جريانش قـــرار گرفته بودم و زماني كه به 
ســـفارتخانه رفتم در اتاقش را بازكرديم اما متوجه شديم كه او با 
كمال هوشـــمندي هيچ سندي را باقي نگذاشته و همه را به ايران 
منتقل كرده بود. فقط يك ســـند در گاوصندوق بود كه آن سند 
خيلي مهمي بود. ســـندي بود كه آخرين مذاكراتي كه ايشان در 
رابطه بـــا برخورد با امام و هجرت صورت گرفته بود را گزارش 
كرده بودند كه رونوشت اين سند را در گاو صندوق اتاقش نگه 
داشته بود. در اين ســـند گزارش شده بود كه پيرو درخواست و 
توافق با آقاي خميني مالقات شـــده بوده است. مالقات سعدون 
شاكر كه عاليترين مقام امنيتيشان بود را منظورشان بود. اعالم 
كرده بودند كه صحبتهايي شده و خميني تسليم نشده و تصميم 
به عزيمت به خارج از عراق گرفته اســـت. يك پيشنهادي هم 
مقامـات عـراقي در آن زمـــان داده بودند كه ما قدرت نفوذ در 
فالني را نداريم اما يك نفر هست كه رابط و مورد اعتماد او است 
كه اگر بتوانيد او را جذب كرده و از طريق او در ايشان نفوذ كنيد 

موفق ميشويد. اما او خيلي حرامزاده و جلب است.
 دور از جون شما را كه نميگفتند؟

(خنده) چرا منظورشـــان من بودم. من اين سند را ديدم. در 
يكي از مناســـبتهايي پس از برگشتنم به ايران يك مصاحبهاي 
كردم و در اين مصاحبه ماجراي آن مســـوول امنيتي را گفتم و 
اعالم كردم كه مقامات عراقي براي جذب او و همكاري در مسير 
توطئههايشان پيشنهاد اينچنيني دادند و اين مسوول اظهار كرده 
كه من ترجيح ميدهم به دســـت هموطنانم در كشور قطعه  قطعه 
شوم اما مزدور اين بيشرفها نشوم. در آن مصاحبه گفتم كه من 
به عنوان يك كارگزار وابســـته به انقالب به وجود چنين انساني 
افتخار ميكنم و به ايشـــان درود ميفرستم چراكه ملتي داريم كه 
با وجود همه تنگناها در مقاطع تعيينكننده و حســـاس نسبت به 
حرمت به ميهن و مردمشان از هيچ گذشتي فروگذار نيستند. روز 
دوم يا ســـوم ورود من به روزنامه اطالعات بود كه ميخواستم 
وارد دفترم شوم اما ديدم فردي منتظر من است. گفتم شما؟ گفت 

صحبتي با شما دارم.
 همان مامور امنيتي بود؟

بله، به من گفت كه مصاحبه شـــما باعث نجات من شـــد. 
از زماني كه از عراق بازگشـــتم به دليل شرايط حاكم بر كشور 
نميتوانستم با آشنايان و فاميلهايم در ارتباط باشم و آنها هم از 
من به دليل وابستگيام به ساواك پرهيز ميكردند. وقتي شما اين 
مصاحبه را كرديد، ديدم كه همه عالقهمندانم به من افتخار كردند 
و همين مصاحبه باعث نجات من شـــد. من هم همانجا ايشان را 
به مسئول نخستوزيري معرفي كردم. ما هنوز وزارت اطالعات 
را تشكيل نداده بوديم و تنها در نخستوزيري يك معاونتي بود 
كـــه آن معاونت امور اطالعاتي و امنيتي را عهدهدار بود آن موقع 
آقاي خسرو تهراني مسئول اين دفتر بود كه من ايشان را به آقاي 
تهراني معرفي كردم و به قدري وجـــودش نافع و مفيد بود كه 
حد نداشت. تخصص در بهرهگيري از امواج و شنودها داشت و 
خرمشهري بود و زبان عربي هم ميدانست و به دنبال آغاز جنگ 
در بخشهاي مربوطه بيشـــترين خدمات و حمايتها را كرده و 

نقش موثر و تعيينكنندهاي داشت.
 االن هم از اين فرد خبري داريد؟

ايشـــان هر عيدي كه ميشود مثل عيدهاي رسمي تبريكي 
براي من ميفرستند.

 هنوز هم در وزارت اطالعات مشغول هستند؟
شـــنيدم كه بعد از پايان جنگ بازنشسته شدند. فرد بسيار 

شريفي هستند كه خانواده بسيار محترمي هم دارند.
 بعد از خروج شما از ســفارت، بر سفارت ايران چه 

گذشت؟
در دوران جنـــگ ايران و عراق يكـــي از پديدههاي نادر 
ديپلماتيك، وجود دو سفارت فعال دو كشور بودند. فعاليتهاي 
ســـختي هم داشـــتند. در بحبوحه جنگ كاردار احضار ميشد 
و پيام ميداديم و بالعكس. شـــديدترين كنترلها را نســـبت به 

سفارتخانههاي ما داشـــتند و شديدترين اهانتها به كاركنان ما 
صورت ميگرفت.

 حتي محاصره هم شدند؟
بله، چندين سال محاصره بودند و شخصيت تعيينكننده و 
عنصر سرنوشتسازي كه در آن روزهاي محاصره منشا خدمات 
بسياري براي ما شده اســـت آقاي مهدي بشارت است. ايشان 

خاطرات زيادي از آن روزها داشتند.
 اگر بشــود در مورد حضور شما در رسانه اطالعات 
هم صحبت كنيم كه امام چه نگاهي در مورد رســانه در جنگ 

داشت. 
با آغاز جنگ آنچه اما انتظار داشتند كه كامال بحق و عاقالنه 
هم بود، اين بود كه ما آب به آسياب دشمن نريزيم. باعث تضعيف 
روحيه هموطنان نشويم و روحيه رزمندگانمان را تقويت كنيم. 
آن اصل كلي هم كه امام از همان ابتدا داشـــتند هم مورد توجه 
بود كه دروغ نگوييم و فحاشـــي نكنيم. تندروي نكنيم و حقايق 
را بگوييم اما مســـائل امنيتي را رعايت كنيـــم. تاكيدي كه امام 
داشـــتند همين بود. امام تاكيد داشتند كه دروغ گفتن حرام است 
اما هر راســـتي را گفتن واجب نيســـت. قبل از هر چيزي هم از 
نمايندگانشان انتظار داشـــتند. ما در اطالعات بوديم، برادرمان 
دكتر خاتمي در كيهان و دوســـتان ديگر در رسانههاي ديگر. در 
برخي مواقع امام نگران بودند كه تكيه تبليغاتي رســـانهها بيشتر 
روي بزرگنمايي اخبار مربوط به رهبران كشورها باشد. در يك 
مقطعـــي ما را جمع كردند. من، آقاي خاتمي و فكر ميكنم آقاي 
مســـيح مهاجري، آقاي نبوي از رسالت و آقاي گرشاسبي هم از 
ابرار حضور داشـــتند. امام از ما پرسيدند يعني چه كه مرتبا اخبار 
ما و عكس ما را منتشـــر ميكنيد؟ برويد سراغ كساني كه اخبار 
و نقش آنها در اين كشـــور تعيينكننده اســـت و گمنام هستند. 
تاكيداتي كردند عالوه بر رزمندگان و نيروهاي مســـلح كه مورد 
توجه قرار ميگيرند اما صنعتگري كه در شرايط تحريم ابتكار به 
خرج ميدهد بايد نشـــان داده شود. يا پليسي كه در تابستان گرم 
سر چهارراه ميايســـتد و ترافيك را كنترل ميكند و با آلودگي 
صوتي روبهرو اســـت بايد نشان داده شوند يعني چه كه هر روز 
عكس من و رييسجمهـــور را ميگذاريد؟ ديگر از امروز حق 
نداريد عكس و خبر من را تيتـــر اول يا در صفحه اول بياوريد. 
اين از جمله تاكيداتي بود كه امام براي حقشناســـي آحاد مردم 
داشتند. ما در آن ايام نيازي كه فكر ميكرديم ضرورت دارد به آن 
توجه شود اما جايش خالي بوده است در اطالعات برآورد كرديم. 
همان طور كه گفتم عـــراق از مدتها قبل برنامهريزي كرده بود 
و براي كنترل اطالعات و تقويت روحيه نيروهاي مسلحش يك 
نشريه ويژهاي را طراحي كرده بود به نام القادسيه؛ القادسيه همان 
جنگي بوده اســـت كه اعراب در آن بر ايران پيروز شده بودند. 
اين نشريه مخصوص نيروهاي نظامياش بود. ما براي رفع اين 
نيـــاز آمديم و اطالعات جبهه را پايهگـــذاري كرديم. قبل از آن 
هم به سراغ رزمندگان رفتيم و شـــوراي سردبيري ما ميرفتند 
و در جبههها با فرماندهان مالقاتهايي داشـــتند مثًال با مرحوم 
خرازي مالقات تعيينكنندهاي داشـــتندكه مرحوم خرازي هم 
تحليلهاي خوبي داشت و سرانجام پذيرفتند كه بايد يك نشريه 
اختصاصي براي جبههها عرضه شود. يك نگراني اين بود كه در 
آن زمان نشريات متفاوتي بودند كه هر كدام خط خاصي داشتند 
و نوعا اختالفات داخلي را دامن ميزدند. نشريه انقالب اسالمي 
بنيصدر بود و جمهوري اســـالمي هم در مقابلش. بعداً رسالت 

هم به آنان اضافه شد.
 اين نشريات ميان رزمندهها توزيع ميشد؟

بلـــه و طبيعتا درگيريهايي سياســـي كه وجود داشـــت 
رزمندگان را نگران ميكرد. براي اينكه نشـــريهاي كه در مسير 
صحيح آگاهيبخشي باشـــد و نياز رزمندهها رفع شود تفاهم به 
ايجاد يك نشـــريه مخصوص كردند كه ما هم داوطلبانه اعالم 

آمادگي كرديم.
 امام چه نظري داشتند؟

از ايشـــان هم اجازه گرفتم. بعدش هم دوستان اطالعات 
جبهه را راهانـــدازي كردند كه مخصوص جبههها بود و تا وقتي 

كه جنگ ادامه داشت توزيع ميشد.
 روزانه يا هفتگي؟

موسمي بود. البته گاهي مناسبتهايي بود كه هر روز بود و 
گاهي هم هفتگي. خبر و داستان داشت و نشريه خوبي بود.
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به نظر شــما بارزترين و مهمترين ويژگي خانواده سياســي امام خميني كه فصل مشــترك همه افراد اين خانواده است، 
چيست؟

 ابتدا از همســـر امام شروع ميكنيم. در زماني كه امام به خواستگاري ايشان رفتند، ايشان از معدود تحصيلكردههايي بودند كه در 
خانواده يك روحاني تحصيالت جديد داشتند. ايشان تحصيالت دبيرستاني داشتند، با زبان فرانسه آشنا بودند و به نوعي عضو جامعه 
فرهيخته و روشـــنفكر عصر خودشان بودند البته با پايبندي به تقيدات آرماني و مذهبي؛ چون از يك خانواده روحاني بودند، اما به هر 
حال، شـــرايط آزادي داشتند و خيلي راحت ميتوانستند آنچه را به آن عالقه دارند، پيگيري كنند و در زندگي با امام هم شرايطي براي 
ايشان پيش آمد كه ايشـــان تقريبًا عليرغم پيشبينيهايي كه خودش داشت درباره اينكه مثًال در زندگي با يك روحاني و شخصيت 
حوزهاي ممكن اســـت تقيدات و محدوديتهايي باشد، از آزادي كامل برخوردار بود و احترام ويژهاي داشت، امام هيچگاه به ايشان 
فرماني نميداد و امري را به ايشـــان تحميل نميكرد و ايشـــان از هرگونه پيگيري در امر تحقيق و مطالعه منعي نداشت. در دوراني كه 
ايشـــان زندگي امام را اداره ميكرد، اوقاتشـــان طوري تقسيم شده بود كه بخشي از آن به مطالعه و تحقيق مربوط ميشد. در انتخاب 
آثار براي مطالعه هم منعي نداشـــتند و حتي معروف بود كه رمانها و داستانهاي روز را هم ميخوانند؛ هم خود امام ميخواندند و هم 
همسرشان. به طور كلي زندگي شيريني داشتند. در پرتو همين زندگي هم بود كه فرزندان خوبي را پروراندند. صبيههاي امام تحصيالت 

1394/3/31 روزنامه شرقـ 
گفتوگوي هفتهنامه صدا با سيدمحمود دعايي:

حسن خميني آيندهاي درخشان دارد

روزنامه شرق، شماره 2329- 94/3/31
نامه جاويد قربان اوغلي به 

حجتاالسالم دعايي
با عرض سالم و تبريك
حلول ماه ضيافتاهللا و آرزوي 
قبولـــي طاعـــات و عبادات 
و بهرهگيـــري از بركات بي 
منتهاي سفره خداوند رحمان 
و كريـــم، مصاحبه حضرت 
عالي با هفتهنامه صدا، شماره 
38، مورخ 16 خرداد 1394 با 
عنوان «داستان خمينيها» را با 
دقت خواندم. نكاتي به نظرم 

رسيد كه به اختصار معروض ميگردد.
1. خارج از مبالغه و مجامله كه انشـــاءاهللا حقير از آن 
مبرا هســـتم، مصاحبه، در حد خود، مروري هنرمندانه به 
برخي از زوايا، ويژگيها و زندگي پرفرازونشيب فرزندان 
و خانواده ارجمنـــد خميني با تاكيد بر حاج آقا مصطفي و 
حاج احمدآقا (رحمتاهللا عليهما) و همچنين حاج حسن 
آقاي عزيز اســـت. مهمتر اينكه بيان زوايايي از زندگي اين 
بزرگان از زبان يكي از نزديك ترين ياران امام و دو فرزند 
گرام آن عزيز سفركرده در مراحل مختلف دوران مبارزه، 
تبعيد، پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي و استقرار نظام 
جمهوري اســـالمي بيان شده و ميتواند مرجعي قابل اتكا 

براي محققان و پژوهشگران باشد.
2. در مورد مطالبي كه درباره حاج حســـن آقاي عزيز 
بيان شده، حقير كه براي مدتي كوتاه افتخار ميزباني و درك

حضور اين فرزند شايســـته خميني كبير را داشتم، توضيح 
ذيل را الزم دانســـتم. حضور ايشان در آفريقاي جنوبي در 
دو مقطع بود، دوره اول در زمان ســـفارت اين جانب بود 
كه سه ماه طول كشيد. تا جايي كه مطلع هستم حاج حسن 
آقـــا قبل از عزيمت به آفريقاي جنوبي موضوع را به اطالع 
مقام معظم رهبري رســـانده بودند. در همان مطقع حضور 
ايشان، بنده جهت شركت در سمينار سفرا به تهران آمدم. 
در مالقات با مقام معظم رهبري ايشان از بنده درباره شرايط 
حضور حاج حسن آقا و اينكه كي بازمي گردند، سوال كرده 
و فرمودند نگران ايشان (حاج حسن آقا) هستم كه از سوي 
اين جانب پاسخ مقتضي داده شد و مقام معظم رهبري نيز 
توصيههايي را درباره ايشان كردند. در اين مقطع سه ماهه 
ايشان هر روز (به جز روز شنبه و يكشنبه) به مدت قريب 
به شش ساعت در كالجي در ژوهانسبورگ در كالس درس 
انگليســـي حاضر ميشدند. از سه ماه مذكور دو ماه (اول و 
آخـــر) بدون حضور خانواده و با دو همراه بودند، ماه دوم، 
خانواده به ايشان ملحق شدند و يك ماه در آفريقاي جنوبي 
اقامت داشتند. كليه هزينهها را شخصا ميپرداختند (كالس، 
خريد مايحتاج روزانه زندگي). تنها امكاناتي كه سفارت 
در اختيار ايشان گذاشته بودند ساختمان خالي بازمانده از 
دوران رژيم سابق در شهر ژوهانسبورگ بود، به همراه يك

دستگاه اتومبيل با راننده. جهت مزيد استحضار پول بنزين 
را نيز شـــخصا ميپرداختند.اقامت دوم ايشان در آفريقاي 
جنوبي، زماني بود كه دوران ســـفارت من به پايان رسيده 
و به مركز مراجعت كرده بودم، ولي حســـب االمر، ايشان 
را تا آفريقاي جنوبي همراهي كردم. ســـفارت كشورمان 
از اين سفر ســـفارت اطالع نداشت (ايشان چنين خواسته 
بودند) و طبعا امكانات سابق الذكر نيز (ساختمان، اتومبيل، 
راننده) در اختيار ايشان قرار نگرفت.البته اين جانب پس از 
استقرار ايشان و اطمينان از فراهم بودن امكانات، به تهران 
بازگشـــتم و سجاد عنداالقتضاء در خدمت حاج حسن آقا 
بود. قبل از عزيمت، با يكي از دوستان اهل آفريقاي جنوبي 
تماس گرفتم و بدون نياز به اعالم اينكه چه كســـي خواهد 
آمد، ايشان منزلي مفروش و مرتب و يك دستگاه اتومبيل 
در اختيار قرار داد. در اين ســـفر نيز ايشان كليه هزينهها 
را شـــخصًا پرداخت كردند.اگر حمل بر جسارت نباشد، 
در فضاي شـــبهه ناك سياسي كشور كه تيغهاي نامردمان 
عليه حاج حســـن آقا و بيت مكرم امام خميني(ره) از نيام 
درآمده و غوغاســـاالران در تالش براي خدشه داركردن 
شـــخصيت بي بديل ايشان هستند، اعالم موضوِع حضور 
ايشان در آفريقاي جنوبي و به كاربردن واژه «پانسيون» به 

مصلحت نبود.

پس از انتشار گفتوگوي حجتاالسالم دعايي با هفتهنامه صدا، آقاي جاويد قربان اوغلي از ديپلماتهاي 
باســابقه كشــورمان توضيحاتي درباره مطالب مطرح شــده در آن گفتگو مرقوم كردند. بعد از مشورت با 
حجتاالسالم دعايي بنا بر اين شد كه توضيحات آقاي قرباناوغلي به همراه متن كامل گفتگو كه توسط آقاي 
دعايي در اختيار «شــرق» قرار گرفته، همزمان منتشر شود. آنچه در پي ميآيد گفتوگوي مذكور و توضيح 

جاويد قرباناوغلي در اين باره است:

فاطمه شيرزادى: سيدمحمود دعايي در سال 1346 پس از اينكه تحت تعقيب حكومت پهلوي قرار گرفت، مخفيانه 
به عراق رفت و به اجبار در آنجا ســـكونت گزيد. در آن ايام كه امام خميني به عراق تبعيد شده بود، دعايي نيز از دوستان و 
همراهان امام و سيدمصطفي خميني بود و در كنار امام و فرزندش در مبارزه و مباحثه حضور داشت. ارتباط او با اين خانواده 
تا حدي بود كه وقتي ســـيدمصطفي خميني پس از استفاده از موج راديويي راديو بغداد، تصميم گرفت راديوي مستقلي به 
نام صداي روحانيت مبارز ايران ايجاد كند، او را به عنوان گوينده انتخاب كرد. خانه سيدمحمود دعايي در نجف در صدمتري 
خانه ســـيدمصطفي خميني قرار داشت. در روز درگذشت اين فرزند امام خميني، او كه براي تهيه نان از خانه بيرون رفته 
بود، با فريادهاي مستخدم خانه سيدمصطفي خميني، متوجه واقعه شد و از اولين كساني بود كه پيكر بيجان او را كه پشت 
ميز مطالعهاش افتاده بود، ديد و در تشييع و عزاداري در تبعيد، در كنار خانواده امام خميني و فرزند ديگر امام، سيداحمد 
خمينـــي، بود. پس از آن نيز او در كنار امام خميني و فرزندش بود، مبارزه را تا پيروزي انقالب ادامه داد و بعد از انقالب هم 
ضمن برعهده گرفتن مســـئوليتهاي گوناگون، يار و همراه امام خميني و فرزندانش باقي ماند. دعايي در حال حاضر نيز 
ارتباط نزديكي با سيدحسن خميني، فرزند ســـيداحمد خميني، دارد. سيدحسن خميني در مراسمي كه اخيراً با حضور 
بيت امام خميني براي بزرگداشـــت سيدمحمود دعايي برگزار شد، درباره او گفت: «تفاوت خوبيهاي جناب آقاي دعايي 
با سايرين در اين نكته اســـت كه خوبيهاي او هيچوقت شنيده نشد، اما احساس شد.» و او را يك انقالبي توصيف كرد كه 
«بيش از هر كســـي انقالبي بود اما انقالب سكان و پلكان شخصي او نشده است، در حالي كه بيترديد هركس جاي دعايي 
با اين ســـابقه بود ادعاهاي فراواني داشت اما دعايي بيادعا زندگي كرده است.» همزمان با سالروز ارتحال امام خميني، در 
دفتر كار سيدمحمود دعايي در مؤسســـه اطالعات، با او به گفتگو نشستيم. او هنگام سخن گفتن از فرزندان امام خميني 
ميگويـــد: «من به دليل اعتقادي كه به باطن پاك امام و به خلوص راه امام دارم، معتقدم از تفضالت الهي براي امام اين بود 

* * *كه يادگاران عزيز و ارجمندي را براي ايشان پديد آورد.»
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متناسب خودشان را داشـــتند و آقازادههاي امام، مرحوم حاجآقا مصطفي و مرحوم حاجاحمد آقا، 
نيز تحصيالت دلخواه خودشـــان را داشتند. يعني چيزي به آنها تحميل نشده بود. مرحوم حاجآقا 
مصطفي شخصًا راه پدرش را انتخاب كرده بود، در همان مسير هم حركت ميكرد و از آزادي كاملي 

هم برخوردار بود. 
 مرحوم حاجاحمد آقا هم در دوران دبيرســـتان براي فعاليتهاي اجتماعي كه آن ايام متداول 
بود،هيچ منع و محدوديتي نداشـــت. بخشي از فعاليتهاي جنبي او حضور در تيمها و تشكلهاي 
ورزشي زمان خودش بود. حاجاحمد آقا به عنوان يكي از برجستهترين فوتباليستها و دوندههاي 
قم معروف بود. در مسابقات دووميداني و دو سرعت حضور داشت و كاپيتان تيم دبيرستانهاي قم 
بود. بعد از اتمام دوران دبيرســـتان، امام او را در انتخاب راه مخير كردند. هزينه زندگي حاج احمد 
آقا را امام تأمين ميكردند؛ هزينههاي او يا از درآمدهاي شـــخصي كه ممكن بود امام داشته باشند 
تأمين ميشـــد كه البته خيلي محدود بود و يا از محل وجوهات شـــرعي كه امام در اختيار داشتند 
و ميتوانستند صرف هزينههاي شخصي خودشـــان كنند. وقتي حاجاحمد آقا ديپلم گرفت، امام 
در نجف در تبعيد بودند، ابتدا توسط دامادشـــان، مرحوم آقاي اشراقي، و بعد مسئول دفترشان، به 
حاجاحمد آقا پيغام دادند كه شـــما به ســـن و مرحلهاي از دانش و سواد رسيدهاي كه ميتواني راه 
خودت را در زندگي انتخاب كني، اگر آمادگي داشتي طلبه شوي و به عنوان عنصري در حوزه علميه 
مشغول تحصيل شـــوي، من ميتوانم از وجوهات شرعي هزينه زندگي تو را تأمين كنم، چون در 
مسير فعاليتهاي حوزهاي قرار گرفتهاي، اما اگر تمايل نداشتي، راه ديگري را انتخاب كن؛ ميتواني 

كارمند شوي يا شغل ديگري را انتخاب كني. 
مرحوم حاجاحمد آقا هم به دنبال اين آزادي كه 
به او داده شده بود، راه خودش را انتخاب كرد 

و به مسير پدر و برادر پيوست. 
 صبيههاي امام هم در انتخاب همسر آزاد 
بودند. وقتي كسي به خواستگاري يكي از آنها 
ميآمد، امام اين موضـــوع را كه فردي با اين 
مشخصات آمده طرح ميكردند و ميگفتند نظر 
شما مالك است، اگر تمايل داريد، ميتوانيد 
انتخاب كنيد. آنها هم بعـــد از تحقيقاتي كه 
ميكردند، شخصًا راهشان را انتخاب ميكردند 
و چيزي به آنها تحميل نميشـــد. عليرغم 
حرمتـــي كه خانواده امام داشـــتند و معموالً
افراد بيگانه و نامحـــرم كمتر با آنها در تماس 
بود و از نوعي رعايت منطقي و حسابشـــده 
شـــرعي پيروي ميكردند، به داليلي اتفاقي 
افتاد كه من ساعاتي با برخي از صبيههاي امام 
همصحبت شـــوم. ماجرا از اين قرار بود كه 
بعد از شـــهادت حاجآقا مصطفي، همسر امام 
در عراق تنها و داغديـــده بودند و ضرورت 
داشت مونسي در كنارشان باشد. امام پيشنهاد 
داده بودند كه يكي از صبيههايشـــان بيايد و 
در كنار مادر باشـــد. يكي از صبيههاي امام كه 
همســـر مرحوم آقاي اعرابي - از بازاريها 
و روحانيزادههـــاي معروف، متدين و اصيل 
قم- بود، بـــه عراق آمده بود و بنا بود از نجف 
سفري به لبنان يا دمشـــق داشته باشد؛ چون 
صبيه ايشان، تنها فرزندشان كه عروس مرحوم 
آيتاهللا ســـلطاني بود، به اتفاق همسرش در 
دانشـــگاه بيروت تحصيل ميكرد. بنا بود كه 
من صبيه امام را به صبيهشـــان ملحق كنم. امام 
امر فرمودند كه من همراه صبيهشان به لبنان و 
سوريه بروم، ايشان را به فرزندشان متصل كنم 
و برگردم. اين همراهي توفيقي بود كه ما با هم 
صحبتهايي داشـــته باشيم. در آن صحبتها 
من احساس كردم ايشان چقدر اهل مطالعه و 
روشنفكر اســـت. در آن دوره كه تازه مرحوم 
شريعتي فعاليتهاي تبليغي خود را آغاز كرده 
بود، واكنشهايي در مجامع سنتي ايجاد شده 
بود؛ برخي از روحانيون و برخي مراكز سنتي 

مذهبي نوآوريهاي مرحوم شريعتي را برنميتابيدند و عكسالعملها، واكنشها و انتقاداتي نسبت 
به آراي او داشتند. همينجا بگويم كه خود حضرت امام تمامي آثار مرحوم شريعتي را مطالعه كرده 
بودند و يك ديد واقعبينانه نســـبت به او داشتند. اگر هم نقدي داشتند، نقدي بود كه خود دكتر قبول 
داشـــت و به دنبال همان پذيرش نقد بود كه پذيرفته بود در بعضي آرا و انديشههايي كه ارائه كرده 
بود، تجديد نظر كند و بزرگاني را هم براي نظردهي و راهنمايي تعيين كرده بود. به هر حال خود امام 
مخالف مرحوم شريعتي به حساب نميآمدند و در عين حال سعي ميكردند تحفظي داشته باشند، 
اما به عكس، مرحوم حاجآقا مصطفي تحت تأثير القائات محافل سنتي، برخورد متفاوتي داشتند و ما 
نگران بوديم. من در آن صحبتها ديدم كه اين صبيه حضرت امام، خواهر حاجآقا مصطفي، متأسف 

بود كه چرا داداش از مطالعات روز فاصله گرفته است و معلوماتش بهروز نيست.
 يعني مرحوم سيدمصطفي آثار مرحوم شريعتي را مطالعه نكرده بود و مخالفت داشت؟

بله، ايشان مطالعه نكرده بود. من ديدم كه خود صبيه امام اهل مطالعه و تحقيق بود و تمامي آثار را 
مطالعه كرده و پيگير بود. نوعي سمپاتي و عالقه داشت. به هر حال اين امر نشاندهنده يك فضاي باز 
و آزاد در زندگي خانواده امام بود. يك دختر ايشان ميتوانست در اين حد مطالعات بهروزي داشته 
باشد، يك پسرشان ميتوانست  طور ديگري فكر كند و يك فرزندشان هم ميتوانست مثل مرحوم 
حاجاحمد آقا باشد كه روابط صميمانه و خوبي با جامعه روشنفكري ايجاد كرد؛ با مرحوم آلاحمد، 
مرحوم شريعتي، بزرگان ديگر و كانونهاي فعال روشنفكري كه در آن ايام حضور داشتند، در تماس 

بود. من تصور ميكنم با اين توضيحات شما پاسخ سؤال خود را گرفته باشيد.
 منظور شما اين است كه وجه مشترك همه افراد اين خانواده اين بوده كه هر كدام مسيرشان 

را با آزادي و اختيار خودشان انتخاب ميكردند؟
بله. هيچ چيزي به آنها تحميل نميشد.

 حاج آقا مصطفي در كنار امام چه نقشــي داشــت؟ آيا فعاليتهايش تنها در كنار امام و 
حمايت از ايشان بود يا عالوه بر اين، خودش هم به صورت مستقل منشأ اثر بود؟ 

 مرحوم حاجآقا مصطفي اســـتعداد فوقالعاده درخشاني بود. كسي بود كه در سنين نوجواني 
به درجات عالي علمي حوزوي رســـيده بود. در حالي كه دروس باال را ميخواند، تدريس ميكرد؛ 
هم مدرس بود و هم متدرس؛ هم تحصيل ميكرد و هم تدريس. شـــرايط بسيار ايدهآلي هم برايش 
فراهم شـــد كه بهترين بهرهها را از محضر پدرش برد. در شـــرايطي كه در تركيه در تبعيد و فقط با 
پدر بود، بهرهگيريهاي فراواني از محضر پدر در مباحثه با ايشـــان و تحصيل در محضر پدر برد. 
در آنجا آنچـــه را تا آن زمان خوانده بود، بازخواني و مجدداً بر پدر عرضه كرد. بعد هم كه به نجف 
آمدند، اين توفيق را داشـــت كه هم از محضر پدر در درس عمومي استفاده ميكرد و هم مطالعات 
شخصي داشت، خودش هم در حد يك مجتهد جامعالشرايط به الزامات اجتهاد خود عمل ميكرد 
و آن تدريس درس خارج فقه و اصول بود. ايشـــان يك مدرس برجسته بود. در كنار اينها كار تفسير 
هم انجام ميداد. من به خاطر دارم كه به مناســـبتي من تفســـير «پرتوي از قرآن» مرحوم طالقاني را 
به محضر امام بردم. ايشـــان وقتي اين تفســـير را خواندند، خيلي تحت تأثير بينش و نوع برداشت 
مرحوم آقاي طالقاني قـــرار گرفتند و به من 
توصيه كردند اين تفســـير را در اختيار حاج 
آقا مصطفي قرار دهم؛ چون حاجآقا مصطفي 
روي تفسير كار ميكند و اين تفسير ميتواند 
راهنماي او باشـــد و به شيوه تحقيق او كمك
كند. البته بعداً عالقهمندانايشـــان آثارشان را 
چاپ كردند كه آثار قابل عرضهاي هم هستند. 
با اين حال حاجآقا مصطفي مطالعات روز را 
در آن حد نداشت و كتابهاي جديدي را كه 
از ايران ميآمد و حتي روزنامههايي را كه از 
ايران ميآمد، مطالعه نميكرد به اين دليل كه 
بر اثر درگير شدن جدي در مباحث حوزوي 
و مطالعات و تحقيقات خودش فراغتي براي 
اين كار نداشـــت. به همين دليل هم از برخي 
نوآوريهايي كه در آن ايام بود، فاصله داشت. 
من يك بار در مراجعهاي به عنوان گله به ايشان 
گفتم امام وقتي در سنين نوجوانيشان بودند، 
كتابهايي مينوشتند كه خوراك روشنفكران 
روز بود؛ «كشفاالســـرار» را مينوشتند و به 
شبهات روز پاســـخ ميدادند، كاش شما هم 
اين فراغت را ميداشتيد و با مطالعه آثاري كه 
اآلن عرضه ميشـــود نيازهاي روز جامعه ما 
را بررسي ميكرديد. ايشان گفتند اشتغاالتم 
اجازه نميدهد، باشد براي فرصتهاي آينده. 
يقينًا اگر اين فرصت برايشان پيش ميآمد، 
ايشان هم مثل اخويشان، حاجاحمد آقا، در 

مسير اين نوآوريها قرار ميگرفتند. 
حاجآقا مصطفي يكـــي از چهرههاي 
برجسته درس پدر بود. درس امام در نجف با 
دروس متداول خارج كه در نجف بود تفاوت 
داشت. معموالً مراجع برجسته نجف هنگام 
تدريس درس خـــارج، كمتر اجازه ميدادند 
مستشكلي اشـــكال بگيرد، به عكس امام كه 
وقتي درسشان را شروع كردند، اول احساس 
كردند كسي اشـــكال نميگيرد، فرمودند ما 
روضه نميخوانيم، آمدهايم مباحثه كنيم، قوامِ
يك مباحثه به طرح ســـؤال و اشكال است و 
من از اشكال اســـتقبال ميكنم. به دنبال اين 
تأكيد بود كه عالقهمندان تشويق شدند كه با 
ايشان در مباحث علمي درگير بحث شوند. 
جمع برجستهاي به عنوان مستشـــكلين درس امام مطرح شدند كه از علماي مطرح نجف و فضال 
و برجســـتگان مدرسين نجف بودند و در دانِش باال شهره بودند. يكي از آنها مرحوم آقا سيدعباس 
خاتم بود كه از اصحاب اســـتفتاي امام شد، ديگري آقاي آيتاهللا كريمي مازندراني بود كه اآلن در 
قم هستند، آقاي اشرفي شـــاهرودي و مرحوم آقاي قديري بودند، آقاي سيدمحمود شاهرودي كه 
رئيس قوه قضاييه شد، مستشكلين ديگري هم بودند و پيشاپيش و سرآمد همه اينها مرحوم حاجآقا 
مصطفي بود كه در درس پدر درگير ميشد و جدي هم مباحثه ميكرد. گاهي امام تعابيري ميكردند 
كه نشان ميداد ايشان به علميت فرزندشان اعتقاد دارند. مثًال در پاسخ به سؤالي كه حاجآقا مصطفي 
ميپرســـيد، امام بعد از توضيح ميفرمودند مصطفي از تو بعيد است؛ يعني تو باسوادي و مباني را 
ميداني و نبايد اين حرف را بزني. اين نشـــاندهنده برداشتي بود كه امام نسبت به حاجآقا مصطفي 
داشت. در تعبيري هم كه امام بعد از شهادت مرحوم حاجآقا مصطفي كردند كه «مصطفي اميد آينده 
اسالم بود»، خيلي حرف هست. امام كسي را اميد آينده اسالم ميداند كه از هر جهت سرآمد باشد؛ 
هم از نظر تقوا، هم از نظر دانش و هم از نظر صالحيتهاي اجتماعي و اخالقي كه بايد وجود داشته 

باشد. مرحوم حاجآقا مصطفي در اين حد از كماالت بود.
 فعاليتهاي ايشان در امر مبارزه عالوه بر پشتيباني از امام، به چه صورت بود؟

 در امر مبارزه و در امر نهضت طبيعتًا ايشان به راه پدر معتقد بود و بدون اجازه و مصلحت پدر 
اقدامي نميكرد. البته ممكن بود در بعضي اقدامات مقدمتًا از امام اجازه نگيرد، به امام اطالع ندهد و 
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درباره امري شخصًا اقدام كند كه البته آن هم به دليل تشخيصي بود كه داشت چون به هر حال خود 
ايشان عنصر باصالحيت و صاحبنظري بود كه ميتوانست تصميمي بگيرد. اما آن تصميم را طوري 
انتخاب ميكرد كه مطمئن باشـــد در راه و سليقه و خط مشي پدر خدشهاي وارد نميكند. نمونهاش 
تصميمگيري براي اســـتفاده از موج راديويي بود. وقتي بنا شد از امكانات فرستندههاي عراق براي 
تبليغ استفاده شود، اين يك حركت ريسك مانند بود، امكان داشت تبعات منفي داشته باشد و عدهاي 
بگويند ما داريم از امكانات بيگانه در تبليغات خود اســـتفاده ميكنيم. در نتيجه ممكن بود اين اقدام 
دامن امام را به اين اتهام آلوده كند كه ايشـــان به يك قدرت و جناح بيگانه وابسته شدهاند. اينجا بود 
كه ايشـــان بدون اجازه پدر پيشنهاد داد كه بهرهگيري از موج راديويي عراق آغاز شود. گفته شد كه 
اگر اين حركت مورد استقبال واقع شـــد، جامعه ايراني آن را پذيرفت و موفق بود، طبيعتًا امام هم 
وقتي مطلع شد، از اين حركت موفق و تأثيرگذار حمايت خواهد كرد، اما اگر به داليلي ناموفق بود 
و بنا بود به عنوان يك حركت غيرموجه متوقف شود، دامن امام آلوده نميشود؛ چون اين اقدام بحق 
بدون اطالع ايشـــان صورت گرفته و بحق ايشان از اين مسأله مطلع و آگاه نبودند. ممكن بود گاهي 
مسائلي از اين قبيل به وجود بيايد. در رابطه با فعاليتهاي مبارزاتي انقالبي هم ميدانيم كه امام خط 
مشي مسلحانه را قبول نداشتند و با آن مخالف بودند. به همين دليل ايشان هيچگاه جمعيت فداييان 
اسالم را تأييد نكردند يا حركت سيدجمالالدين اسدآبادي را كه امر كرده بود ناصرالدين شاه را ترور 
كنند و ميرزا رضاي كرماني از ايشان اجازه گرفته بود، تأييد نميكردند. در دورهاي كه نماينده ما در 
سفارت مصر آقاي خسروشاهي بودند، اخوانالمسلمين و گروههاي جهادي مصري از ايشان سؤال 
كرده بودند كه اگر امام و مقامات بلندپايه انقالب اسالمي ايران اجازه دهند براي ما اين امكان وجود 
دارد كه وليعهد و مادرش را كه ســـالي يك مرتبه سر قبر محمدرضا پهلوي ميآيند، در قاهره ترور 
كنيم. آقاي خسروشـــاهي آمده بودند خدمت امام و گفته بودند چنين سؤالي را از ما پرسيدهاند، آيا 
شما اجازه ميدهيد؟ امام قويًا منع كرده و گفته بودند به چه حقي اين كار بشود؟ اين نظر نشاندهنده 
مشي امام در مبارزه و روش ايشان در فعاليتهاي سياسي بود، اما حاجآقا مصطفي گاهي متفاوت با 
اين نظر امام، اجازه ميداد ما دوســـتاني كه در نجف بوديم فعاليتهاي مسلحانه داشته باشيم؛ يعني 
حداقل آشنايي با سالح و مواد انفجاري پيدا كنيم. همينطور ايشان گروههاي جهادي را كه آن موقع 
فعاليتهاي مسلحانه داشتند ميپذيرفت و با آنها ارتباط داشت. البته خود حاجآقا مصطفي يك فقيه 
صاحبنظر و مجتهد مسلم بود و اين مشي متفاوت را با پدرش داشت. ايشان ارتباطاتي با گروههاي 
مختلف سياســـي داشـــت، رابط مطمئني بين جناحهاي مختلف داخل و خارج ايران با پدر بود و 
اطالعات را در اختيار پدر قرار ميداد. نكته ديگر اينكه امام در پرداخت هزينههايي كه دوستان فعال 
و مبارزي كه در عراق بودند نياز داشتند، احتياط ميكردند، اما حاجآقا مصطفي اين نقيصه را جبران 

ميكرد و با وجوهاتي كه گاهي در اختيار داشت، نيازهاي دوستان را تأمين ميكرد. 
 به نظر شما با توجه به اينكه امام خميني و سيدمصطفي خميني هر دو فقهاي صاحبنظري 

بودند، ريشه اين اختالف نظر آنها در زمينه مبارزه مسلحانه چه بود؟
من نميخواهم بگويـــم حاجآقا مصطفي در اقدامات مســـلحانهاي كه ممكن بود صورت 
بگيرد، آمر بوده اســـت. در فضايي كه آن موقع براي اپوزيسيون داخل و خارج وجود داشت، ايشان 
نميخواست يكسري تحركات را كه ميتوانست رژيم را در بعضي نقشهها و برنامههايش ناكام كند، 

منع كند. من در اين زمينه كه ايشان آمر باشد يا حركتي را دستور دهد، اطالعي ندارم.
 اختالفنظرهاي ديگري در زمينه فعاليتهاي مذهبي، سياســي يا مبارزه بين ايشان و امام 

نبود؟
نخير. چيزي غير از اين نبود.

 پس از درگذشت حاجآقا مصطفي، سيداحمد خميني چقدر توانست جاي او را براي امام 
خميني پر كند و نقش برادر را در مبارزه و انقالب ادامه دهد؟

 خيلـــي بهتر از مرحوم حاجآقا مصطفي. مرحوم حاجآقا مصطفي از نظر علمي و موقعيتهاي 
حوزوي و فقاهتي ميتوانســـت به عنوان يك چهره برجسته علمي، در كنار پدر بدرخشد و براي 
امام افتخاري بود كه فرزند برجســـتهاي از نظر موقعيتهاي علمي و اجتهادي دارند كه ميتواند در 
آينده، بالقوه موقعيت خيلي بااليي داشـــته باشد. با اين حال در تحركات بعدي امام از هجرتشان 
از نجـــف به كويت، بعد به پاريس و بعد به ايران، اگر مرحوم حاجآقا مصطفي حيات ميداشـــت، 
چه بســـا به دليل اشتغاالت و درگيريهاي علمي، اين قدرت تحرك را نميداشت كه آن طور عمل 
كند كه مرحوم حاجاحمد آقا به عنوان يك نيروي توانمند و يك ســـپر توانا در كنار امام قرار داشت. 
مرحوم حاجاحمد آقا در پرتو تجربياتي كـــه در ايران آموخته بود، ارتباطاتي كه با محافل مختلف 
سياسي و روشـــنفكري در ايران داشت، كادرسازيهايي كه داشت، كانونهايي كه ايجاد كرده بود 
و عناصري را به عنوان يك تشـــكل زيرزميني موفق در امر مبـــارزه در كنار ياران حضرت امام در 
ايران و بعد كه به عراق آمد، در عراق ايجاد كرده بود، با مطالعاتي كه در زمينههاي مختلف داشت و 
آشـــنايي با نوآوريها، عنصر متفاوتي بود كه در كنار پدر قرار گرفت. البته او با يك تشنگي و عالقه 
فوقالعاده سعي ميكرد در كنار امام، از امام فرابگيرد و راه انتخاب كند. بعد از شهادت مرحوم حاج 
آقا مصطفي، به بيت امام هم نظم و نسقي داده بود. ايشان كانوني ايجاد كرد كه دوستان با بينش جديد 
و متد نويني سعي كنند در كنار امام و با اشتغال به فعاليتهاي مبارزاتي و علمي در نجف حضور پيدا 
كنند. ايشان با يك تيزبيني و هوشمندي درباره گروههايي كه مراجعه ميكردند، قضاوت ميكرد و 
سعي ميكرد در قضاوت خود هم عجله نكند. هيچ گروهي را نميرنجاند و با هيچ گروهي هم عقد 
برادري نميبســـت. سعي ميكرد همه را با يك شيوه منطقي و معقول نگه دارد، از همه پتانسيلها و 
توانمنديها اســـتفاده ميكرد، همه استعدادها را به كار ميگرفت و به همين دليل در جريان هجرت 
امام به عنوان يك مشاور و ياور بسيار نيرومند در كنار امام درخشيد. در پاريس اجازه نداد امام براي 
يك جريان، گروه يا طيف مصادره شود و در عين حال سعي كرد از همه توانمنديها و استعدادهايي 
كه در آنجا وجود داشـــت، در راه پيشبرد اهداف و آرمانهاي پدر استفاده كند. مثل يك پروانه دور 
پدر ميچرخيد و واله و شـــيداي او بود. بهترين و زيباترين پاداشي كه گرفت، تعبيراتي بود كه امام 
درباره او به كار برد كه بســـيار زيبا و حقشناسانه بود. امام نگرانيهايي داشت كه مخالفان امام از او 
انتقام بگيرند و پيشاپيش به او هشـــدار داده بود. او را تزكيه كرده بود؛ يعني ميتوان گفت مرحوم 
حاجاحمد آقا در كنار امام، يـــك دوران عرفان عملي و عرفان واقعي و حقيقي را آموخت و درك

كرد. البته اســـتعداد پذيرش عرفان نظري را هم داشت، چهبسا مطالعاتي هم در اين زمينه داشت و با 
امام مباحثي را دنبال ميكردند. 

 پس از انقالب در دوراني كه امام تشخيص داده بودند بعد از انتخابات اول رياست جمهوري 
و جرياناتي كه در كشـــور اتفاق افتاد، دوراني را با بيطرفي كامل و با خيرخواهي نســـبت به همه 
جريانها و طيفها نظر بدهند و عمل كنند. مرحوم حاجاحمد آقا هم دقيقًا همين روش را داشـــت؛ 
ســـعي ميكرد با همه گروهها و جريانها در ارتباط باشد و طوري رفتار كند كه راز هيچكدام را به 
هيچكس منتقل نكند و با صداقت كامل، وفاي بـــه عهد كامل و امانتداري كامل با همه جريانها 
ارتباط برقرار كند، به نفع پدر عمل كند و در پيشبرد راه و آرمان پدر موفق باشد. امام هم اين ويژگيها 
را در احمدآقا به زيبايي درك ميكردند. ممكن بود طيفي در درون حزب جمهوري اســـالمي ايران 
از موضعگيريهاي حاجاحمد آقا نسبت به يك طيف آزرده باشند، طيف مقابل يا جريان بنيصدر 
يا جريان نهضـــت آزادي هم ممكن بود درباره برخورد حاجاحمد آقا با گروهها و طيفهاي ديگر 
نظرات متفاوتي داشته باشند. همه اينها را تحمل ميكرد و همه تبعات منفي، آزردگيها، گاليهها و 
چهبسا طعنهها را به جان ميخريد، ولي در نهايت آنچه برايش اهميت داشت، رضايت پدر و عمل 
به تشـــخيص پدر بود، پدر تشخيص داده بود كه بايد بيطرف بود، بيطرف ميماند، پدر تشخيص 
داده بود كه بايد فداكاري، از خودگذشـــتگي و سكوت كرد، سكوت ميكرد. بعد از رحلت امام نيز 
در جريان رحلت، حاجاحمد آقا زيباترين حركت ممكن را در مســـير آرمان پدر انجام داد. دكترين 
پدر واليت فقيه و حكومت اســـالمي بود و او در تحكيم اين دكترين و در تحقق تعيين شايسته ولي 
فقيه بعد از پدر بيشـــترين فداكاري را كرد و بعد از اينكه ولي فقيه تعيين شـــد، صادقانه خودش را 
عرضه كرد، خودش را به عنوان يك خادم و پيرو مطرح كرد و آنچه را در اختيار داشـــت، در اختيار 
ولي فقيه بعدي قرار داد، حتي منزل موروثياي را كه از پدر مانده بود. منزل امام در قم به عنوان يك
مركز فرهنگي، يك مركز بزرگ اجتماعي و يك مركز بزرگ حكومتي مطرح بود. اين منزل موروثي 
بود و به صورت ارث به احمدآقا و خواهرانش رســـيده بود. حاجاحمد آقا خواهران را راضي كرد 
كـــه اين منزل را در اختيار ولي فقيه زمان قرار دهند، آن را به مقام معظم رهبري منتقل كرد و با كمال 
پاك دســـتي و امانتداري زندگي كرد. امام در دوران مرجعيت و زعامتشان چه بسا در تمام تاريخ 
تشيع، از متمكنترين و صاحباختيارترين مراجع و از شخصيتهاي بلندپايه مرجعيت بود. ايشان 
فقيهي جامعالشرايط و مرجعي بود علياالطالق. جهان تشيع قبولش كرده بود و سيل وجوهات به 
طرف امام جاري بود. در كنار آن امكانات ديگري هم وجود داشت كه امام ميتوانست به عنوان يك
رهبر و پيشواي علياالطالق از آنها استفاده كند. وقتي كه امام از دنيا رفتند، آنچه در اختيار امام بود؛ 
شامل وجوهات، حسابهاي بانكي مربوط به امام، نقدينگيها اعم از ريالي و ارزي، و اموال ديگري 
كه مربوط به رهبري امام بود، در اختيار حاجاحمد آقا قرار گرفته بود. احمد آقا ظرف 24 ســـاعت 
تمامي آنچه را در اختيار داشـــت، به جامعه مدرسين حوزه علميه قم واگذار كرد كه رهبرشان آقاي 
فاضل لنكراني و ســـاير بزرگاني بودند كه در حد مرجعيت بودند. ايشان تمام وجوه را منتقل كرد؛ 
يعني بعد از 24 ساعت حاجاحمد آقا به طلبهاي تبديل شد كه هيچچيز ندارد، ميتواند از مسير حوزه 
ارتزاق كند و برايش شـــهريه تعيين كنند. اين براي ما بزرگترين درس است كه جانشين پيشوايي 
كـــه در آن حد از تمكن، اقتدار و توانايي مالي بوده، خودش را بحق در اين جايگاه قرار دهد. بعد از 
آن هم ايشان اوامري را كه رهبري داشتند، ميپذيرفت. به دستور آقا، ايشان توليت آستان پدرش را 

پذيرفت و در مسير بود. 
حاجاحمد آقا در اواخر عمر خودش را در شـــرايطي قرار داد كه كامًال پااليش شد. سعي كرد 
خودش را از آنچه تصور ميكرد آلودگيهاي سياسي و اجتماعي است، پالوده و پاككند، دوراني را 
به رياضت ميگذراند، از اجتماعات فاصله ميگرفت، به دهاتي در اطراف شهرستان قم ميرفت و 
در منطقهاي به صورت گمنام محل محقري را انتخاب و سعي ميكرد در آنجا با حداقلها زندگياش 
را بگذراند. عبادت و نيايش ميكرد، شبها بيدار بود و با خدا راز و نياز داشت و سعي ميكرد آنچه 
را فكر ميكند به عنوان ناشايســـتگيهاي اخالقي و رفتاري در وجودش بوده پاككند، خودش را 
پالوده كند و خودش را آماده مالقات با حضرت حق كند. سعادتي كه حاجاحمد آقا در زندگياش 
داشت اين بود كه در سفري كه با مرحوم اخوياش به سوريه و لبنان رفته بودند، با شخصيتي مواجه 
شدند كه به او الهاماتي ميشده است. در نشستي كه مرحوم حاجآقا مصطفي، مرحوم حاجاحمد آقا 
و آقاي سيدمحمد بجنوردي بودند، اين شخصيت به آنها نزديك شده، ابتدا به حاج آقا مصطفي رو 
كرده، از ايشـــان مشخصاتي پرسيده، ظاهراً دست او را نگاه كرده و به او گفته بوده شما به هدفي كه 
داريد نميرسيد و تا چند ماه ديگر از دنيا خواهيد رفت. اين براي حاجآقا مصطفي خيلي گران بوده 
كه يك نفر مرگ و ناكامياش را در اهدافش پيشـــگويي كند. آن شخص درباره آقاي بجنوردي هم 
پيشبينياي كرده كه پيشبيني بدي نبوده است و وقتي به حاجاحمد آقا رسيده، به او گفته بوده تو به 
همه اهدافت ميرسي و موفق خواهي شد؛ درواقع او همه موفقيتها و پيروزيهاي بعدي او را در 
كنار امام پيشبيني كرده است. آنها اعتنايي نميكنند، اما وقتي ماجراي رحلت حاجآقا مصطفي رخ 
ميدهد، حاجاحمد آقا به فكر فرو ميرود كه اين شـــخص كه بود كه چنين پيشبينياي كرد. خيلي 
هم دلش ميخواست او را دوباره ببيند، اما ديگر نميتوانست. تا اينكه بعد از رحلت امام، حاجاحمد 
آقا در سال پاياني حياتش باخبر ميشود كه اين شخص در جماران است. سراسيمه به تنهايي، بدون 
محافظ و راننده خودش به سراغ اين شخص ميآيد، لحظاتي با هم مينشينند و او به حاجاحمد آقا 
ميگويد تو عيد امسال را درك نميكني؛ يعني ايشان پنج - شش ماه قبل از رحلتش اين پيشبيني را 
شنيده بود. اين براي انسان موفقي كه در زندگي يار و ياور پدرش بود، سعادتي بود. پدر از او راضي 
بوده، عاشـــقانه خدمت كرده و به دور از هر آلودگي مادي و به دور از طمعورزي به هر مال و منال و 
موقعيتي، خودش را به مقطعي رســـانده كه داشته خودش را پاك ميكرده، بعد هم به او خبر دادهاند 
كه چند ماه ديگر از دنيا خواهي رفت تا كامًال خودش را براي آن روز آماده كند. درواقع خداوند اين 

توفيق را به او داد كه با آمادگي كامل به ديدار حق برود.  
 بعد از انقالب، نقش سيداحمد خميني در بيت امام، به چه صورت و در چه حد بود؟ گفته 
ميشــود بعضي تصميمات را او ميگرفته ولي تلقي و تصور اين بوده كه اينها تصميمات امام 

است.
اينها دروغ است. وقتي شـــما نامههاي امام خميني را درباره ايشان بخوانيد، ميبينيد كه پاسخ 
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همه اينها داده شده است.
 مثًال اعضاي نهضت آزادي ميگويند نامه امام درباره نهضت آزادي را ســيداحمد خميني 

نوشته است. 
من از اين موضوع اطالع ندارم.

 نمونه ديگر اين اســت كه گفته ميشــود او در عزل آقاي منتظري نقش داشته است. اين 
موضوع تا چه حد درست است؟

كامًال عكس است. حاجاحمد آقا در حل مســـأله امام و آقاي منتظري خيلي تالش ميكرد تا 
موضوع به يك سامان برسد كه آقاي منتظري امام را درككنند، ولي متأسفانه موضوع به نتايج ديگري 
انجاميـــد. تا قبل از تصميم امام و قبل از اعالم نظر نهايي حضرت امام، مرحوم حاجاحمد آقا خيلي 
اصرار داشت آقاي منتظري را متقاعد كند كه نظر امام را بپذيرند و شرايطي پيش نيايد كه عكسالعمل 
و حساســـيتي برانگيخته شود، ولي متأسفانه موضوع به جايي رسيد كه امام ناگزير از تصميمگيري 
شـــدند و تصميمي اتخاذ كردند كه به جريان انزواي آقاي منتظري انجاميد. البته امام در پايان مايل 
بودند آقاي منتظري به عنوان يك شخصيت علمي و آكادميك در حوزه منشأ اثر باشند، تدريس كنند 
و از وجودشان استفاده شود، اما شـــرايط ديگري پيش آمد. به هر حال بعد از اينكه امام اعالم نظر 
كردند، حاجاحمد آقا در كنار پدر قرار گرفت. ايشـــان براي تثبيت نظر امام و نتيجهاي كه امام مايل 
بودند گرفته شود، همت و تالش كرد، البته با رعايت خيلي از موازين اخالقي؛ ايشان اهانت به آقاي 
منتظري را الزم، واجب و ضروري نميدانست، بلكه جايز نميدانست. دلش ميخواست همان طور 
كه امام نهايتًا نظرشان اين بود كه از شخصيت آقاي منتظري به عنوان يك شخصيت علمي و حوزوي 

استفاده شود، اين فضا به وجود بيايد. 
 در رابطـــه با نهضت آزادي هم من مطمئنم حاجاحمد آقا بدون نظر و اجازه امام هيچ تصميمي 
نگرفته و هيچ اقدامي نكرده اســـت. من شرعًا نميتوانم چنين چيزي را قبول كنم كه ايشان را متهم 
كننـــد نظري را تحميل كرده يا نظري را از طرف امام ابراز كرده اســـت. البته درباره اين موضوع دو 
مقوله وجود دارد؛ يك مقوله احترام و حرمت به بنيانگذاران نهضت آزادي است؛ مثل مرحوم آقاي 
طالقاني، مرحوم آقاي بازرگان، مرحوم آقاي سحابي و كساني كه در اين رديف بودند و يك موضوع 
خط مشي يك جريان سياســـي به صورت حزب و تشكيالت نهضت آزادي است. مطمئنًا هم امام 
و هم مرحوم حاجاحمد آقا نســـبت به شخصيت اين افراد حرمتگذار بودند. حتي من يادم هست 
اواخر حيات حضرت امام، روزي در بيت ايشان بودم كه مرحوم آقاي بازرگان، مرحوم آقاي سحابي 

و مرحوم آقاي صدر حاجسيدجوادي خدمت 
امام رســـيدند و با حرمت و اداي احترام با آنها 
رفتار ميشـــد. هم حاجاحمد آقا آنجا حضور 
داشـــتند، هم اصحاب دفتر بودند، هم خود 
حضرت امام هم لطف داشتند و آنها را پذيرفته 
بودند. طبيعتًا آقايان اگـــر نظر يا انتقادي هم 
داشتند، خيلي راحت مطرح ميكردند و پاسخ 
هم ميشـــنيدند. يا مثًال تسليتي كه مقام معظم 
رهبري بعـــد از رحلت مرحوم آقاي بازرگان، 
به آقاي سحابي فرستادند، نظر و احترام ايشان 
به شـــخصيت معنوي و شخصيت تأثيرگذار 
چنين بزرگاني در زمان حياتشان را هم نشان 
ميدهد. ممكن اســـت از نظر مشي سياسي و 
تلقي آنها از مسائل اجتماعي و سياسي زاويهاي 
وجود داشته باشد كه به جاي خودش محفوظ 
اســـت، ولي حرمت و شـــخصيت اين افراد 
هميشه محفوظ بوده اســـت. من يادم هست 
كه بعد از رحلت حضرت امام، روزي مرحوم 
حاجاحمد آقا به عيادت بيماري در بيمارستان 

دي رفته بودند و آنجا ميشـــنوند كه آقاي بازرگان هم بســـتري هستند، به عيادت ايشان ميروند، 
احوالشان را ميپرسند و خيلي با صفا و لطف و صميميت با يكديگر برخورد ميكنند.

 جريان حالليتخواهي سيداحمد خميني از مهندس بازرگان هم همان موقع بوده است؟
 شايد. البته حالليتخواهي را نميدانم. به هر حال در دلجويي ممكن است تعابيري باشد كه 
مثًال معذرتخواهي هم بشود. من دقيقًا مضاميني را كه رد و بدل شده، نميدانم، ولي ميدانم برخورد 
بسيار صميمي و خيلي مغتنمي بود كه آنجا براي ايشان به وجود آمد و لحظات طوالني هم نزد آقاي 
بازرگان نشســـتند و درددل كردند. طبيعتًا در اين مجالها تعابير خوشايندي وجود دارد. يكي از اين 

تعابير ممكن است اين باشد كه اگر در گذشته چيزي بوده، بگذريم.
 درباره رابطه سيداحمد خميني با مجمع روحانيون مبارز هم بحثهايي بوده مبني بر اينكه 

ممكن است اين مشي ايشان باعث شود بيت امام از بيطرفي در مسائل دور شود.
 البته امام در مقاطعي تشـــخيص ميدادند كه در برخي جريانات تندرويهايي وجود دارد و 
براي كنترل آنها تدابيري ميانديشيدند. ايشان به اين نتيجه رسيده بودند كه جريان حزب جمهوري 
اســـالمي ايران دارد به مسيري ميرود كه شايد اگر بزرگان و شخصيتهاي منزه و پاك سرشتي در 
جريان حزب جمهوري اســـالمي آسيب نبينند، بهتر باشد و براي مصون ماندن آن شخصيتها و آن 
بزرگان تشـــخيص دادند كه ميان آن بزرگان و حزب فاصلهاي گرفته شود، طبيعتًا حزب رو به افول 
رفت و تعليق شد. در جريان جامعه روحانيت مبارز هم امام با گاليههايي مواجه شدند كه بعضي از 
دوستان عضو جامعه روحانيت مبارز به محضرشان رساندند و پيشنهاد آنها را شنيدند كه براي مصون 
ماندن از تبعات خط سير يك جريان، خوب است تشكل ديگري به وجود بيايد كه اين تشكل نوعي 
كنترلكننده يا دربرگيرنده جرياناتي باشـــد كه اآلن از جامعه روحانيت مبارز فاصله گرفتهاند. وقتي 
اين مسائل مطرح ميشود، امام هم با منطق روبهرو ميشوند و ميپذيرند كه تشكل جديدي هم در 
كنار جامعه روحانيت باشـــد، بدون اينكه بخواهند جامعه روحانيت را تخطئه كنند، بلكه مكمل هم 
باشند و به اين ترتيب حاجاحمد آقا كه هميشـــه رابط بين همه جريانات با امام بوده، در مسير اين 

جريان هم قرار ميگيرد.
 يعني ارتباط بيشتري بين سيداحمد خميني و مجمع روحانيون مبارز وجود نداشت؟

با بعضي از اعضايش چرا، اما اين به آن معنا نبود كه ايشـــان نسبت به عناصر ديگري در جامعه 
روحانيت بيحرمتي كند يا با آنها فاصله داشـــته باشد. در جامعه روحانيت مبارز هم شخصيتهاي 
ارجمندي مثل مقام معظم رهبري، آيتاهللاهاشمي رفسنجاني و مرحوم آيتاهللا مهدوي كني حضور 
داشتند كه اشـــخاص محترمي بودند و مرحوم حاجاحمد آقا با آنها روابط خيلي گرم و صميمياي 

داشـــت، اما ممكن بود در بدنه جامعه روحانيت، تفكرات و سليقههايي وجود داشته باشد كه عامل 
دفع برخي از نيروهاي وفادار به انقالب و نظام باشـــد. به همين دليل تشـــخيص داده شد كه اين 
حركت صورت بگيرد وگرنه مرحوم حاجاحمد آقا همان عالقهاي را كه به آقاي خوئينيها داشت، 
به مقام معظم رهبري هم داشت، همان عالقهاي را كه به آقاي خاتمي داشت، نسبت به آقايهاشمي 
رفسنجاني هم داشت، همان اعتقاد و عالقهاي كه آن موقع به آقاي كروبي داشت، نسبت به آيتاهللا 
مهدوي كني يا آيتاهللا امامي كاشـــاني هم داشت. به هر حال اينها نشان نميدهد كه حاجاحمد آقا 
جرياني را طرد كرده يا به جرياني پيوسته و آن را جذب كرده است. اما موضوع اين بود كه چه اشكالي 
دارد در مسير تشـــخيص امام و براي اينكه عناصر درون نهضت و درون انقالب امكان بالندگي و 

فعاليت سياسي داشته باشند، تشكلهاي مختلفي باشد؟ اينها ميتوانند مكمل يكديگر باشند.
 از نظر شــما ميتوانيم اين تعبير را درست بدانيم كه ســيداحمد خميني ارتباطي با خط 

اماميها داشتند كه ميتوان گفت پدرخوانده آنها محسوب ميشدند؟
 ايشـــان خدمت به پدرش را در اين ميدانست كه همه را در خط پدرش تلقي كند و اين تصور 
به جامعه القا نشـــود كه عدهاي در خط امام هستند و عدهاي نيستند. او ميخواست همه را در مسير 
امام قرار دهد و همه را عالقهمند به امام ميدانست، اما ممكن است جرياني را صميميتر، متعصبتر 
و حاضرتر در صحنه در كنار امام ببيند و جرياني آن طور باشـــند كه اگر حادثهاي اتفاق افتاد، نشان 
بدهند كه وفادار هستند و خواهند بود. به هر حال اينها واقعياتي است و نميخواهيم خداييناكرده 
بگوييم ايشـــان يك جريان را خط اماميتر ميدانست و جرياني را ضد امام ميدانست. نه، اينطور 
نبود. ايشـــان همه را عالقهمند به امام ميدانست و رسالتش اين بود كه همه را در كنار امام نگه دارد 
و عواطف همه را نسبت به امام جذب كند. ايشـــان ميدانست كه امام نسبت به همه عالقه دارد و 

خيرخواه همه است. 
 در حال حاضر سيدحسن خميني، فرزند سيداحمد خميني، در معادالت سياسي چه نقش و 

جايگاهي دارد؟ آيا ميتوان گفت ايشان به طور كامل در اردوگاه اصالحطلبان قرار دارند؟
من بـــه دليل اعتقادي كه به باطن پاك امام و به خلوص راه امام دارم، معتقدم از تفضالت الهي 
براي امام اين بود كه يادگاران عزيز و ارجمندي را براي ايشـــان پديد آورد. مرحوم حاجاحمد آقا 
به زيبايي راه پدر را ادامه داد، اعتبار راه و مســـير پدر را حفظ كرد و بلكه آن را اعتال بخشيد با شيوه 
تعاملـــش در جامعه، وفادارياش به دكترين امام كه واليت فقيه بود و او واقعا به اين دكترين وفادار 

بود و از تقويتكنندگان جدي واليت بعد از پدر بود. 
 سرنوشـــت حاجاحمد آقا اين بود كه از 
دنيا بروند. خداوند فرزنداني به ايشـــان داده 
بود؛ ســـه فرزند كه يك از يك بهتر. همهشان 
شايسته، پاك نهاد، بااســـتعداد و برخوردار از 
سالمت نفس و ســـالمت جسم هستند. همه 
ايـــن فرزندان از نجابـــت و صفاي واقعي و 
از ادب و طمأنينه عجيبي نســـبت به يكديگر 
برخوردارند؛ برادرها حرمت حاجحسن آقا را 
خيلي خوب نگه ميدارند. برادرها ميتوانند از 
نظر مطالعات در بعضي مسائل در رديف ايشان 
باشند، ولي خودشان را شاگرد برادر ميدانند، 
از تقويتكنندگان و تقريركنندگان درس برادر 
هستند. با اصراري كه حاج احمد آقا در تربيت 
درست و آزاد و شاداب بار آوردن فرزند داشت 
و همانطور كه خودش در دوران زندگياش 
شـــاداب بود؛ ورزش و تالش ميكرد، تحرك
داشت و در برخوردهايش صميميت خاصي 
داشـــت، دلش ميخواســـت بچههايش هم 
همينطور باشند و انصافًا هم همينطور شدند. 
به خصوص حســـنآقا كه فرزند رشيد دوران خودش بود. ايشان در جشن عمامهگذاري فرزندش 
حالت ويژهاي داشت؛ يك حالت شادابي و شيدايي داشت. من اين افتخار را داشتم كه در آن جشن 
حضور داشتم و افتخار عمامهگذاري ايشـــان را هم آيتاهللا سلطاني طباطبايي (پدربزرگ مادري 
سيدحسن خميني) داشت. آيتاهللا سلطاني طباطبايي شخصيت وارسته و ارجمندي بود كه قدرش 
دانسته نشد. قدر ايشان را فقط امام ميدانست. بعضي متوجه شده بودند كه امام به ايشان فوقالعاده 
احترام ميگذارد، بعد نه اينكه رشـــك و حسادتي باشد، بلكه بيشتر از روي تعجب در اينباره سؤال 
كرده بودند و ايشان پاسخ گفته بودند «و ما ادراك ماالسلطاني؟» يعني شما نميدانيد سلطاني كيست؛ 
گوهري است ناشناخته. بعد از پيروزي انقالب كه امام به عنوان رهبر انقالب تلقي شدند و زمام امر 
انقالب و اداره كشـــور بر عهده ايشان قرار گرفت، ايشان به عنوان يك ولي فقيه ميبايست در امور 
تصرف ميكرد. در اين زمان امام به عنوان احتياط براي آقاي ســـلطاني پيغام ميفرستند كه شما به 
من اجازه امر واليي بدهيد. يعني در ذهن امام اين ميآيد كه ممكن است آقاي سلطاني اعلم باشد و 
شرط احتياط اين است كه امام از يك ولي فقيه مطمئن و مرجعي كه فقيه علياالطالق جامعالشرايط 
اســـت، اجازه داشته باشـــد. پس با اينكه خودش هم در همان مقام است و به عنوان يك ولي فقيه 
جامعالشرايط مطرح است، معذلك براي احتياط به آقاي سلطاني پيغام ميدهد كه شما به من اجازه 
تصرف واليي بدهيد تا من از طرف فقيهي كه به او اعتماد دارم، اجازه تصرف داشـــته باشم. آقاي 
ســـلطاني امام را ميشناخت و قبول داشت، علم و اجتهاد امام را قبول داشت، شايد اعلميت امام را 
هم قبول داشـــت و با آن تواضع و فروتني كه ايشان داشت، برايش گران بود كه چنين خواستهاي را 
اجابت كند و بپذيرد. ايشان به حرمت امام امتناع ميكند و با تأكيد و اصرار دوباره امام، ناگزير اجازه 
ميدهد. ميخواهم بگويم كه آيتاهللا ســـلطاني در كنار امام و در حضور امام در اين حد از اهميت 
بود. آقاي سلطاني فرزندان برجســـتهاي داشت كه همه در رشتههاي مختلفي صاحبنظر بودند و 
شايستگيهايي داشـــتند، اما هيچكدام از آنها روحاني نشدند؛ گرچه شايستگيهايي داشتند، معمم 
نشدند. ايشان آرزو داشـــت كه از تبارشان يك روحاني وجود داشته باشد و به هر حال راهشان را 
ادامه دهد. وقتي ايشـــان تصميم حاجاحمد آقا را بر طلبه شدن فرزندانش ميشنود، استقبال ميكند 
و حاجحســـن آقا در دوران قبل از معمم شدن در قم به منزل آقاي سلطاني ميرود، در آنجا اتاقي در 
اختيارش قرار ميگيرد و تحصيالتش را آغاز ميكند. البته ايشان به دبيرستان هم رفته بودند، اطالع 
ندارم كه ديپلم هم گرفته بودند يا خير. اما به هر حال تحصيالت حوزوي را در سايه پدربزرگشان 
آيتاهللا ســـلطاني كه شخصيت جامع علمي حوزوي بود و از هر جهت در حد بسيار عالي اخالقي 
و آرماني و عرفاني منزه بوده اســـت، آغاز ميكند و با نظارت دقيق و دلسوزي ويژه پدربزرگ خيلي 
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خوب درسهايش را ميخواند، پايههايش را قوي و محكم ميكند، سطوحش را به انجام ميرساند 
و دانشآموختهاي ميشـــود كه در بهترين بستر و در بهترين شرايط، دانشي را فراگرفته و پايههاي 
علمي خودش را تقويت كرده است. در كنار داشـــتن چنين پدربزرگي، روشنبينيهاي داييها و 
روشنبينيهاي مادرش هم نقش داشته است؛ چون مادرش فردي با ضريب هوشي بسيار باالست 
كه سالهاي متمادي توفيق مجالست و حضور در كنار امام را داشته و از محضر امام استفاده ميكرده 
اســـت، فلسفه خوانده، از امام درس فلسفه، عرفان و معرفت گرفته، رشد كرده و خودش به مراتب 
عاليه تحصيلي در فلسفه رسيده است. ايشان اآلن دكتراي فلسفه دارد و مدرس است. با داشتن يك

مادر اين چنيني، با تربيت ســـالمي در دامان يك مادر، با آموزههاي روشن اجتماعي، هم داييها و 
هم مادرش به حاجحســـن آقا كمك ميكردند و او در اين بستر رشد و معنويت روز به روز ارتقاي 
علمي پيدا كرده است. ايشان مطالعات متفرقه هم داشته، به خصوص عالقه شديدي به تاريخ داشته و 
مسائل ريشهاي، تحليلي و بنيادي تاريخي را مطالعه كرده و به اعتقاد من حاجحسن آقا ميتواند يك

مجتهد در امر تاريخ تلقي شود. من خاطرم هست ايشان همه آثار مرحوم باستاني پاريزي را با دقت 
خوانده بود و خيلي دوست داشت آقاي باستاني پاريزي را ببيند. يك روز من آقاي باستاني پاريزي 
را به دفتر ايشان بردم، ساعتها نشستند با هم صفا كردند. نوبت بعد آقاي باستاني از حاجحسن آقا 
دعوت كرد و حاجحسن آقا به منزل او رفت و ساعتها نشستند. ايشان آثار شخصيتهاي ديگري 

را هم كه در امر تاريخ صاحبنظر بودند، مطالعه ميكرد و نشستهايي با آنها داشت.
 يكي از آرزوهاي من اين بود كه اين يادگار ارجمند و عزيز امام حتمًا يكي- دو زبان خارجي را 
بياموزد. من اصرار داشتم كه شما زبان بخوانيد. خوشبختانه ايشان پذيرفت و زبان انگليسي را هم در 
همنشيني با همسر ارجمندش كه او هم ليسانس زبان انگليسي دارد، با ايشان خواند و هم در شرايط 
خوب ديگري كه ايجاد شد؛ با استقبال سفير ما كه به امام عالقهمند و ارادتمند بود، براي ايشان در 
افريقاي جنوبي شـــرايط خيلي خوبي فراهم شد و ايشان توانست به مدت شش ماه در پانسيوني در 
سفارت، اقامت كند و كامًال به زبان مسلط شود. حاال مهارت ايشان در حدي است كه ميتواند راحت 
مكالمه كند، كنفرانس دهد و كتابهاي علمي انگليســـي را به راحتي بخواند. عربي علمي را هم كه 
در حـــوزه بهخوبي آموختهاند، اما نميدانم براي يادگيري عربي محاورهاي هم تالش كردهاند يا نه. 
حاجحسن آقا پايههاي علمياش را محكم كرده و در چند درس مهم خارج حوزه هم شركت كرده 
اســـت. تا جايي كه من ميدانم ايشان شاگرد حضرات آيات وحيد خراساني و سيدعلي محققداماد 
بودهاند و احتماالً در درسهاي ديگري هم حضور داشـــتهاند و به عنوان شاگردي برجسته، مورد 
احترام مدرسانشان هم بودهاند. خود ايشان به مرحلهاي رسيده كه اآلن صالحيت گفتن درس خارج 
را دارد؛ يعني به مرحلهاي از دانش و علم رســـيده كه ما اصطالحًا به آن اجتهاد ميگوييم. در گذشته 
ميگفتند اگر كسي «كفايه» يا «مكاسب» را خوب درس بگويد مجتهد است. ايشان نهتنها در تدريس 
«كفايه»، «مكاسب» و «ســـطوح» دورههايي را گذرانده، بلكه اين آمادگي را داشته كه درس خارج 
هم بگويد و در حال حاضر درس خارج ايشـــان يكي از مطرحترين درسهاي خارج حوزه است. 
علت آن هم اين است كه ايشان شـــاگردان زيادي دارد. البته حرمت مراجع و مدرسين برجسته را 
نگه ميدارد و حوزه درسي را هنوز در مدرسه شفاهي قرار دادهاند. مدرس مدرسه دارالشفا است و 
ايشان نزديك به 200 نفر شاگرد دارد كه شاگردان ممتاز هستند. ايشان با شيوه و متد علمي روز و با 
بهرهگيري از تكنولوژيهاي كامپيوتري و مجازي تدريس ميكند و از شيوههايي استفاده ميكند كه 
در سيســـتم مجازي هم امكان مراجعه به آن فراهم است. يعني يكي از درسهاي مطرح است براي 
كساني كه در خارج از حوزه و در هر جاي جهان بخواهند به آن مراجعه كنند و اين موضوع به ابتكار 
دوســـتان و عالقهمندان ايشان كه در درسشان حاضر ميشوند شكل گرفته است. يكي از مقررين 
درس ايشـــان برادر دانشمندشان، علي آقاي خميني، است كه چندين دوره تقريرات درس ايشان را 
به عربي چاپ كرده است. در كنار اين مباحث، ايشان عالقه زيادي هم به مباحث تاريخي و كالمي 
داشتهاند و كار جالب و ماندگاري را كه مرحوم ســـيدمهدي روحاني انجام داده ولي ناقص مانده 
بود، با صرف ســـالها وقت، با دقت و درايت خاصي كه داشتند و با كمك تيمي آن را در قالب يك

مجموعه كامل كردند كه «دايرهالمعارف فرق اسالمي» است. ايشان براي اين كار فوقالعاده زحمت 
كشيد؛ يعني اگر  مرحوم سيدمهدي روحاني يك ششم آن مجموعه را تدوين كرده بود، ايشان شش 
برابر كار كردند و آن را كامل و جامع كردند. اين كار در ســـه جلد عرضه شد و در چاپ اول، برنده 
جايزه كتاب ســـال شد كه ايشـــان گرفتار بودند و جايزه را اخويشان گرفتند. اين جايزه هم براي 
عالقهمندان و هم براي ما كه ناشـــر آثار ايشان بوديم، افتخاري بود. ايشان گاهگاهي مقاالت خوبي 

مينويسد. مثًال در ســـالگرد رحلت مرحوم آيتاهللا سلطاني ايشان شرح بسيار زيبايي از همنشيني 
با ايشـــان، استفاده از محضر آقاي سلطاني و بيان خصلتهاي معنوي و فضايل اخالقي و آرماني آن 
مرحوم نوشـــته بود كه مقاله ماندگاري است. آثار ديگري هم از ايشان چاپ شده است. مقاالتي كه 
ايشان تا به حال نوشـــتهاند، عبارتند از: «انقالب امام خميني در گام سوم»، «مباني تنظيم خانواده و 
كنترل جمعيت از ديدگاه فقه و حديث»، «تبيين مســـتندات فتواي امام خميني در مسئله استظالل»، 
«شـــبهه عبائيه و آراي اصولي امام خميني در زمينه قاعده اســـتصحاب»، «اصل شرطيت قدرت در 
تكاليف و تأثير آن بر انديشه سياسي امام خميني»، «تفاوت مطلق و عام از ديدگاه آخوند خراساني و 
امام خميني»، «نظري بر نقدهاي شهيد سيدمصطفي خميني بر مقدمات پاسخ ابداعي امام خميني به 
مساله ضد»، «خطابات قانونيه»، «كلمه توحيد از منظر اصوليين و امام خميني»، «نگاهي ديگر به شرح 
منظومه از منظر تقريرات فلسفه امام خميني» و «نقد و تحليل شبهه ابن كمونه از منظر تقريرات شرح 
منظومه امام خميني. اينها مقاالت تخصصي است كه ايشان نوشته و بيانگر سطح علمي ايشان است. 
«آيين مســـلماني» از دستنوشتههاي ايشان است. اثر ديگرشان «دليل راه» است كه نوشتاري بود به 
مناسبت ماه رمضان كه هم پاورقي شـــد و هم بعداً چاپهاي متعدد شد. از ديگر دستنوشتههاي 
ايشان است: «خاطرات حجتاالسالم سيدحســـن خميني از آخرين روزهاي امام (ره)، «در رثاي 
همسر مكرمه حضرت امام (ره)»، «در رثاي آيتاهللا سلطاني طباطبايي» و «نامه يادگار امام به رئيس 
صدا و ســـيما (1388)» كه اين نامه تبيين راه امام بود و اينكه خوب است اينطور عمل شود كه البته 
دوستان كمي برآشفتند و خوب برخورد نكردند. «در سوگ فقيه مجاهد؛ يادداشت حجتاالسالم 
والمسلمين سيدحسن خميني به مناسبت اربعين آيتاهللا طاهري»، «به سوي جامعه اخالقي؛ مقدمه 
حجتاالســـالم والمسلمين سيدحسن خميني بر كتاب «انقالب اخالقي، راهي به رهايي»، «شور و 
شناخت (يادداشتي از حجتاالسالم والمسلمين سيدحسن خميني درباره هشت خصوصيت استاد 
شهيد مرتضي مطهري)» و «شيخ عصر عسرت و غربت (در رثاي حجتاالسالم والمسلمين محمد 
حسين شريعتي)» نيز از ديگر نوشتههاي ايشان است. «فرهنگ جامع فرق اسالمي» هم از كتابهاي 
ايشان است كه به آن اشاره كردم و برنده جايزه كتاب سال شد. ويراست سوم اين كتاب با اصالحات 
و اضافات بسيار زياد آماده عرضه است. «آيين مسلماني»، «دليل راه»، «ده مقاله» و «مباني فقهي تنظيم 

خانواده» هم ديگر كتابهايي است كه ايشان تدوين كرده است. 
 ايشان يك جوان حدود 40ساله است كه درس خارج ميگويد، مجتهد مسلم است، تحقيقاتش 
در زمينههايي اســـت كه اشاره كردم و با نوآوريهايش، آشنايياش با زبان خارجي و تحقيقاتش در 
زمينه مسائل تاريخي، عنصري است كه بحق يادگار شايستهاي براي آن بزرگوار است. خوشبختانه 
ايشـــان مورد احترام و عالقه مقام معظم رهبري هم هســـت؛ يعني آقا نسبت به ايشان فوقالعاده 
عالقهمند هســـتند. به دليل همين وارســـتگيها، ويژگيها، كارآمديها و توانمنديهاي علمي و 
فراگيريهاي مختلف در علوم گوناگون در حال حاضر ايشـــان به عنوان يك شخصيت برجسته 
مطرح هستند و يكي از بزرگان بحق به ايشان گفت «عالمه“. ايشان در اين سنين اين همه دستاورد، 
موقعيت علمي و شاگردان برجسته دارند. بنابراين ميتوانند به عنوان كسي كه جامعيت ويژه دارند، 
بحق عالمه تلقي شوند و ما براي ايشان آينده بسيار درخشاني را اميد و انتظار داريم. ايشان با تواضعي 
كه دارد، براي بزرگان احترام بســـياري قائل است، همه طيفها را فرزندان انقالب ميداند و به همه 
احترام ميگذارد، همه گروهها را بهراحتي و با صميميت ميپذيرد و يكســـان به آنها ادب و احترام 
ميورزد. اين جامعيت و اين ويژگي كه در حضرت امام و در فرزندان امام بوده، اآلن دارد در ايشان 
خالصه و متبلور ميشـــود. اميدواريم خداوند وجود ايشان را حفظ كند و با همين طمأنينه، ادب و 
تواضعي كه نسبت به همه بزرگان و عالقهمندان به راه امام و انقالب دارد، راهش را ادامه دهد و براي 

آينده يك ذخيره ارجمند و ارزشمند براي نظام و انقالب بماند.
درباره نقش سيدحســن خميني در معادالت سياسي، آيا ميتوان گفت او به اصالحطلبان 

نزديك تر است و در اين گروه جاي دارد؟
ايشان بحق اصرار دارد فراجناحي باشد. به همه كساني كه در مسير انقالب خدمتي كردهاند و 
نقشي داشتهاند اداي احترام ميكند و از كمتوجهي يا بيحرمتي و جفايي كه به برخي شخصيتهاي 
خدمتگزار سابق انقالب ميشود متأثر اســـت و بدون اينكه بخواهد موضعي بگيرد و اعتراضي 
نســـبت به يك قضاوت و يك تصميم داشته باشد، ســـعي ميكند فراتر از هر جريان و جناحي، 

حرمتگذار حيثيت، شخصيت و كرامت همه انسانها باشد.

سيد حســن خميني اآلن دكتراي فلســفه دارد،مدرس است ودرس خارج 
ميگويد، مجتهد مسلم است، و با نوآوريهايش، آشنايياش با زبان خارجي و 
تحقيقاتش در زمينه مسائل تاريخي، عنصري است كه بحق يادگار شايستهاي 
براي آن بزرگوار است. خوشــبختانه ايشان مورد احترام و عالقه مقام معظم 
رهبري هم هست؛ يعني آقا نسبت به ايشــان فوقالعاده عالقهمند هستند. 
به دليل همين وارســتگيها، ويژگيها، كارآمديها و توانمنديهاي علمي و 
فراگيريهاي مختلف در علوم گوناگون در حال حاضر ايشــان به عنوان يك

شخصيت برجسته مطرح هستند.
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اشـــاره: در بســـياري از زمانها و رويدادهاي سياسي مردم از 
نخبگان و روشـــنفكران جامعه انتظار موضعگيري و راهنمايي جدي 
دارند. اما اين موضع گيري براي نخبگان چندان كار ســـادهاي نيست. 
آنها بر اســـاس منش و نگرش خود بر بسياري از رويدادهاي سياسي 
نظر خاصـــي دارند كه اين رويدادها بايد تا حـــدودي با نگاه و منش 
روشنفكران، همخواني داشته باشـــد. اما معموالً نخبگان تمايلي به 
اظهـــار نظر صريح نيز ندارند. در اين گفتگو كـــه با دكتر رضا داوري 
اردكاني صورت گرفته از ايشـــان درباره جايگاه رسانه در دنياي مدرن 
و متجدد صحبت شده اســـت. اما بهانه نود سالگي روزنامه اطالعات 
ميتواند ما را به بحثي جدي درباره نســـبت رسانه با دنياي مدرن نيز 
سوق دهد. دكتر داوري اردكاني در اين مصاحبه به برخي از موضوعات 
درباره مسئله فوق اشـــاره ميكند و به تفصيل درباره جايگاه روزنامه 

اطالعات نيز سخن ميگويد.

***

در دنياي امروز بدون رســانهها گويي زندگي چيزي كم دارد. مثل آب براي 
ماهي شــده است و شــايد كســي را نتوان يافت كه بگويد از رسانهها استفاده 
نميكند. اگرچه بهره بردن از رســانهها حداقلي و حداكثري دارد. كساني هستند 
كه خوانندگان حرفهاي روزنامهها و مجالتند و كساني نيز هستند كه در حد ديدن 
تيتر روزنامهها در مقابل دكهها و شنيدن برخي از اخبار در اتومبيل و... از رسانهها 
استفاده ميكنند. يكي از مسائلي كه جنابعالي طي سالهاي اخير به آن توجه داشتيد 
و تامالتــي نيز در اين باره ارائه كرديد بحث توســعه و تجدد و ماهيت علم بوده 
است. به عنوان پرسش نخست و آغاز بحث، آيا شما رسانه و به خصوص روزنامه 
را جزوي از محصوالت دنياي متجدد ميدانيد؟ و مواجهة ما را چه از آغاز آشنايي 
با روزنامه و چه اكنون كه از يك قرن هم گذشــته و روزنامه اطالعات هم جزو 

رسانههايي است كه نزديك به يك قرن منتشر شده است چگونه ميبينيد؟
آنچه اكنون رســـانه خوانده ميشود و در همه جا حضور دارد و زندگي بي آن 
نميگذرد متعلق به جهان متجدد است يعني پيش از تجدد نه بوده است و نه مردمان 
به آن نيازي داشـــتهاند. در ســـالهاي اخير نه فقط همه چيز در سايه رسانه قرار دارد 
بلكه ديگر كمتر چيزي را ميتوان يافت كه رســـانه نباشد يا نسبت و مناسبتش را با 
رسانه نتوان آشكارا ديد. رسانهها بسيارند و به روزنامه و راديو تلويزيون و اينترنت 
و... محدود نميشود. امروز كوچه و بازار هم رسانهاند و البته روزنامه قديميترين 
و اولين رســـانه است و به اين جهت با فرهنگ مناسبت بيشتر دارد. روزنامه از همان 

آغاز آشنايي اسالفمان با آثار تجدد و تمدن جديد به كشور ما آمد. نكته شايان توجه 
اينست كه گرچه تأسيس روزنامه كاري فراگرفته از اروپا بود، شأن و مقام روزنامه در 
اينجا متفاوت با شـــأن روزنامه در اروپا بود. در آنجا روزنامه وظيفه داشت كه روابط 
و مناسبات تازه پديد آمده در جهان جديد را با نظارت بر آراء همگاني حفظ كند اما 
در اينجا روزنامه ميبايســـت مردمان را از طريق سياست و انتشار مطالب سياسي با 
جهان جديد آشنا سازد و مقدمات پديد آمدن وجهي از افكار عمومي را فراهم سازد. 
روزنامه در سراسر آسيا و آفريقا يكي از مؤثرترين عوامل آشنايي با جهان جديد بود 
كه در عين حال وظيفه اصلي اطالعرساني را نيز كم و بيش انجام ميداد. جهان قديم به 
اطالعات به معني امروزي نياز نداشت زيرا روابط و مناسبات از ثباتي نزديك به ثبات 
روابط و مناســـبات طبيعي برخوردار بود و كارها بر وفق رسوم و سنن انجام ميشد 
ولي دنياي جديد دنياي تحول است و چنانكه از نام مدرن و مدرنيته و تجدد برميآيد 
هر روز دگرگون و نو ميشـــود. در چنين جهاني روابط و مناسبات ميبايست و بايد 
مدام نتظيم و تعديل شـــود و براي نظارت بر اين روابط، اطالعات الزم است. جهان 
كنوني بدون اطالعات نميتواند دوام يابد. ما هم وقتي در راه تجددمĤبي قرار گرفتيم 
به خبرگزاري و روزنامه نياز داشتيم. بنا بر اين نياز بود كه در سال 1302 خبرگزاري 
اطالعات تأسيس شد و سه ســـال بعد روزنامه اطالعات انتشار يافت. در سرمقاله 
شماره اول روزنامه مورخ 1305/4/19 آمده است كه روزنامه اتكايي به هيچجا جز 
«افكار عمومي» ندارد. اين داعيـــه را بياهميت ندانيم. روزنامه اطالعات حتي اگر 
فكر كنيم كه به جايي اتكايي داشـــته و همواره آن را حفظ كرده است وظيفه و شأن 
روزنامه را اين ميدانسته است كه به افكار عمومي متكي باشد. پيداست كه در دوران 
اســـتبداد، افكار عمومي وضعي خاص پيدا ميكند و روزنامه هم ديگر  به دشواري 
ميتواند نماينده افكار عمومي باشـــد و صرفًا بر آن اتكا كند زيرا افكار عمومي در 
زمان استبداد بيجان و پژمرده است. ميترسم از آنچه گفتم استنباط شود كه روزنامه 
را با قصد خاص پديد آوردند و هر طور كه ميخواســـتند از آن بهرهبرداري كردند. 
نه اينكه كارها بخصوص در سياســـت مطابق با طرح و برنامه نباشد اما هر چه پيش 
ميآيد طراحي شده نيست و حتي طرحها هميشه چنانكه طراحان ميخواستهاند و 
ميخواهند اجرا نشـــده است و نميشود. در ابتداي قرن چهاردهم تأسيس روزنامه 
يك ضرورت بود. چنانكه در آن زمان تنها روزنامه اطالعات منتشـــر نشد. امتياز اين 
روزنامه اين بود كه دوام پيدا كرد و شـــايد وجه دوامش عدم وابستگي رسمي به يك
حزب و گروه بود و سياست خاصي را نيز ترويج نميكرد يا درست بگويم اطالعات 
يك روزنامه حرفهاي بود نه اينكه صرفًا براي رسيدن به مقصد خاص سياسي تأسيس 
شده باشد. اگر روزنامه اطالعات در زمان پهلويها با حكومت كنار آمده بود معنيش 
اين نيست كه هركس در آنجا كار ميكرد مأمور حكومت بود و براي حفظ حكومت 
تالش ميكرد. سخني كه بحث در باب آن آسان نيست و شايد با هزار سوءتفاهم درك
شود اينست كه آيا كساني كه رفتار حكومت را ظالمانه ميدانند و در جايي نشستهاند 
كه ميتوانند ظلم پوشـــيده در لعاب و لفافه تعارفات و توجيهات را افشـــاء كنند و 

گفتگو با دكتر رضا داوري اردكاني، رئيس فرهنگستان علوم

«اطالعات» كوشيده 
حرمت اشخاص و گروهها را رعايت كند

منوچهر دينپرست

گفتگوها

به اهتمام منوچهر دينپرست
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نميكنند، شريك ظلم ظالمانند و بايد مؤاخذه شوند؟ من در اين باب حكم نميكنم 
اما ميدانم حكمهايي كه تاكنون صادر شـــده است سطحي و نينديشيده است. در 
كارهاي اخالقي و در امور خطيري مثل مقابله با ظلم تا احساس وظيفه نشود اقدامي 
صورت نميگيرد و احســـاس وظيفه به حكم عقل عملي است. عقل عملي وقتي به 
اداي فعل و عملي حكم ميكند كه شرايط و لوازم و آثار آن را سنجيده باشد البته اين 
سنجش با محاسبات معمولي و به قصد رعايت مصلحت شخصي صورت نميگيرد 
بلكه نحوي شهود است. در روزنامهاي كه نود سال پيدرپي انتشار يافته است كسان 
بسيار كار كرده و قلم زدهاند كه براي خود رأي و نظر و سليقهاي داشته و اگر مخالف 
حكومت هم بودهاند به ندرت مخالفت خـــود را به صراحت اظهار كردهاند. آيا از 
همه بايد توقع داشـــت كه در وقت و زماني كه گوشها براي شنيدن مخالفت آماده 
نيست فرياد مخالفت برآورند. مگر نه اينكه برخي از نيكوان و سرآمدان زمان با اينكه 
با اســـتبداد و ستم اســـتبدادي مخالف بودند در همه عمر يا در مدتي از آن سكوت 
را ترجيح دادند و وقتي هم كه شـــرايط مساعد شد جانب اعتدال را رعايت كردند. 
نميگويم در ســـالهاي منظور نظر در اين يادداشت، مجاهده يا افراط و تفريط نبوده 
است. مجاهداني بودند كه به اداي وظيفه قيام كردند اشخاص معدودي هم بودند كه 
هر چند در تحكيم حكومت پهلوي كوشيده بودند، وقتي شاه رفت هر چه توانستند 
درباره ســـتم و تجاوزش فرياد زدند و ديديم كه آن فريادها چندان سودي نداشت. 
كار ملك را با انديشـــه و تدبير بايد سامان داد نه با هياهو و غوغاگري. به اين مطلب 
بدان جهت اشاره شد كه گاهي در مورد كســـاني كه بحكم تقدير در زمان استبداد 
زندگي كردهاند و زندگي ميكنند با سهلانگاري و سختگيري حكم ميشود روزنامه 
اطالعات 89 سال است كه منتشر ميشود و صفحات آن متضمن وجوهي از تاريخ 
نودساله كشور ماســـت. كاش اهل ذوق و نويسندگي در اوراق اين روزنامه نظري 
ميانداختند و سير تحول و تغييرهاي آن و بحرانهايش را ميديدند و بازميگفتند. از 
اينها كه بگذريم روزنامه اطالعات گذشتهاش هر چه بوده، اكنون در زمره نجيبترين 

و معتبرترين روزنامههاي كشور است.
با توجه به پاســخي كه فرموديد ميخواهم به نكته ديگري اشاره كنم و آن 
اين مسئله است كه آيا رسانهها در راستاي انتشار اخبار و اطالع رساني ميتوانند 
جامعه و يا مخاطبان خود را به سوي تفكر و فكر كردن سوق دهند؟ آيا اصوًال اين 
امكان در ذات رســانهها هست؟ اگر پاسخ شما مثبت است چگونه اين امر ميسر 
اســت و اگر پاسخ شما منفي است شــما مهمترين وظيفه رسانه را در چه چيزي 

ميدانيد؟
روزنامههاي ما غالبًا صفحهاي بنام انديشـــه دارند يـــا بهرحال مقاالت ادبي 
و فلســـفي و تاريخي چاپ ميكنند. من هم اتفاقًا گاهي اين قبيل نوشـــتهها را در 
روزنامهها ميخوانم ولي كار اصلي روزنامه چيز ديگري اســـت. شـــما از وظيفه و 
رسالت روزنامه پرسيدهايد مسلمًا مرادتان وظيفه رسمي است و نه اخالقي؛ يعني نظر 
به كاركرد روزنامه به طور كلي داريد. روزنامه نامه اخبار روز است و سخن مشهور 
و مقبول ميگويد. گاهي اين مشـــهورها و مقبولها در برابر هم قرار ميگيرند اما همه 
آنها در حّد فهم همگانيند. روزنامه با فهم همگان ســـر و كار دارد و راه مي  رود اينكه 
در كشـــور ما كه روزنامه و تأسيسات جديد را از غرب گرفت افكار عمومي چگونه 
ساخته شده و روزنامهها در ساختن آن چه اثري داشتهاند مطلبي است كه ظاهراً هنوز 
در مورد آن پژوهشي صورت نگرفته است. كار روزنامه و رسانه اطالع رساني است. 
جامعه كنوني هم به اطالعات نياز دارد و شايد از روزنامه و راديو و تلويزيون توقعي 
بيش از اين نبايد داشت و اگر بتواند اين وظيفه را با امانت انجام دهد بايد سپاسگزار 
بود. البته حكومتها و مقامها و مؤسســـات و اشـــخاص كه رسانههايي در اختيار 
دارند ميكوشـــند كه از آن براي تحكيم قدرت و جلب سود و پيشبرد مقاصد خود 
بهرهبرداري كنند اما رسانه هم اقتضاهايي دارد و با آن هر كاري نميتوان كرد و آن را 

براي رسيدن بهر مقصودي نميتوان بكار برد. 
شما جزو آن دسته از كســاني هستيد كه در عالم رسانه تنفس كرديد. خود 
مســئوليت مجله نامه فرهنگ را داشتيد و سرمقالههاي متعددي يادداشت كرديد 
و در انتشــار اين مجله كه چند سال متمادي منتشر ميشــد اهتمام داشتيد. اين 
مســوليّت تجربه خوبي است. از سوي ديگر شما استاد فلسفه هم هستيد. پرسش 
من اين اســت كه آيا اســتفاده از حوزه انديشه و فلسفه در رسانهها به خصوص 
روزنامه امري مطلوب است؟ آيا اين حوزه ميتواند روزنههاي جديدي را براي 

مخاطبان بگشايد و يا افقهايي را به آنها نشان دهد؟ 
چنانكه عـــرض كردم من گاهي مطالب فلســـفي و تاريخي روزنامهها را هم 
ميخوانم. اما بهتر ميدانم كه اين قبيل مقاالت در مجالت چاپ شـــود. شايد به اين 
گفته دو اشكال وارد باشـــد يكي اينكه من خود مقاالتم را در روزنامه چاپ ميكنم 

ديگر اينكه ما مجله به اندازه كافي نداريم كه آثار همه نويســـندگانمان را چاپ كنند. 
اين مجالتي هم كه هستند قواعد و ضوابطي دارند كه هر مقالهاي را چاپ نميكنند. 
مقصودم اين نيســـت كه آنها بهترين مقاالت را براي چاپ برميگزينند. در مجالتي 
كه نام علميـ  پژوهشي دارند معموالً مقاالتي چاپ ميشود كه واجد شرايط صوري 
باشـــد و به مضمون كمتر اهميت داده ميشـــود. اين وضع گرچه عادي شده است 
اما نشـــان عدم تعادل و قرار نگرفتن امور در جاي خويش است. وقتي مجله بيشتر 
نظرش به ظواهر و شرايط صوري است آنها كه كم حوصله و بيپروا نسبت به قواعد 
صوريند، اگر بخواهند مقاالتشان زود چاپ شود آنها را ناگزير بايد به روزنامه بدهند. 
چيز ديگري هم هســـت و آن اينكه گاهي برخي مطالب و مسائل فلسفي و آراء مد 
ميشود و غير از اهل اين معاني ديگران هم به آنها توجه نشان ميدهند. روزنامه هم به 
حكم توجه به آراء و عاليق همگاني به اين قبيل مطالب ميپردازد اين وضع اثرهاي 
خوب و بد دارد. اثر خوبش اينست كه فلســـفه و نظر را به خوانندگان روزنامه كه 
تعدادشان از تعداد خوانندگان مجالت بيشتر است، عرضه ميكند و شايد جرقّهاي به 
ذهن بعضي مستعدان بزند. اما بردن فلسفه به كوچه و بازار در كنار اين حسن احتمالي 
عيبهاي بسيار دارد. اين عيبها را امروز در جامعه خودمان به عيان ميبينيم از جمله 
اينكه صاحبان دعوي مدعيات خود را هر چه باشد بجا و بيجا با الفاظ و تعابير فلسفي 
ميآرايند و با فلسفهاي كه در روزنامهها خواندهاند توجيه ميكنند. بنظر من درست 
نيست كه مقاالت فلسفه كه قاعدًه بايد در مجالت و كتابهايي كه در كتابخانههاي 
شخصي و عمومي محفوظ ميمانند چاپ شود در اوراق روزنامهها بيايد. روزنامه در 
شرايط عادي صرفًا بايد به آنچه ميگذرد و نميپايد و به اطالعاتي براي گردش كارها 
الزم است بپردازد اما با توجه به محظوراتي كه به آن اشاره كردم بگذاريم روزنامهها 
هم صفحه انديشه و ادب و فرهنگ داشته باشند. گاهي مقاالتي در روزنامهها  منتشر 
ميشود كه حيف است خوانده نشود. به هر حال ما با اروپا و امريكا و ژاپن تفاوتها 
داريم. چرا روزنامههايمان متفاوت نباشـــند. روگرفتها و شباهتها به اندازه كافي 
وجود دارد. بگذاريم كمي هم اختالف وجود داشـــته باشد كه اگر ميگويند حتي 

ستونبندي روزنامههايمان تقليدي است بگوييم بعضي اختالفها هم داريم.
با توجه به پرســش فوق، شــما روزنامه اطالعات را در اين مسير چگونه 
ديديد؟ جديترين نقد شما به ساحت اين روزنامه با توجه به پيشينه تاريخي آن و 
آينده پيش رويي كه دارد و دنياي امروز نيز دنيايي پيشبيني ناپذير و بسيار متغير 
و متحول اســت اين روزنامه چگونه در مسير خود بايد قدم بردارد تا حوزههايي 
كه به آن اشــاره كرديد مورد توجه مخاطبان قرار گيرد و يا شايد بتواند افقهايي 

را نيز بگشايد؟
صاحبان و مديران روزنامه اين را بهتر ميدانند. كســـي بايد به پرســـش شما 
پاسخ بدهد كه با دشواريهاي كار روزنامهنويسي آشنا و حتي درگير باشد. روزنامه 
اطالعات در طي دهههاي اخير كوشيده است كه جانب اخالق را نگاه دارد و از افراط 
و تفريط و ايجاد غوغا و هيجان بپرهيزد و حرمت اشخاص و گروهها را رعايت كند 
و مخصوصًا صفحهاي براي درج اخبار مربوط به دانش و فرهنگ گشـــوده است. 
روزنامه معموالً وقت و فرصت تحقيق درباره صحت و ســـقم اخبار ندارد و به اين 
جهت بســـيار چيزها با آن انتشار مييابد كه شـــايد به كلي نادرست باشد اين را به 
بياخالقي روزنامه نگاران نسبت نبايد داد. اقتضاي كار روزنامه نويسي شتاب كردن 
اســـت. در اين صورت روزنامه به دشواري ميتواند پايبند اخالق و قواعد اخالقي 
باشد اما با آنچه در سالهاي اخير در روزنامه اطالعات ديدهايم ميتوانيم بپذيريم كه 
در روزنامه نويسي ميتوان جانب اخالق را رعايت كرد. من در مورد مطالب روزنامه 
پيشنهاد خاص ندارم. روزنامه اطالعات قهراً سختيها و گرفتاريها داشته و گاهي 
در نزاعها هم (مثًال با روزنامه كيهان يا...) وارد شـــده است. اگر شمهاي از آن نزاعها 
و جدالها بازگو شـــود شايد مورد توجه قرار گيرد. از اين گذشته روزنامهاي كه نود 
سال عمر دارد بد نيست كه گاهي از گذشتهها و مخصوصًا از جوانيش بگويد. سابقًا

روزنامه ستوني داشت كه نامش «چهل سال پيش» بود. چه عيب دارد كه ستوني باز 
شود كه اخبار منتخب نود و هشـــتاد و هفتاد و شصت و پنجاه و... ده سال پيش در 

آن درج شود.
نكتهاي كه در اين قبيل بحثها بايد مورد توجه باشـــد اينست كه خردمندي و 
حمــاقت امــور صرفًا نفساني و روانشناختي نيستند زيرا خرد پيوند و رابطه است. 
اگر بين مردمان يگانگي و هماهنگي يا چنانكه ارســـطو ميخواست دوستي غالب 
باشـــد اذهان و جانها بهم نزديك ميشـــوند. يكديگر و اشياء جهان خود را چنان 
درك ميكنند كه گويي جهانشان نظمي چون نظم طبيعي دارد و اين البته موقوف به 
الفت و دمســـازي افراد با جامعه و هماهنگي من خردي با طبيعت و شأن اجتماعي 

فرد است. 
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اشــاره: دغدغه تحوالت جهاني و حضور ما در 
عرصه سياســـتها و تصميمگذاريها نقش جدي در 
رشد و تكوين فرهنگ بومي ما دارد. بسياري از اصحاب 
فرهنگ بر اين نكته نقـــد و اعتراض دارند كه چرا ما 
در زمينههاي مختلف فرهنگي در عرصه سياستها و 
تصميم گذاريها نقشي نداريم و اگر هم داريم بسيار 
كم رنگ و كم تاثير است. اگرچه بررسي اين موضوع 
در يك گفتگو نميگنجـــد و بايد از زواياي مختلف و 
با حضور صاحب نظـــران و متخصصان در حوزههاي 
گوناگون به كند و كاو موضوع نشست  اما در نقطه آغاز 
با دكتر تقي آزاد ارمكي  استاد جامعهشناسي دانشگاه 

تهران اين مبحث را پيش گذاشتهايم.

* * *

چرا دست كم در دو ســه قرن اخير ما شاهد حضور 
چهرههاي شاخص و اثر گذار به خصوص در حوزه فرهنگ 
طي حداقل يك صد ســال اخير در سطح جهاني نبوديم؟ 
مثًال در حوزه موسيقي ما شــجريان را داريم، اما او با همه 
احترامي كه نســبت به هنرش داريــم هرگز به عنوان يك

موسيقيدان جهاني شناخته نميشــود. يا در حوزه سينما 
عزت اهللا انتظامي را داريم اما او با همه توانايي اش صرفا در 
قلمرو ملي شناخته شده است نه جهاني. در ديگر حوزههاي 
فرهنگي اعم از شــعر و ادبيات و داستان و نقاشي و تئاتر 
و... نيز اوضاع به همين گونه اســت. به نظر شما چرا ما در 
يك ســده اخير به نوعي دچار تصلب انديشــه شديم كه 
حاصــل آن عدم حضور چهرههاي مهم فرهنگي در عرصه 

بينالمللي است؟
به نظر ميآيد موضوع مهم و خوبي اســـت. البته اينكه 
نوعي از تصلب انديشه را داريم قابل بحث است. من در مقابل 
اين نوع سؤال حساس هستم. چرا كه ميخواهيم درباره بود 
و يا نبود چيزي خيلي مشـــخص و شفاف سخن بگوييم. اين 
نوع ســـؤاالت گرفته شده از پارادايم گسست و انقطاع است 
كه ما دچار انحطاط شـــديم كه حتي انحطاط  صرفا سياسي 
نيســـت بلكه به عبارتي انحطاط انديشهاي است. اگر حتي 
در دورهاي انديشهاي بوده كه توانسته اثر گذار باشد و كنش 
اجتماعي داشته باشـــد دچار تصلب شده است. به نظرم اين 
مفهوم كليشهاي و خارج از تأمالت آكادميك است. شما كمتر 

جامعه شناس و يا فيلسوفي را ميبينيد كه به اين شكل محكم و 
قطعي سخن گفته باشد. بايد بگويم كه اين ماجرا نه تنها گلوي 
انديشه بلكه سياست و آكادمي را هم گرفته و آكادمي هم دچار 
تصلب شده است. به هر حال ما به شكلي در اين جهان زندگي 
ميكنيم هم به لحاظ سياسي و هم انديشه اي. اين «شكل» بايد 
مشخص شود. چرا كه معيار ما يك امر مطلق ايدئاليستي از نوع 
جامعه غربي است كه متفكران درجه يكي دارد و آنها سرمايه 
كل جهان هستند و ما هم در ساختن آن كل جهان سهيم بوديم، 
خودمان را با آن كل جهان مقايسه ميكنيم. آنها روز  به روز در 

حال ايده دادنند و ما دچار انحطاط و گسست شديم. 
يعني معيار ما غرب است؟

چيزي بدتر از غرب. چرا كه غربي وجود ندارد. 
پس معيار ما بايد چه چيزي باشد؟

معيار ما بايد مقتضيات اجتماعي باشـــد. ما به زمانه و 
زيســـت و امكانات و توانايي خودمان بايد توجه كنيم. لذا 
آن نحوه زيســـت ما در جهان بر اساس جامعهشناسي بيرون 
ميآيد. غرب ميآيد داوري ميكند و حرفهاي مياني و سطحي 
آگوســـت كنت را درجه يك ميكند و مزخرفات ماركس 
را بـــه عنوان يك ايدئولوژي درجه يـــك طرح ميكند. اين 
همان جامعهشناسي اســـت كه آنها ارائه ميكنند و هر كسي 
در آن فضا صحبت ميكند درجه يك ميشـــود. ما چون در 
اينجا جامعهشـــناس نداريم كه مقتضيات ما را بررسي كند، 
افراد درجه يك را ســـطح پايين فرض ميكنيم. پس اگر ما 
ميخواهيم به معناي دقيقي برسيم بايد بازگرديم و معناها را 
بررسي كنيم. اتفاقا جامعهشناسي دارد به همين سمتي ميآيد 
و دارد كار خودش را براي رسيدن به آن معناها انجام ميدهد 
اما برخي جلويش را گرفتهاند و ميخواهند آن را راديكاليزه 
كنند. لذا جامعهشناسي بايد مختصات را براي ما مشخص كند 
و يك تصوير نسبتا جامعي از وضعيت ما نشان دهد اما ما داريم 

آن را به سمت فروپاشي ميبريم. 
همين واژه سياهنمايي از كجا آمده است؟ ميگويند شما 
داريد وضعيت جامعه را سياه ميكنيد در حالي كه جامعهشناسي 
سياه نمايي نميكند بلكه دريچهها و روزنههايي را مييابد كه 
واقعيت جامعه ايراني را مشخص كند. جامعهشناسي به اين 
مرحله رسيده است اما ما در اين مرحله جلويش را گرفته ايم. 
غرب توانسته كه يك معرفتي را درست كند كه از تصويري كه 
از آن به دست آمده جامعهشناسي سياسي در آن قابل توضيح 

است و آن وقت شـــخصيتها معنا هم پيدا ميكنند. بنابراين 
من ميگويم بايـــد برگرديم به يك جاي ديگري حاال آن چه 
چيزي اســـت بايد آسيبشناسي كنيم. مسئله ديگر اين است 
كه نميدانم شـــما اين معيار شخصيت درجه يك و درجه دو 
را از كجا آوردهايد. برخي ميگويند اصغر فرهادي را هاليوود 
بزرگ كرده و شـــجريان را ضد انقالب درست كرده است. 
شريعتي را فالني ساخته است و غيره... من ميخواهم بگويم 
كه چه كســـي و با چه منطقي در فرهنگ ايراني ما شخصيتها 
را درجه دو و ســـاختگي طرح ميكند؟چه كسي ميگويد 

شجريان و فرهادي حاشيهاي و ساختگي هستند؟ 
مقصود اين اســت كه مثًال شــجريان چرا بينالمللي 

نشده است؟ 
كجاي فرهنگ ما بينالمللي شـــده كه شما از ايشان اين 
موضوع را ميخواهيد؟ كدام كشـــور بينالمللي شده است؟ 
به جز چهار تا كشـــور كه انحصارطلبي در آنها وجود دارد 
مابقي را در ســـطح بينالمللي قرار نداده اند. مگر هنديها و 
چينيها در سطح بينالمللي هستند؟ يك تعداد از اين طرف 
و آن طرف جوايز نوبل و اسكار را ميبرند و بعد ما ميگويم 
اينها بينالمللي شدند. من نميخواهم نگاه استعماري و اين 

بحثها را طرح كنم.
به طور مثال از كلمبيا كه يككشور جهان سومي و فقير 
است ماركز معرفي ميشــود و جهاني ميشود. چرا ژوزه 

ساراماگو جهاني ميشود اما ما نميتوانيم؟
براي اينكه مســـئله اش جهاني است. مسئله ما منطقهاي 
است. فيلمساز شما منطقهاي عمل ميكند در حالي كه سينماي 
جهان اصًال مســـئله منطقهاي را نميپسندد. هر كسي جهاني 
انديشـــيد در جهان براي او كف زدند. من به سينماي ايران و 
سياست ايران و دانشگاه ايران انتقاد دارم اما بايد توجه داشت 

اينها دارند در حفرههاي محلي كار ميكنند.  
شــما معتقديد كه اصحاب فرهنگ ما منطقهاي فكر 

ميكنند و نتوانستند جهاني عمل كنند؟
اصال قرار نيســـت جهاني عمل كنند. ما انتظار زيادي از 
اينها داريم. طي دويست سال اخير روشنفكران ما سعي كردند 

يك تصوير منطقهاي از چيزي به نام وطن نشان دهند. 
آيا اينها نميتوانند و يا نميخواهند؟

به پختگي نرســـيده اند. وقتي هم  كسي ميخواهد به 
پختگي برسد توي سرش ميزنيم كه تو ضد غرب نيستي! اما 

گفت و گو با دكتر تقي آزاد ارمكي، استاد جامعهشناسي دانشگاه تهران

بايد به ظرفيت اجتماعي خودمان بازگرديم
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اينكه  جايگاه بينالمللي تا كجاست. ايران خودش را كانون 
قرار داده و داوريهاي مكرري هم نسبت به او ميشود. هند 
و ژاپن خودشـــان را كنار كشيدند و در خيلي  جاها خودشان 

را دخالت نميدهند.
اما همين ژاپن و هند در تكنولوژي خودشــان را كنار 

نكشيده اندو بينالمللي شدهاند.
اين هم نتيجه همين رفتار كنار كشيدنشان است. ما وسط 
قرار گرفتيم و بد ســـليقگي هم ميكنيم و ميخواهيم جهان 
را هم عوض كنيم. براي همين اســـت كه ما نميتوانيم منفذ 
ورود به جهان را پيدا كنيم. شما از سينماي ايران كه نتوانسته 

منطقهاي بودنش را ادا كند انتظار جهاني داريد. 
ما هم ميخواهيم آسيب شناســي كنيم و به اين چرا 

برسيم؟
بايد بپذيريم كه عمل اشـــتباهي انجام ميدهيم. همين 
ســـينماي ايران حل مســـئله فرهنگي ميكند. دانشگاه و 
مطبوعات حل مسئله ميكنند. مطبوعات ما تمام قد در خدمت 
حاكميت نيست. اين مقدار دموكراسي نيم بندي هم كه داريم 
مديون كاركرد مطبوعات  و روشـــنفكري و دانشگاه است. 
اين مقاومتي كه در برابر راديكاليزم چپ و راست ميشود را 
مطبوعات و دانشگاه انجام ميدهد. اين وضعيت بايد تكثير 
شود. چرا تكثير نميشـــود؟ براي اينكه ما آن را به رسميت 
نميشناســـيم. ديگر آنكه آن نيرويي كه بايد اين وضعيت را 
انتقال دهد يا شـــكل نميگيرد و يا قرار نيست شكل بگيرد و 
يا خودش شـــأن ارزشش را نميداند. در غرب پيش از اينكه 
خود انديشـــه مهم باشد تاريخ انديشه مهم است. ما متأسفانه 
كسي را نداريم كه تاريخ ســـينماي ايران، تاريخ تئاتر ايران، 
تاريخ موســـيقي، تاريخ دولت و تاريخ دين و غيره را مدون 

كرده باشد.
شما بحث ديگري را طرح كرديد و آن اين نكته است 
كه مورخ ما سير تطور گذشته ما را بررسي نميكند. چرا اين 

موضوع را طرح كرديد؟
براي اينكه ما بايد ســـير تطور تارخ انديشهمان را قبًال

مدون كرده باشـــيم. به طور مثال ما هنوز دو كتاب قابل توجه 
درمورد ســـير تاريخ مطبوعات در ايران نداريم كه از نقش 
دهخدا و ملكم خان و غيره تا نقش دعايي در مطبوعات ما را 
بررسي كرده باشد. ما فكر ميكنيم شخصيت اين فرد ميتواند 
براي ما جوابگو باشد در حالي كه اقتضائات معرفتي بحث را 

بايد بيرون كشيد. 
 البته بايد دقت داشت كه از مورخ چه انتظاري داريم. 
آيا ســير تطور معرفتي را ارائه كند و يا گزارشگر تاريخي 

باشد؟
قطعا بايد سير تطور معرفتي را ارائه كند، ما كه ميدانيم 
كتابهاي تاريخي كه درباره رويدادهاي تاريخي نوشتهاند به 
جايي نرسيده اســـت. اينها مشكل ما را حل نكرده اند. تاريخ 
مدرن انديشه وقتي كه ميخواهد با دغدغهها و افت و خيزها 
و مناســـبات اجتماعي به خوبي مواجه ميشود. كتاب تاريخ 
انديشـــه هيوز كه به عنوان يككتاب خوب معرفي ميشود 
به خاطر اين است كه ميگويد اين فرد كه ميرود ساختار را 
هم به همين شكل تغيير ميدهد. او پس اين جابجايي انديشه 
را براي مـــن بازگو ميكند.  ما در زمان انقالب به دو روزنامه 
اطالعات و كيهان نگاه ميكنيم و فقط دو  تيتر «شـــاه رفت» و 
«امام آمد» را توجه ميكنيم و مابقي دگرديســـيهايي كه رخ 
داده اســـت را نگاه نميكنيم. در تحريريهها اتفاقاتي رخ داده 
اســـت كه آنها را بايد توجه كرد.  در غرب دنبال افراد درجه 
يك ميروند اما درجه يكها بدل درجه دوها هســـتند. تاريخ 
انديشـــه تاريخ افراد درجه دوها هست. معموالً به نام درجه 
يكها ثبت ميشوند. دغدغه ساده من اين بوده كه فالن موضوع 
تاريخ دارد يا ندارد. از جامعهشناســـي به عنوان يك علم به 
درد بخور و تاريخدار در ايـــران حرف زدم و چهار تا كتاب 

درمورد تاريخ جامعهشناســـي در ايران حرف زدم. هنوز هم 
هر جا ميروم درمورد تاريخ جامعهشناسي صحبت ميكنم. 
كســـاني كه نميخواهند تاريخ انديشه نوشته شود براي اين 
اســـت كه نميخواهند جايشان و سهمشان در علم و انديشه 
مشخص شود. شـــما در مطبوعات هم همين وضع را داريد. 
اگر تاريخ مطبوعات مشـــخص بود سهم سرانه اطالعات در 
ايران هم مشخص ميشد. دعوا و درگيري به حوزه سياست 
كشيده شـــده در حالي كه دعوا بايد در پايين اتفاق بيفتد. من 
ميگويم كه اين عدم نگارش تاريخ انديشه به خاطر اين است 
كه منفعتطلبانه و تعمدي است. سه چهار تا دانش در ايران 
وجود دارد كه روانشناسي و فلسفه و الهيات را در بر ميگيرد 
كه اين دانشها اگر تاريخشـــان را مينوشتند تكليف خيلي 
چيزها مشخص ميشد. اينها نمينويسند براي اينكه منافعشان 
در ننوشتن تاريخ است. تمام مناقشات معرفتي را در اين كشور 
اين سه حوزه مرتكب شدند و خالف انجام دادند. فيلسوفان 
اين كشور هســـتند كه از طريق فلسفه سياسي و ايدئولوژي 

مناقشه به وجود آوردند.
شما جامعه شناسها اغلب با فيلسوفها مشكل داشتيد؟
نه من مشـــكل ندارم. آنها ميگويند معرفت درجه يك
هستند. مشكل اصلي من جايگاه فلسفه در ايران است كه به 
خاطر توهم و قدرتطلبي و زيادهخواهي ايجاد كرده است. 
مگر فيلسوفان در غرب چه كار كردند. آمدند سلسله مراتب 
ايجاد كردند اما ما در ايران همه فيلســـوفان و متألهان درجه 

يك هستند.! 
من البته اين مناقشات را گردن فيلسوفان نمياندازم.

ولي من اين كار را ميكنم. سياســـت با فيلسوفان توافق 
ضمني كردند كه پدر انديشـــه را در ايران دربياورند. هميشه 
فيلســـوفان در ايران در سطح باال با شـــخصيتهاي سياسي 

مراودات و كنشهاي لحظه به لحظه داشتند.  
از بحث اصليمان دور شديم.

 من نكتهاي را بگويم. چيزي كه در ايران غايب اســـت 
انديشه ورزي نيست. انديشه ورزي وجود دارد ولي نتوانسته 
خودش را ظهور دهد. براي اينكه آن كسي كه بايد اين را فعال 
ميكرد وجود ندارد. و آن هم براي اين اســـت كه الزامهاي 
سازماني و انديشـــهاي به وجود آورديم كه اجازه ساماني را 
نميدهيم. بنابراين آن نيروي اجتماعي كه بايد ما را به جهان 
معرفي كند يك طرفه عمل ميكنـــد. تا وقتي كه اين نيروي 
اجتمـاعي به رســـميت شناخته نشود ما همچنان بــا مشكل 
رو به رو هستيم. شما آمريكاي جنوبي را مثال ميزنيد اما بايد 
دقت كنيد كه آنها هم نيروي اجتماعي را به رسميت شناختند 
و حتي آمدند ببينند چه چيزي در دنياي امروز به رســـميت 
شناخته شده اســـت. جوايزي هم كه به برخي از چهرههاي 
جهان سومي داده ميشـــود گزينشي بوده و بخشي از كليت 
اقتصـــاد و اجتماع جامعه جهاني هســـتند. اينكه مثًال  آقاي 
شجريان در خارج از ايران شـــناخته نميشود به خاطر اين 
اســـت كه اوال  نيرويي كه بايد آن رامعرفي كند نيست و ثانيا 
اين موســـيقي دغدغه دنياي مدرن هم نيست. ما در صورتي 
ميتوانيم كه پايگاهمان را در جهان غرب بزنيم كه دســـت از 
ماجراي اســـتقالل و مقوالت فرهنگي برداريم. من البته فكر 
ميكنم اينجا اقتصاد سياســـي و جامعهشناسي سياسي مهم 
است. وقتي كه انجمن جامعهشناسي ايران پروژه مشترك با 
جامعه جهاني ندارد براي چه چيزي بايد آنها به ما توجه كنند. 
عدم به رســـميت شناختن ايران در جامعه جهاني باعث شده 
كه ما با مشـــكل مواجه باشيم. اگر اين اتفاق نيفتاده بود باعث 
ميشـــد كه ايدههاي حتي متوسط ما در سطح جامعه جهاني 
استفاده ميشد. اينكه رئيسجمهور ما سالي يكبار نيم ساعت 
در سازمان ملل سخنراني كند مشكلي را حل نميكند و فقط 
توجـــه جامعه جهاني را به ما جلب ميكند اما آنها حرف ما را 

نميخوانند.

اين مثالي كه ميزنيد كه رئيس جمهور نيم ســاعت 
در ســازمان ملل ســخنراني كند بر اساس يك چارچوبي 
مشخص شده است. اين بازي ماست در زميني كه ديگران 
طراحي كردند. آيا مــا ميتوانيم زمين بازي طراحي كنيم 
كه اين زمين جهاني شــود. به اين معنا يك جامعه شناس يا 
فيلسوف يك ايدهاي را طراحي كند آيا به اندازه فيلسوف و 

يا جامعه شناس غربي شانس جهاني شدن دارد؟
شما معيار آنها را ميگيريد و بر اين اساس هم فرض را 
بر ايـــن ميگذاريد كه ما عقب افتادهايم. من ميگويم كه بايد 
منطقهاي نگاه كنيم. همان كاري كه هندي و روســـي و ژاپني 

ميكند. آنها به خودشان نگاه ميكنند. 
يعني همان بحث بازگشت به خويشتن را دوباره طرح 

كنيم؟
بلـــه ما بايد مالحظات خودمان را طـــرح كنيم. ما بايد 
به مختصاتـــي و مالحظاتي بازگرديم كـــه در آن هم افراد 
متوسطمان درجه يك محسوب شوند. ما فكر ميكنيم كه هر 
جايي كه ميرويم بايد همه درجه يكها در آن باشند. وقتي كه 
تقسيم كار وجود داشته باشد هركسي نقش اش را خوب بازي 
كند درجه يك اســـت. به نظر من فهم درست جامعهشناسي 
مهم است نه اينكه بگوييم چرا روزنامه اطالعات تنش درست 
نميكند و بعد هم بگوييم چون روزنامه محافظهكاري است. 
مگر بايد هر روز تنش درست كند؟ ما اگر تنش درست نكنيم 
و كارمان را درست انجام دهيم همان آدم درجه يك ميشويم. 
ما بايد به ظرفيت اجتماعي خودمان بازگرديم و نمره صد به 
خودمان دهيم نه نمره صفر. كتاب نخبه كشي و يا چرا عقب 
ماندهايم به ما نمره صفر ميدهد. من ميگويم چرا نمره صفر 
ميدهيد حاال صد هم نميدهيد الاقل نمره كارتان را بدهيد. 
وقتي كه كارتان به رسميت شناخته شد مناسبات آن هم تنظيم 
ميشـــود و چالشهاي آن هم خودش را نشان ميدهد. پس از 
آن است كه چالش واقعي ما مشخص ميشود. بحث دوگانه 
گسســـت و گذار از اين مختصات بيـــرون نميآيد. در اين 
صورت كنشـــگري اجتماعي ما خودش را مشخص ميكند. 
ما مسئوليت كنشگري اجتماعي را تنها به رهبران و ليدرهاي 

سياسي واگذار كرديم.
شــما نكات مختلفي در اين گفت گو طرح كرديد از 
جمله عدم توجه به تاريخ نويســي انديشه، منطقهاي فكر 
كردن، ما را به رســميت نميشناسند و همينطور نيروهايي 
حضور ندارند كه ايدههاي ما را در جهان معرفي كنند.  هر 
كدام از اين موارد جاي بحث و بررسي دارد. شما با توجه به 

تمامي اين موارد چه نتيجه گيري از بحث داريد؟
من بحثي دارم درباره نظريـــه جامعه ايراني. مفروض 
من اين اســـت كه جامعه ايراني به لحاظ فرهنگي و تاريخي 
و اجتماعي در فرايند بقا قرار گرفته اســـت و استمرار دارد. 
بحث استمرار بحث ايجابي است و ما پيشينهاي داريم و درك
تاريخي از اين پيشينه داريم و مولفههايي كه تعيين كننده در 
اين عناصر هستند ساحت تاريخي دارند. من سه عنصر دين و 
دولت و خانواده را سه عنصر مركزي ميدانم كه منشا پيدايش 
نيروهاي اجتماعي و جريانهاي تاريخي ميشوند. اينها دقيقا 
تاريخي هستند به اين معنا كه هيچ وقت در تاريخمان وضعيتي 
نداشـــتيم كه دغدغه دولت نداشته باشـــد. در اين موقعيت 
جنبشهاي اجتماعي و نحلههاي فكري و ديدگاههاي متفاوت 
را ميبينيم. ما در تاريخ ايران هيچ وقت جامعه بيدين نداشتيم 
و هميشـــه دغدغه دين مطرح بوده است. از سوي ديگر هيچ 
وقت بحث خانواده هم بحث حاشيهاي نبوده وهميشه كانون 
توجهات بوده است. تمامي اتفاقات فرهنگي معطوف به دين 
و دولت و خانواده بوده است. پس جامعه ايراني را بايد با اين 
ســـه محور سنجيد و هر گونه تغيير و تحول در جامعه ايراني 

صرفًا از طريق اين سه محور قابل تحقق است. 

* جامعهشناسي بايد مختصات را براي ما مشخص كند و يك تصوير نسبتا جامعي از وضعيت ما نشان دهد
* من به سينماي ايران و سياست ايران و دانشگاه ايران انتقاد دارم اما بايد توجه داشت اينها دارند در حفرههاي 

محلي كار ميكنند
* وقتي كسي ميخواهد به پختگي برسد توي سرش ميزنيم كه تو ضد غرب نيستي!

* در غرب پيش از اينكه خود انديشــه مهم باشــد تاريخ انديشه مهم است ما هنوز دو كتاب قابل توجه درمورد 
ســير تاريخ مطبوعات در ايران نداريم كه از نقش دهخــدا و ملكم خان و غيره تا نقش دعايي در مطبوعات ما را 

بررسي كرده باشد
* هركســي نقش اش را خوب بازي كند درجه يك است. به نظر من فهم درست جامعهشناسي مهم است نه اينكه 
مثًال بگوييم چرا روزنامه اطالعات تنش درست نميكند و بعد هم بگوييم چون محافظه كاراست. مگر بايد هر روز 

تنش درست كند؟ ما اگر تنش درست نكنيم و كارمان را درست انجام دهيم همان آدم درجه يك ميشويم
* در ايران تمامي اتفاقات فرهنگي معطوف به دين و دولت و خانواده بوده است. پس جامعه ايراني را بايد با اين سه 

محور سنجيد و هر گونه تغيير و تحول در جامعه ايراني صرفا از طريق اين سه محور قابل تحقق است



به عنوان ســـؤال نخســـت ميخواهم با اين موضوع بحث را آغاز كنم. شـــما از جمله46
انديشـــمنداني هستيد كه طي سالهاي اخير به موضوعات مختلفي درباب جامعه ايراني و نسبت 
آن با دنياي مدرن از زواياي گوناگون بحث كرده ايد. يكي از مهمترين بحثهايي كه از ســـوي شما 
طرح شـــد بحث جامعه كوتاه مدت بود كه بسيار مورد توجه و نقد قرار گرفت. شايد بيارتباط 
نباشد كه از منظر بحث شما به يك مقوله بسيار مهم نيز اشاره كنيم و آن هم موضوع رسانههاست. 
به نظر شما آيا رسانهها نيز در پروژه جامعه كوتاه مدت جاي دارند و آيا ميتوانيم از نقش و تأثير 

آنها در اين پروژه ياد كنيم؟
از لطف شما سپاسگزارم. جامعه كوتاه مدت پروژه نيست بلكه يكي از وجوه مهم و موثر 
جامعه شناســي ايران است. جامعه كوتاه مدت جامعهاي است كه در آن بيشتر (اگر نه همه) 
حوادث، اتفاقات، تصميمات و غيره در كوتاه مدت صورت ميگيرد. و اين نكته هم به دولت 
و هم به اجتماع و اجزاي آن ربط دارد. «كلنگي» كردن يك ســاختمان ســالم به همان اندازه 
نمونه رفتاري در جامعه كوتاه مدت اســت كه گفتن «تا شش ماه ديگر كي زنده كي مرده» يا 
اينكه «اين سرمايه گذاري تا دو سال ديگر پول خودش را در ميآورد». شما به هر سو بنگريد 
آثار اين رويكرد و رفتار را در تاريخ و جامعه ايران مشــاهده ميكنيد، اعم از مسائل بزرگ و 

تاريخي و حوداث و آراء و عقايد روزانه.
يكي از مهمترين اهداف رسانهها اطالع رساني و آگاهي بخشي به جامعه است. آيا رسانهها 
در صورتي كه آنها را جزو ســـرمايهها و نهادهاي اجتماعي بدانيم ميتوانند در بلند مدت شدن 
جامعه همراه باشند؟ اگر نظرتان مثبت است لطفا به موانعي كه در اين مسير با آن رو به رو خواهند 

بود اشاره كنيد؟
رسانهها به عنوان يكي از مهمترين، نيرومندترين و موثرترين نهادهاي اجتماعي طبعا در 
هر موضوعي دخالت دارند به شــرط آنكه هيچيك از آنها به خود به عنوان يك پديده گذراـ 

يك «سرمايه گذاري دو ســاله»ـ  ننگرد. آنها اگر مشكل كوتاه مدت بودن جامعه را پذيرفته 
باشند ميتوانند در افشاي نمونههاي آن با آن مقابله كنند: مثال در نقد و انتقاد تخريب بناهاي 
تاريخي. البته اين يك نمونه از هزاران اســت. از همه مهمتر آگاه كردن جامعه نسبت به اين 
مشــكل اجتماعي است. البته رسانهها در انجام رسالتشان گاه و بيگاه با موانع گوناگون رو به 
رو ميشــوند ولي به نظر من تشويق جامعه به رفتار بلند مدت با مانع جدي رو به رو نخواهد 

شد. 
شـــما بر اين باوريد كه طبقات متوســـط و بخش خصوصي از جمله زمينههاي اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي بلند مدت شـــدن جامعه در ايرانند. با توجه به ســـؤال فوق كه مطرح شد 
ميتوانيم به اين نكته نيز اشـــاره كنيم كه يكي از طبقات جامعه ما كه با رسانهها در ارتباط است 
همين طبقه متوسط است. شما معتقديد عامل اصلي تغييرات در جامعه طبقات متوسطند. مواجهة 

طبقه متوسط با رسانهها چگونه بايد باشد كه در بلندمدت شدن جامعه تأثير گذار باشند؟
طبقات متوسط آگاهترين و بيشترين مخاطبان و خوانندگان و بينندگان رسانهها هستند. 
اين يك رابطه دو جانبه است. هم رسانهها بايد در تبليغ رفتار بلند مدت بكوشند و هم طبقات 

متوسط اين شيوه را در پيش بگيرند و كار رسانهها را در اين جهت تشويق و تاييد كنند.

ميخواهم از يكي از گفتههاي شما استفاده كنم كه آوردهايد «ما ايرانيان هرازچندگاه با يك
و دگرگوني بنيادي در نظام سياسي، تمام دستاوردها و تجربههاي سازنده و سرمايههاي فرهنگي، 
تاريخي و اجتماعي كه در دوران پيش از آن را داشتهايم، نابود ميكنيم و همه چيز ناگهان به نقطه 
صفر و آغازين آن بازميگردد». گويي اين اتفاق در رسانهها هم رخ ميدهد و طي بيش از يكصد 
سالي كه با رســـانهها آشنا شديم تجربيات بسياري به دست آمد و همگي با دگرگوني ناخواسته 
به نقطه صفر بازگشـــتند. البته بايد پذيرفت كه در اين ميان كساني بودند و هستند و كوشيدند كه 
درخت رســـانهها خشك نشود و همچنان پا برجا بماند. به نظر شما براي اينكه رسانهها به عنوان 
ســـرمايهاي فرهنگي و اجتماعي از بين نروند و تجربيات به دست آمده به نسل بعدي انتقال يابد 

چه رويكرد و روشي را بايد اتحاذ كرد؟
در اين مورد خود شما به شــواهد تاريخي مشكل در اين مورد اشاره كرديد. راه چاره 
تدوام اســت اما اين نيز هست كه گاه تداوم از دست رســانهها خارج است و خود قرباني 
هيجانات و نوسانات ميشــوند. يكي ديگر از بزرگترين مشكالت جامعه ما افراط و تفريط 

است. 
با توجه به توضيحاتي كه تا كنون ارائه كرديد ميخواهم به اين نكته اشــــاره كنم كه يكي 
از ملزومات دموكراسي را رسانهها دانستهاند و رسانهها نيز نقش جدي در توسعه هر كشوري 
ميتوانند ايفا كنند. شما هم بر اين نكته اتفاق نظر داريد كه «جامعه ايران توسعه پيدا كرده است. 
تكنولوژياي كه امروز به كار برده ميشــــود با صد سال پيش فرق دارد. اما منظور من توسعه 
اجتماعي و از جمله توسعه سياسي است و اين امر فقط ممكن است در بلند مدت انجام گيرد.» 
در چنين فرايندي رســــانهها چگونه ميتوانند نقشي جدي در توسعه سياسي و اجتماعي ايفا 

كنند؟
رسانهها اگر دقيقا رسالت خود را در بسط دموكراسي تميز دهند و با موانع غير معقول رو 
به رو نباشند ميتوانند و بايد نقش عمدهاي در توسعه سياسي ايفا كنند چنانكه در كشورهاي 
ديگر كرده اند. توسعه سياسي يا بهتر بگويم حركت به سوي توسعه سياسي گام اول است كه 
راه را در جهت دموكراسي باز ميكند. دموكراسي هم يك برنامه نيست كه يكروزه و يكماهه 
و يكساله پياده شود بلكه يك فرايند مداوم است. رسانهها ميتونند در اين فرايند نقش بسيار 

موثري داشته باشند.    
به عنوان آخرين پرســـش. توقع از رسانهيي مانند اطالعات كه نزديك به يك قرن در فضاي 
تاريخ مطبوعات ايران تنفس كردند و با تمام فراز و نشيبهاي مختلف اين مسير را بدون وقفه ادامه 

دادهاند چيست و در بلندمدت شدن جامعه ايراني چه نقشي را ميتواند و بايد ايفا كند؟
تاريخ روزنامه اطالعات به نســبت تاريخ بلندي است ولي اگر توجه كنيد ميبينيد كه 
همين تاريخ نيز عبارت از كوتاه مدتهاي به هم پيوســته بوده، اگرچه همين كه اين روزنامه 
نود ســال عمر كرده است پيشرفت قابل مالحظهاي اســت و به همين دليل ميتواند بيشتر 
از برخي رســانههاي ديگر در اين راه گامهاي سودمندي بردارد. اين روزنامه در طول عمر 
بر ارزش و  درازش كم دچار نوســان نبوده ولي متانت و اعتدال و مــداراي دورههاي اخير

اهميت آن افزوده چنانكه ميتواند سر مشقي براي رسانههاي جوانتر باشد.

گفتگو با دكتر همايون كاتوزيان، 
عضو هيأت علمي مؤسسه شرقشناسي دانشگاه آكسفورد

«اطالعات»ميتواند سر مشقي 
براي رسانههاي جوانتر باشد
منوچهر دينپرست

اشاره:
دكتر همايون كاتوزيان چهره شـــناخته شـــدهاي در ميان اصحاب فرهنگ و انديشه است. طي سالهاي اخير برخي از 
آثار او و گفت و گوهايي كه با وي صورت گرفته از ايشـــان چهرهاي صاحب نظر در حوزه فرهنگ نشان داده كه مورد توجه 
پژوهشـــگران و عالقمندان اين حوزه نيز شده است. از همان زمستان 1387 كه مقالة «جامعه كوتاه مدت: بررسي مشكالت 
توسعه سياسي و اقتصادي بلند مدت ايران» نوشتة دكتر همايون كاتوزيان به ترجمة عبداهللا كوثري در مجله بخارا به چاپ 
رســـيد، ايدة «جامعة كوتاه مدت» به يكي از بحثبرانگيزترين نظريهها در حوزة جامعهشناسي تاريخي ايران تبديل شد. 
موضوعي كه پس از انتشـــار كتابي به همين نام در ســـال 1391، بسياري از نويسندگان و متفكران معاصر از تاريخپژوهان 
تا جامعهشناســـان را واميدارد در موافقت و مخالفت با آن ســـخن بگويند. او براي توصيف اين كوتاهمدت بودن از اصطالح 
«خانه كلنگي» استفاده ميكند و جامعه ايران را نيز مانند يك خانه كلنگي در شرايطي قرار ميدهد كه هر فردي سراغ اين 
خانه كلنگي ميآيد، هدفي جز كوبيدن و تخريب آن و ســـاخت بنايي جديد و متفاوت در سر ندارد. او جامعه ايران را نيز به 
همين منوال «جامعه كلنگي» مينامد و مينويســـد: «بنابراين به جاي نوسازي آن خانه يا هر بناي ديگر و افزون بر سرمايه 
مادي موجود، كل آن ساختمان به دست مالك يا خريدار ويران ميشود و بنايي جديد بر زمين آن باال ميرود. از اينروست 
كه صاحب اين قلم گاه براي توصيف جامعه كوتاهمدت ايران آن را «جامعه كلنگي» ناميده، يعني جامعهاي كه بســـياري از 
جنبههاي آن - سياســـي، اجتماعي، آموزشي، ادبي - پيوسته در معرض اين خطر است كه هويوهوس كوتاهمدت جامعه با 
كلنگ به جانش افتد». با توجه به نوع نگاه دكتر كاتوزيان درباره جامعه كوتاه مدت، در اين گفتگو كه هر چند موجز و مختصر 
صورت گرفته ايشـــان به نسبت جامعه كوتاه مدت و رسانه اشاراتي داشته و در پايان از روزنامه اطالعات به مثابه روزنامهاي 

كه ميتواند الگويي براي رسانههاي جوانتر باشد ياد كرده است.
***
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حديث دانش و فرهنگ

به انتخاب حميد يزدانپرست، 
كريم فيضي، رضا رفيع

آسياســـت فـــوق  ايـــن آب  رفتـــن 
رفتنـــش در آســـيا بهـــر شماســـت

چـــون شـــما را حاجـــت طاحـــون نماند
آب را در جـــوي اصلـــي بـــاز رانـــد

ناطقـــه ســـوي دهـــان تعليـــم راســـت
ورنه خـــود آن نطـــق را جويي خداســـت

بيتكرارهـــا و  بيبانـــگ  مـــيرود 
گلزارهـــا تـــا  االنهـــار»  «تحتهـــا 

اي خـــدا، جـــان را تـــو بنمـــا آن مقـــام
كـــه در او بيحـــرف ميرويـــد كالم

بحث درباره صفت «تكلم» در تاريخ علم كالم ريشـــه ديرينهاي دارد و يكي از نخستين مسائل 
كالمي اســـت كه در اواخر قرن نخســـت و يا اوايل قرن دوم مطرح گرديد و درگيريهاي لفظي و 
مشـــاجرات دامنهدار و احيانًا زد و خوردهاي خونيني به دنبال داشت، و داستان دستگيري احمدبن 
حنبل و يارانش كه در تاريخ به «محنت احمد» معروف اســـت، از نتايج اين اختالف است. فتوحات 
و كشورگشـــاييهاي مسلمانان، سبب شد كه افكار ملل جهان به ميان مسلمانان راه پيدا كند و مسائل 

جديدي در جوامع اسالمي مطرح شود. درباره تكلم خدا در دو محور گفتگو ميشود:
1ـ آيا صفت «تكلم» مانند صفات علم و قدرت، از صفات ذات خداســـت و يا اينكه مانند زنده 

كردن، ميراندن، آفريدن و روزي دادن از صفات فعل او به شمار ميرود؟
2ـ آيا كالم خدا از جمله قرآن، قديم است يا حادث؟

كالم لفظي و نفسي
اشاعره و ماتّريديّه كالم را به دو گونه لفظي و نفسي تقسيم كردهاند. قرآن و ديگر كتب آسماني 
كه بر پيامبران الهي نازل شـــده است، كالم لفظي و حادثاند، ولي كالم لفظي،حقيقت كالم نيست، 
حقيقت كالم يا كالم حقيقي، كالم نفســـي است، يعني حقيقي است در نفس يا ذات متكلم كه كالم 
لفظي بيانگر آن است. كالم نفسي در خداوند، صفت ذات و قديم است، به بيت ذيل از أخطل شاعر 

عرب (710م) نيز استدالل نمودهاند:
جعل اللسان عليالفؤاد دليال1 اّن الكالم لفي الفؤاد و انّما

ترجمه: كالم، تنها در دل قرار دارد و زبان فقط يك راهنما براي نشان دادن آن است.
مالصدرا در كتاب شـــواهدالربوبيه و جلد ششم اسفار به بحث كالم پراخته است؛ در شواهد 
مختصر و در اسفار مفصل. در شواهد ميگويد: «اّن االعتقاد فيالكالم ليس كما قالته االشاعره من انه 
المعاني القائمه بذاته تعالي و ســـموها الكالم النفسي واال لكان علما»:2 كالم نفسي كه آنان ميگويند 

علم است و نه كالم.
طرفداران كالم نفسي ميگويند: گاهي انسان از چيزي خبر ميدهد كه خالف آن را ميداند، و يا 
در درستي آن شك دارد. بنابراين، آن چيزي كه خاستگاه كالم لفظي است علم نخواهد بود.3 به نظر 
صدرا اين استدالل تمام نيست؛ زيرا در فرض ياد شده علم، تصديق نيست. اما علم تصوري وجود 
دارد، يعني انساني كه به نادرستي مطلبي علم دارد، آن مطلب را تصور ميكند، و تصور خود را بازگو 

ميكند. همينگونه است در صورت شك.
مالصدرا پس از رد نظريه اشـــاعره به بيان نظريه خود ميپردازد. ايشان دو بيان براي نظر خود 

دارد: يكي در اسفار و ديگري در شواهد. در شواهد بيانش نوعي كالم لفظي است. ميگويد: بل هو 
عباره عن انشاء كلمات تاّمات و انزال ايات محكمات واخر متشابهات في كسوه االلفاظ والعبارات. 
والكالم قرآن و فرقان باعتبارين و هما جمعيًا غير الكتاب. النه من عالم الخلق... والكتاب يدركه كل 

احد والكالم اليمسه اال المطهرون.4
اما در كتاب اسفار به بيان كالم عيني و يا به تعبير ديگر كالم فعلي ميپردازند.5

كالم عيني يا فعلي
از ديدگاه حكماي اسالمي، اگرچه واژة كالم براي الفاظي وضع شده است كه بر معاني خاصي 
داللت دارند، ولي غرض و هدفي كه كالم لفظي براي آن وضع شده است، اعم از كالم لفظي است؛ 
زيرا غرض از وضع كالم لفظي داللت و حكايت اســـت. اين مطلب به كالم لفظي اختصاص ندارد، 
گاهي از طريق اشـــاره و مانند آن ميتوان مراد و مقصود خود را به ديگري فهماند. چنانكه در عرف 
محاوره نيز اينگونه افهامها را كالم و تكلم ميگويند. از سوي ديگر، شكي نيست كه فعل نسبت به 
فاعل خود دوگونه داللت دارد، يكي داللت بر اصل وجود فاعل و ديگري داللت بر صفات آن. بر اين 
اساس ميتوان گفت: عالم هستي كه فعل و آفريده خداوند است، بر وجود و صفات كمال او داللت 
ميكند. بنابراين عالم هســـتي كالم خداوند است. حكيم سبزواري با تلخص در گزارش نظر صدرا 
ميگويد: فاكل با لذات له دالله/حاكيه جماله جالله: تمام هستي كلمات حقاند؛ زيرا ظاهركنندة آن 
چيزهايي هســـتند كه مكنون غيب حقاند. كلمات لفظي از برخورد نفس انسان در بيست و هشت 
مقطع حروف كه به عدد منازل قمرند، بهوجود ميآيند. حروف تهجي 28 اســـت و مخارج آن سه 
اســـت: حلق، دهان و لب. شش حرف از حلق است، هجده حروف از دهان است و چهار حرف از 
لب است. مبدأ ريه آدمي يعني نفس آدمي است. تطبيق كلمات وجودي را چنين كردهاند كه: ظهور 
قمر در 28 شـــب است. و شبهاي محاق ظهور ندارد مقاطع وجودات نيز به تعداد منازل 28 شب 
است با اين فرق كه مقاطع حروف قبل از تقاطع و پيدايش وجود دارند، اما مقاطع وجودات با تنزل 
وجود منبســـط پيدا ميشوند. مراد از مراتب 28 گانه ماهيات است كه يا تنزل وجود منبسط موجود 

ميشوند و قبل از اين تنزل ماهياتي نبودهاند.
كلمـــات وجودي و تكويني يعني تمام موجودات عالم كه از برخورد نفس رحماني كه وجود 

منبسط است در مراتب 28 گانه حاصل ميشوند.
مراتب 28 گانه عبارتند از:

عقلـ  نفسـ  افالك نه گانه11،
عناصر اربعه (آب، باد، خاك، آتش) 15،
مواليد ثالثه (معدن، نبات، حيوان) 18،

و عالم برزخ (يعني عالم مثال البته در قوس نزول) 19،
و مقوالت نه گانه عرض 28،

نفس رحماني به مقاطع 28 گانه حروف 28 گانه در عالم تكوين بهوجود ميآيد. مانند برخورد 
نفس انسان به مقاطع حروف تهجي.

حكيم سبزواري يك بيت عربي از عارفي نقل ميكند كه معلوم نيست كيست:
وجودك في كل الحقايق سائر

و ليس له اال جاللك ساتر6
مراد از «جمال» صفات ثبوتيه حق است. و مراد از «جالل» صفات سلبيه حق متعال. او ميگويد: 
صفات ثبوتيه (مانند حيات، قدرت، علم) در جميع حقايق عالم سريان دارد. چون وجود هرجا تنزل 

تجلي كالم خدا 
در طبيعت
آيتاهللا دكتر سيدمصطفي محقق داماد
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مييابد، صفات خاص وجود هم تنزل مييابد. اگر تو در صفات ســـلبي مانند ديگران بودي، تو هم 
مريي بودي. مركب بودي (جسم بودي) ولي صفات سلبية تو ساتر توست. مالصدرا اين مطلب را 

از عرفا گرفته است. شيخ محمود شبستري در قرن هشتم گفته است:
بـــه نـــزد آن كه جانـــش در تجلي اســـت

همـــه عالـــم كالم حـــق تعالـــي اســـت
مراتـــب همچـــو آيـــات وقوف اســـت

عـــرض اعراب و جوهر چون حروف اســـت
يكـــي زان فاتحـــه و آن ديگـــر اخـــالص

از او هـــر عالمـــي چون ســـورهاي خاص
كـــه در وي همچـــو بـــاء بســـمل آمـــد

آمـــد كل  عقـــل  آيتـــش  نخســـتين 
نـــور آيـــت  آمـــد  نفـــس كل  دوم 

كه چـــون مصبـــاح شـــد از غايـــت نور
ســـيم آيـــت در او شـــد عـــرش رحمان

همـــيدان «آيهالكرســـي»  چهـــارم 
پـــس از وي جرمهـــاي آســـماني اســـت

كـــه در وي ســـوره ســـبع المثاني اســـت
كـــه هـــر يـــك آيتـــي هســـتند بـــا هر

نظـــر كـــن بـــاز در جـــرم عناصـــر
كـــه نتـــوان كـــرد ايـــن آيـــات محدود

پـــس از عنصـــر بـــود جـــرم ســـه مولود
كه بـــر نـــاس آمـــد آخـــر ختـــم قرآن

بـــه آخـــر گشـــت نـــازل نفس انســـان

كالم الهي در قرآن و روايات
در قرآن و روايات كالم الهي گســـتره وسيعي دارد، هم كالم لفظي را شامل ميشود، و هم كالم 
فعلي و هم گونههاي ديگري از كالم بيان شـــده است. كلمهاهللا گاهي مخلوقات خاصي مانند عيسي 
خوانده شـــده و گاهي همه جهان. مانند آية شريفه: «قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر 
قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا: بگو: اگر دريا براي كلمات پروردگارم مركب شـــود، 
پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان پذيرد، قطعًا دريا پايان مييابد، هر چند نظيرش را به مدد [آن] 

بياوريم.» (كهف: 109)
«ولو اّن ما في االرض من شجرة اقالم و البحر يمده من بعده سبعة ابجر ما نقدت كلمات اهللا ان اهللا 
عزيز حكيم. اگر همه درختان روي زمين قلم ميگرديد و دريا را هفت درياي ديگر ياري ميرساند 
(و همه مركب ميشـــد) نوشـــتن كلمات خداوند پايان نميپذيرفت به راستي خداوند پيروزمند 

فرزانهاي است.» (لقمان: 27)
«سنريهم آياتنا في االفاق و في انفسهم حتي يتبيّن انه الحق. أو لم يكف بربك انّه علي كل شيء 
شهيد: به زودي نشانههاي خويش را در گسترههاي بيرون و پيكرههاي درونشان نشان آنان خواهيم 
داد تا بر آنها روشـــن شود كه او راستين است. آيا بســـنده نيست كه پروردگارت بر همه چيز گواه 

است؟» (فصلت: 53)
ســـاز مينـــوازد  پـــرده  در  عشـــق 

هـــر زمـــان زخمـــهاي كنـــد آغـــاز

همـــه عالـــم صـــداي نغمـــه اوســـت
كـــه شـــنيد ايـــن چنيـــن صـــداي دراز؟

نظريه «نمود» صدرا
مالصدرا در تفسير اين آيه با ديگر مفسران كامًال متمايز است و نظريهاي خاص بر اساس مباني 

حكمي خود دارد. تفسير صدرا در اين آيه از دو جهت با ديگران متمايز است:
الف) «ســـين» در آغاز «سنريهم» در تفسير ساير مفسران به معناي حرف استقبال تفسير شده و 

گفتهاند كه خداوند در آينده آياتي را به مشركين نشان خواهد داد.
ب) اغلب مفســـران قرآن ضمير در «انّه» را به قرآن برگرداندهاند، هر چند كه طبرسي پنج قول 
نقل ميكند7؛ ولي عالمه طباطبايي نخســـت با قاطعيت نظريه مرجع بودن قرآن را ترجيح ميدهد و 
البته در سطور احتماالت ديگري را هم مطرح ميكنند و ضمير «أنُّه» للقرآن... فاآليه تعد إراءه آيات 

في اآلفاق و في أنفسهم حتي يتبين بها كون القرآن حق8.
ج) اغلب مفسران و شايد همه آنان واژه «آيات» در اين آيه شريفه را به معناي نشانه يعني «نماد» 
تفسير كرده و مراد از نشانه امور خارقالعاده و غيرطبيعي دانستهاند. طبرسي در جوامعالجامع آيات 
آفاقي را فتوحات رســـولاهللا(ص) و غلبه وي بر اكاسره و ملوك و پيروزي عدد قليل بر گروه كثير و 

امور غيرطبيعي ميداند.9
تفسير شريفالميزان سه احتمال به شـــرح زير مطرح ميكند: آياتي كه بتواند حقانيت قرآن 
را اثبات كند، آياتي از خـــود قرآن خواهد بود كه از حوادث و وعدههايي خبر ميدهد كه به زودي 
واقع خواهد شد، مانند آياتي كه خبر ميدهد كه به زودي خداي سبحان پيامبرش و مؤمنين را ياري 
ميكند، و زمين را در اختيار آنان قرار داده، دين آنان را بر تمامي اديان غلبه ميدهد و از مشـــركان 
قريش انتقام ميگيرد. همچنان كه ديديم اين طور شـــد، نخست پيامبر خود را دستور داد تا از مكه به 
مدينه هجرت كند، چون ديگر كارد به اســـتخوان رسيده بود، و آن جناب و مؤمنان به وي در نهايت 
شـــدت قرار گرفته بودند، نه كسي ما فوق خود داشتند تا در زير سايه قدرت او ايمن باشند، و نه در 
خانه خود ميتوانستند درنگ كنند، و بعد از هجرت صناديد و بزرگان قريش را در بدر شكست داد، و 
مدام امر آن جناب باال ميگرفت تا آنكه مكه به دست حضرتش فتح شد، و همه شبهجزيره عربستان 
به فرمانش درآمد، و بعد از آنكه خود آن جناب از دنيا رفت، بيشتر آبادي كره زمين به دست مسلمانان 
فتح گرديد، و خداي ســـبحان آيات خود را در آفاق و نواحي زمين به مشركان نشان داد، و هم آيات 

خود را در نفس مشركان نشان داد، و همه آنان را دربدر به هالكت رسانيد.
البتـــه اين حوادث تاريخي از اين جهت كه حوادثي تاريخي بودند، آيت خدا بر حقانيت قرآن 
نبودند، بلكه از اين جهت آيت بودند كه قبل از اينكه واقع شـــوند، قرآن كريم از وقوع آنها خبر داده 

بود، و درست همانطور كه قرآن خبر داده بود، واقع شد.
احتمال هم دارد مراد از «آيات» و روشنشدن حق به وسيله آن آيات، آن مطلبي باشد كه از آيات 
ديگر استفاده ميشود، و آن اينكه خداي تعالي به زودي دين خود را به تمام معناي كلمه ظاهر، و بر 
همه اديان غالب ميسازد، به طوري كه ديگر در روي زمين غير از خداي يگانه هيچ چيزي پرستش 
نشـــود، و هماي سعادت بر سر تمامي افراد نوع بشر بال بگستراند كه رسيدن چنين روزي غايت و 

هدف از خلقت بشر بود.
اين معنا را از آيه شريفه «وعد اهللاُ الذين آمنوا منُكم وعملوا الصالحات ليستخلفنُّهم فياألرض» 

(نور:55)، و آياتي ديگر استفاده كرديم، و با دليل عقلي هم تأييدش نموديم.
فرقي كه بين اين وجه با وجه قبلي اســـت، اين اســـت كه بنا بر وجه اول، روي سخن در آيه 
موردبحث تنها به مشركان مكه و پيروان ايشان است. و بنا بر وجه دوم به عموم مشركان امت است؛ 
ولي به هر حال خطاب در آن عمومي و اجتماعي اســـت، و ممكن هم هست بين هر دو وجه جمع 
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كرد.
احتمال هم دارد مراد آن حالتي باشـــد كه انســـان در لحظات آخر عمر پيدا ميكند كه همه 
پندارهايش نقش بر آب شده، و ادعاهايي كه داشت از بين رفته، و ديگر دستش از همه جا بريده، به 
غير از خدا چيزي برايش نمانده است، مؤيد اين معنا ذيل آيه و آيه بعد از آن است. و بنابراين، احتمال 

الحق» به خداي سبحان برميگردد.10 ضمير در «أنُّه
صدرا در جلد ششم «اسفار» در آغاز بحث از برهان صديقيين ميگويد: اين آيه دو بخش دارد، 
بخش نخســـتين «سنريهم آياتنا في االفاق حتي يتبيّن انه الحق» است و بخش دوم «اولم يكف بربك 
انه علي كل شـــيءٍ شهيد» است. در بخش نخســـتين اين آيه اشاره به طرقي است كه ديگران براي 
خداشناسي اقامه نمودهاند. متكلمان از طريق حدوث عالم و طبيعيين از رهگذر حركت جسم و در 
بخش دوم به طريقه صديقيين با بيان و تقرير خاص صدرايي اشاره دارد.11 از كالم صدرا به وضوح 

مستفاد است كه:
الف) به نظر ايشـــان «ســـين» در سنريهم به معناي تأكيد و تكرار اســـت، نه به معناي حرف 

استقبال.12
ب)ايشان مرجع ضمير«انّه» را خدا دانسته است نه قرآن مجيد؛ يعني تا روشن شود كه خداوند 
متعال حق است. شاهد اين برداشت، ذيل آيه شريفه است كه سخن از مشهود بودن خداوند و لقاءاهللا 
است. قرآن مجيد در دوجا (ســـوره حج و سوره لقمان) با يك تعبير خدا را به عنوان حق محض و 
اهللا هو الحق و اّن مايدعون من دونه هو الباطل و ان اهللا  مبدأ حقيقت13 معرفي فرموده است: ذلك باّن
هو العلي الكبير: اين بدان روســـت كه خداوند حق است و آنچه به جاي او [به پرستش] ميخوانند، 

نادرست است و اينكه خداست كه فرازمند بزرگ است.14
نظر صدرا در تفسير اين آيه آن است كه سراسر جهان اعم از آفاق و انفس، «نمود» حق متعالند. 
تفاوت نماد و نمود آن اســـت كه از نماد به عنوان معلول پي به علت برده ميشود و حد وسط معلول 
اســـت. در حالي كه نمود شئ، ظهور خود اوست حد وســـطي در كار نيست. تفاوت صديقين و 
ديگران آن اســـت كه آنان از غير حق به حق راه مييابند. در حالي كه صديقين با تأمل در حق به حق 

ميرسند.
شاهد مدعاي صدرا در تفسير آيه شريفه جمله ذيل آيه است كه ميفرمايد: اَو لم يكف بربّك انّه 
علي كل شٍئ شهيد؟ اين استفهام، از نوع تقريري است؛ يعني در حقيقت چنين بيان ميكند كه «كفي 
بربك» و «شـــهيد» صفت مشبهه به معناي اسم مفعول است؛ يعني خداوند بر چيزي مشهود است و 
كلمه «علي» رسانندة فوق و مفهوم سبقت است؛ يعني هر چيز را كه شما بخواهيد بشناسيد، مشهودِ
قبل از آن خداوند است. به ديگر سخن، اول خدا مشهود شماست و سپس آن چيز نظير دريا، صحرا، 
كوه و بيابان؛ و حتي اگر بخواهيد خودتان را بشناسيد، اول خدا مشهودتان است و سپس خودتان.

بيان اين مطلب چنين است كه قبول حقيقت و واقعيت زيربناي تمام مشهودات بشري است و 
مادام كه آدمي اين گزاره را تصديق نكند كه حقيقتي هست، هيچ گزاره ديگري را نميتواند تصديق 
كند و درك گزاره حقيقتي هست به نحو علم حضوري از اصليترين گزارههاي اولي است. آدمي اگر 
بخواهد فكر خود را هم بشناسد و بگويد من ميفهمم، بايد قبل از آن «حق» يعني خداوند را بشناسد. 

خالصه آنكه مشاهده هر مشهودي متأخر از شهود حقيقت است.

بنابراين تفسير آيه شريفه به نظر صدرا اين است كه سراسر جهان نمود حق متعال است. و اين 
است معناي «هو االول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شييي عليم».15

دوســـتان، در پـــرده ميگويـــم ســـخن
گفتـــه خواهد شـــد به دســـتان نيـــز هم:

جملـــه عالـــم يك فـــروغ روي اوســـت
گفتمـــت پيـــدا و پنهـــان نيـــز هـــم

امام علي(ع) كالم خداوند را فعل الهي دانســـته و فرموده است: «هرچيزي را كه بخواهد ايجاد 
كند، ميگويد باش؛ پس آن چيز موجود ميشـــود. اين گفته خداوند از مقوله صدا و ندا نيست، بلكه 
كالم او فعل اوست كه آن را ايجاد ميكند: يقول لمن أراد كونه: كن فيكون. البصوت يقرع و ال بنداء 

يسمع. و انّما كالمه سبحانه فعل منه انشاه و مثله».

پينوشتها:
1ـ تفتازاني: شـــرح مقاصد، ج4، ص 150؛ فخرالدين رازي، ابوعبـــداهللا محمدبن عمر؛ مفاتيحالغيب، 

بيروت، دار احياءالتراثالعربي، 1420ق، چاپ سوم، ج1، ص35.
2ـ مالصدرا، الشواهدالربوبيه، تصحيح و تحقيق و مقدمه، سيدمصطفي محقق داماد، ص75.

3ـ مير سيد شريف، شرح مواقف (قاضي عضد)، جلد 8، ص94.
4ـ الشواهد، همانجا. 5. اسفار، همانجا.

6. مالهادي سبزواري، شرح منظومه، چاپ ناصري.
7. ر.ك: طبرسي، مجمعالبيان، ج9، ص30، انتشارات ناصرخسرو، 1372.

8. الميزان، ج17، ص 404.
9. «في نصره رسولنا محمد(ص) في آفاق الّدنيا من الفتوح، و من اإلظهار علي األكاسره والملوك و تغليب 

العدد القليل علي الكثير و األمور الخارجه عن المعهود» (مجمعالبيان، همانجا)
10. «فاآليه تعد إراءه آيات في اآلفاق و في أنفســـهم حتي يتبين بها كون القرآن حق و اآليات التي شأنها 
إثبات حقيه القرآن هي الحوادث و المواعيد التي أخبر القرآن أنها ســـتقع كإخباره بأن اهللا سينصر نبيه (ص) و 
المؤمنيـــن و يمكن لهم في األرض و يظهر دينهم علي الدين كله و ينتقم من مشـــركي قريش إلي غير ذلك...» 

الميزان، همانجا).
11. االسفار االربعه، ج6، به تصحيح دكتر احمد احمدي، انتشارات بنياد صدرا.

12. البته اين نكته موردتأييد اهل ادب عرب نيز ميباشـــد كه اين حرف در گويش عربي براي تأكيد فعل 
و تكرار آن نيز به كار ميرود. اين ويژگي به «ســـين» اختصاص دارد و در «سوف» كه حرف ديگر استقبال است 

نميباشد. حسن، عباس، النحو الوافي، تهران، آوند آويش، 2004م، چاپ اول، ج1، ص 58.
13ـ براي مطالعه بيشـــتر درخصوص مبدأ حقيقت ر.ك: محقق داماد، ســـيدمصطفي، روشنگري ديني، 

ج2،ص61، انتشارات روزنامه اطالعات
14ـ حج:62؛ لقمان:30.

15ـ حديد:3.
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اين نكته در تاريخ روشن است كه وقتي در سرزميني، سلسلهاي يا حكومتي ميرود و سلسلهاي 
ديگر جاي او را ميگيرد، با تحول حكومت، تحول فرهنگي آغاز ميشـــود و سعي تازهرسيدگان بر 
آن است كه خاطره رفتگان را بزدايند و چنين فرانمايند كه همه چيز از اكنون شروع ميشود.تقسيم 

تاريخ و ادب و فرهنگ به دورههاي مختلف از همينجاست.
در تاريخ شناختهشدة ما نخســـتين بار با آمدن اسكندر، چنين فراموشي و گسستگي فرهنگي 
ايجاد شـــد و با گذشـــت زمان از زبان و فرهنگ و تاريخ آن دولت عظيـــم چيزي در خاطر ملت 
ايران نماند و در طول قرنها در هيچ كتاب فارســـي (جز در فارسنامة ابنبلخي و يكي دو تفسير كه 
ذوالقرنين را با كوروش يكي دانستهاند)، ذكري از آنها نشد. تا وقتي كه با كوشش دور و دراز صدها 
باستانشناس و ايرانشـــناس خارجي و ايراني، بر مبناي روايات يوناني و سنگنبشتههاي ميخي 
و ســـكههاي بازيافته از آن روزگاران، به تدريج معلوم شد كه قدرتمندرين دولت باستاني جهان با 
درخشـــانترين فرهنگ آن عصر به مدتي نزديك به دو قرن و نيم در اين سرزمين و نواحي مجاور 

فرمان راندهاند و حق عظيمي بر گردن تمدن جهاني دارند.
بعدها امپراتوري اشكاني تشكيل شد. با آمدن ساسانيان آن سلسله و حوادث آن عصر آنها هم 
از يادها رفت و تنها نامهاي پراكندهاي به اختالف در برخي متون دوره اســـالمي از آنها بر جاي ماند.

تا جايي كه فردوسي در شاهنامه فقط در چند بيت به آنها اشاره كرد و گفت:
چو كوتاه شد شاخ و هم بيخشان    نگويد جهانديده تا رنجشان
از ايشان به جـــز نــام نشنيدهام    نه در نـامه خسروان ديـدهام

باز هم در قرن اخير در سايه تحقيقات فراوان، روشن شد كه امپراتوري اشكاني نزديك به پانصد 
ســـال دوام داشته و سي و چند پادشاه از آن خاندان سلطنت كردهاند. در هزار سال اخير هم با اينكه 
خط و زبان و فرهنگ و دين واحدي جز با تحوالت جزيي در ايران استمرار داشته، باز هم با تغيير هر 
سلسله، تاريخ قبلي و آثار فرهنگي عصر آنها طبعًا رنگ باخته يا به عمد مورد بيمهري بوده و رو به 
نابودي نهاده است؛ اما مهمترين گسستگي و فراموشي در تاريخ و فرهنگ اين سرزمين، در دويست 

ساله فاصله پايان امپراتوري ساساني و هجوم اعراب و ظهور اسالم روي داده است.
در كتابهاي تاريخ ادبيات ما، محمد بن وصيف سگزي را نخستين شاعر پارسيگوي شمردهاند 
كه از نيمه قرن ســـوم به بعد ميزيسته، و نخستين اثر منثور فارسي موجود هم مقدمه كهن شاهنامه 
ابومنصوري از ســـال 346 شناخته شده اســـت، و ديگر از آثار سالهاي پيش از آن سخني نيست يا 
اثري بر جاي مانده. خواننده عادي ايراني هم همانها را ميخواند و بودهها را ميآموزد و به نابودهها 
كمتر ميانديشد، رفتهرفته اين تصور به صورت حقيقت قطعي درميآيد كه آن دويست ساله دوره 
گسستگي و خاموشي و ظلمت بوده و هيچ گونه دانش و ادب و فرهنگي در آن سالها در اين سرزمين 
وجود نداشته است! اما ســـرزميني كه پيش از آن در طول قرنها مركز بزرگترين تمدن جهان بوده، 

چگونه بدان صورت ناگهان همه چيز خود را از دست داده است؟
شـــهِر ياران بـــود و خـــاك مهربانان ايـــن ديار

مهرباني كي ســـر آمد؟ شـــهِر ياران را چه شـــد؟
لعلـــي از كان مـــروت برنيامـــد، سالهاســـت

تابش خورشـــيد و ســـعي باد و باران را چه شد؟

صدهزاران گل شـــكفت و بانگ مرغي برنخاست
عندليبان را چـــه پيش آمد؟ هزاران را چه شـــد؟

زهره سازي خوش نميسازد، مگر عودش بسوخت
كس ندارد ذوق مســـتي، ميگســـاران را چه شد؟

حكومتها ميآيند و ميروند، اما ملتها پايدار و بر جاي ميمانند، و زبان و فرهنگ و آداب و سنن 
خود را حفظ ميكنند. ساســـانيان رفتند، حرفي نيست؛ اما ملت ايران كه بر جاي بود، آنهمه علوم و 
فنون كجا رفت؟ فرض كنيم با ظهور اســـالم در ايران كتب ديني كه با اسالم مباينت داشته، از ميان 
رفته، اما آن همه آثار غيرديني و كتب مربوط به علوم و فنون و ادبيات كجا رفته اســـت؟ فرض كنيم 

كتابخانهها را آتش زدند، اما قطعًا كتابهايي بايد در خانه مانده باشد.

دوره انتقال از عصر ساساني به عصر اسالمي
استاد دانشـــمند دكتر محمد محمدي ماليري از همان آغاز دوره جواني و دانشجويي، ذهن 
پويا و كنجكاوش به اين معما برخورده، و به اين نكته هم توجه يافته كه آغاز عصر شـــكفتگي تمدن 
اسالمي و ادب عربي نيز درست همزمان با گسستگي فرهنگ ايراني بوده است. آنگاه «در جستجوي 
پاسخي خردپذير» برآمده، و چون در زبان و ادبيات عرب تخصص يافته و به درجه استادي رسيده، 
بيش از نيم قرن براي حل معما در راهي نارفته پيشرفته و به نتايج قطعي روشـــني رسيده، و حاصل 
تحقيقات خود را در دهها مقاله و چندين كتاب به فارســـي و عربي منتشر نموده است. اينك چكيده 
آن همه تحقيقات كتابي اســـت به نام «تاريخ و فرهنگ ايران در دوره انتقال از عصر ساساني به عصر 

اسالمي» كه نامش گوياي محتويات آن و نتيجهگيريهاي مؤلف است.
دكتر محمدي راههاي تازهاي در تحقيقات ايراني گشوده، و كتابش يك تحقيق اساسي و درجه 
اول و اثري ممتاز و ماندگار و حاوي فصول گمشـــدهاي از تاريخ و فرهنگ ديرسال ايران است و از 
اين پس معتبرترين منبع كار كســـاني خواهد بود كه در اين زمينه تحقيق ميكنند و انتشار آن را يك 

حادثه مهم علمي و فرهنگي بايد شناخت.
حق اين است كه كتابي با اين همه مزايا در رشتههاي تاريخ ايران و تاريخ اسالم و ادبيات فارسي 
در دانشـــگاهها جزو كتابهاي درسي و كمك درســـي قرار گيرد. نيز چقدر خوب است كه به جاي 
اينهمه كتابهاي كمارزش كه با ســـرمايهگذاري گزاف به زبانهاي ديگر ترجمه و چاپ ميشود و 
احتماالً كمتر كسي رغبت خواندن آنها را مييابد، اين كتاب به زبانهاي ديگر و در وهله اول به عربي 
ترجمه و منتشر شود تا از اين راه رابطه ما با عقالي اقوام مسلمان عرب محكمتر شود، و فشار ستيزه 

كوردالن و بيخبران بر فرهنگ ايراني سبكتر گردد.
در كشوري كه متخصصان و محققان اين مباحث فراوان نيستند و بيشتر آنها وسايل و امكانات 
تحقيق در اختيار ندارند، يا در گوشـــه و كنار جهان پراكندهاند و گاهي اصوالً نفس تخصص نفي 
ميشده، دكتر محمدي تخصصي اســـتثنايي در زمينه تأليف خود دارد، و به همين سبب كاري كه 
او طي يك عمر كرده، از دســـت هيچ كس ساخته نبوده است. او دكتراي زبان و ادبيات عربي را از 
دانشگاه بيروت گرفته است و سالها در دانشگاه تهران استاد زبان و ادبيات عرب بوده، آنگاه ساليان 
دراز به عنوان نماينده فرهنگي ايران در لبنان خدمت كرده، و در همان حال با ســـمت استاد زبان و 

فصول گمشدة 
فرهنگ ايراني
شادروان دكتر محمدامين رياحي
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ادبيات فارسي، در دانشـــگاههاي بيروت به تدريس و تحقيق پرداخته و مواد كتاب خود را فراهم 
نموده است.

محقق تيزبين و ژرفانديش، نيم قرن درباره موضوعي كه سراســـر غرق ظلمت و ابهام بوده 
انديشيده، و با تسلطي كه به زبانهاي فارسي و عربي و چند زبان اروپايي داشته، و با دسترسي به منابع 
ناياب دست اول و آخرين تحقيقات دانشمندان، همه منابع و روايات و گفتهها و نوشتهها را به نظر 
دقت ســـنجيده، و در سايه شور و عشق و كنجكاوي به نتايج كلي و تازه و روشني رسيده، و حاصل 

يافتههاي يك عمر خود را به دور از ترديد و ابهام در اين كتاب بيان كرده است.
در مجموع كتاب و در هر گفتار آن سير منطقي و نظم فكري مطلوبي پديدار است. شيوه نگارش 
و لحن آرام و تواضع عالمانه مؤلف و دوري او از تعصبي كه طبيعتًا در چنين مباحثي ممكن اســـت 
دامنگير ذهن و قلم نويســـنده بشود، بر دل مينشيند و خوانندهاي كه آگاهي قبلي از موضوع ندارد 
يا شـــايد در برابر يافتههاي تازه و بيسابقه، پيشداوري نامساعد داشته باشد، با تأثير لحن منطقي و 

قدرت استدالل مؤلف ناچار تسليم ميشود.
پيش از اين در صدها مقاله از محققان ايراني و فرنگي و عرب گوشههايي از نفوذ زبان فارسي 
در ادبيات عرب و تأثير فرهنگ ايراني در تمدن اسالمي به طور پراكنده مطرح ميشده، اما محمدي 
با نظري وســـيع و همهجانبه به مسأله نگريسته، و در هر مورد به نتايج قطعي رسيده و حرف آخر را 
زده است. مؤلف در مقدمه زير عنوان «داستان اين كتاب»، گزارش تحقيقات دور و دراز خود را در 
زمينه گسيختگي تاريخ ايران در دويست ساله نخست استيالي عرب بيان ميكند و ميگويد حاصل 
نخستين پژوهشهاي خود را در كتابي به نام «فرهنگ ايراني پيش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمي و 
ادبيات عربي» منتشر كرده، و آنگاه فصلنامهاي به نام «الدراسات االدبيه» نشريه كرسي زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه بيروت بنيان نهاده و آن را به مدت 9 سال(مجموعًا در 3500 صفحه) منتشر نموده، 
و مقاالت متعدد و چندين كتاب نوشته و چاپ كرده، و پس از بازگشت به ايران نيز نشريه «مقاالت 

و بررسيها» را در دانشكده الهيات تهران براي نشر ادامه تحقيقات به راه انداخته است.
شايد كسي با خواندن مقدمه و گفتار اول كتاب چنين تصور كند كه مؤلف با گزارش فعاليتهاي 
علمي و فرهنگي خود، و ضمن آن نقل ستايشـــهاي اســـتادان عرب دربـــاره كارهاي خود قصد 
خودنمايي داشـــته است؛ اما به نظر من اين هم هنر مؤلف است كه با گزارش سير جستجوها، دست 
خواننده را ميگيرد و در راه دشوار و پر فراز و نشيب تحقيق با خود همراه ميبرد، و خواننده استمرار 
كار را طي پنجاه ســـال به چشم ميبيند و درمييابد كه آنچه پيش رو دارد، كتابي نيست كه مؤلف در 
خلوت كتابخانه خود به تفنن و با مراجعه به منابع محدود فراهم آورده و تنها به قاضي رفته باشـــد، 
بلكه معلوم ميشـــود كه اين كتاب حاصل يك عمر تدريس و تحقيق مستمر در محيطهاي علمي 

عربي زبان و بحث و گفتگو با استادان و محققان و متعصبان آن سرزمينهاست.
حاصل تحقيقات مؤلف، مرحله به مرحله در طي ســـالها بهتدريج در كشورهاي عربي چاپ 
شـــده، و به نظر علماي بزرگ عرب رسيده، و به محك نقد و بررسي خورده و مورد تأييد و تحسين 
آنها قرار گرفته است؛ مثًال فؤاد افرام بســـتانيـ  رئيس وقت دانشگاه لبنانـ  ارزش تحقيقات دكتر 
محمدي را طي مقالهاي ســـتوده و از جمله گفته است: «يكي از نتايج تحقيقات دكتر محمدي اين 
است كه امروز ديگر اين مسأله براي ما روشن شده است كه تا وقتي دانشمندان عرب، زبان فارسي 
را هم از لحاظ قواعد دســـتور، و هم از نظر ادبي به خود فرا نگيرند، نه محقق و اديب عرب ميتواند 
ادبيات عربي بهخصوص ادبيات دوره عباســـي را چنانكه بايد بفهمد، و نه شناسايي تمدن عربي و 
ادبيات اسالمي براي دانشمند عربي ميسر ميگردد...» همان دانشمند عرب جاي ديگر نوشته است: 
«دكتر محمدي خأليي را كه در تاريخ ادبيات عربي از لحاظ شناخت سرچشمههاي آن وجود داشت، 

پر كرده است.»
از نظر ما ايرانيان خدمت بزرگ مؤلف دانشمند در اين است كه با يك عمر جستجوي عاشقانه 
و تأليف و نشـــر چنين كتاب گرانقدري، به دفاع از حق پايمال شدة فرهنگ ايراني برخاسته و نشان 
داده اســـت كه با انقراض دولت ساساني، فرهنگ عظيم ايراني از ميان نرفت و كتب پهلوي با نقل و 
ترجمه به زبان عربي، صورت اســـالمي يافت. پس اينكه بسياري از دانشمندان و متفكران ايراني، 

عرب معرفي ميشوند، اساسي ندارد. حال ببينيم اين غلط مشهور از كجا پيدا شده است؟

عرب معرفي شدن دانشمندان ايراني
اروپاييان مقارن با جنگهاي صليبي در ابتدا با عربها ارتباط يافتند و تحت تأثير آوازه و شـــكوه 
خالفت عربي بغداد (كه ايران هم تحت اســـتيالي آن بود)، و بعدها در نتيجه داشتن ارتباط نزديك 
با اقوام عرب، همه علوم و فنـــون و آثار ادبي و هنري ايراني را كًال «تمدن عرب» ناميدند. تا بعدها 

ايرانشناسان دقيقتر تا اندازهاي به شناخت تمدن ايراني رسيدند.
مؤلف در چهار گفتار اول كتاب، با داليل و شـــواهد كافي اين تصور غلط را كه با حمله عرب 
همه آثار تمدن ايران از ميان رفته، زدوده و اســـتمرار فرهنگ ايراني را در دوره اسالمي ثابت كرده و 
ميگويد: بعد از اســـتيالي عرب، تا سالها مظاهر فرهنگي و عرف و عادات و لباس ايرانيها بر جاي 
بود و جشنهاي نوروز و مهرگان و سده و بهمنجنه و... با جالل و شكوه برگذار ميشد. با بهرهگيري 
از دانش و تجربه ايرانيان، نظام مالياتي و ديواني ساســـاني استمرار يافت و دبيران و وزيران ايراني، 
دســـتگاههاي حكام عرب را اداره ميكردند، و زبان فارسي در ديوان عراق تا دهه 80 هجري و در 
استانهاي ديگر تا ســـالها بعد به كار ميرفت. سكههاي ساساني همچنان رواج داشت. گاهشماري 
شمســـي ايراني، كه گاهشماري قمري عربي نميتوانست جايگزين آن شود، همچنان بر جاي بود 
و تا قرن اخير هم كه در بيشـــتر كشورهاي عربي و اسالمي سالشماري ميالدي مسيحي معمول شد، 

همان تقويم ايراني رايج بود.

تأثير فرهنگ ايراني در عصر جاهلي
درباره تأثير زبان و فرهنگ ايراني در تمدن دوره عباســـي پيش از اين هم بحثهايي شده است؛ 
اما از مباحث مهم تازهاي كه دكتر محمدي مطرح كرده، پيشينه اين تأثيرات در پيش از اسالم است. 
درباره ادبيات عصر جاهلي كه خود دانشـــمندان عرب از جمله طه حســـين در اصالت آن ترديد 
كردهاند، دكتر محمدي نكته تازة دقيقي بيان كرده و گفته است كه هرچه باشد، آنهمه حاصل نواحي 
مرزي با ايران و تحت تأثير روابط با ايران به وجود آمده، و از قبايل دور از ايران شـــعر و ادبي باقي 

نمانده اســـت.در زمينه سابقة نفوذ كلمات فارسي در زبان عربي، و رواج داستانهاي ايراني يا مربوط 
به ايرانيان در ميان اعراب، مؤلف حق مطلب را ادا كرده، و نيز به داليل متعدد گفته اســـت كه اعراب 
خط و كتابت نداشـــتند و اين عامل اساسي تمدن، در آغاز از دو شهر «حيره» و «انبار» كه تابع دولت 

ساساني بودند، به عربها رسيده است.
مؤلف با برشمردن جنبههاي مختلف موضوع، نتيجه گرفته است كه مجموعه فرهنگ اسالمي 
كه به غلط «تمدن عرب» ناميده شده، دستاورد كوششهاي دانشمندان و متفكران همه اقوام مسلمان 
است، و هر قومي ســـهمي كم يا زياد در آن دارد. چون در طلوع آفتاب اسالم، قبيلههاي بيابانگرد 
عرب تمدن قابل مالحظهاي نداشتند، سهم عمده از آِن ايرانيان است كه وارث تمدني چندهزار ساله 
بودند و در چند قرن نخستين اسالم همه دانشمندان و مؤلفان، تبار ايراني داشتند، حتي زبان و لغت 

و علوم ادبي را ايرانيان تدوين كردهاند.
در برابر اعراب بدوي كه از خون اسيران، آسيابها ميچرخانيدند و كتابخانهها را آتش ميزدند، 
فرزانگان مسلمان ايراني با انديشه و خرد و دانش و منطق و استدالل در گسترش اسالم ميكوشيدند. 
مؤلف با نقل گفته ابننديم از كتاب «الفهرســـت» و با كشـــف نام و نشان دهها كتاب گمشدة از ياد 
رفته، نشـــان ميدهد كه بيشتر كتابهاي سدههاي نخستين اسالمي برگرفته از كتابهاي ايراني است و 
با تغييرات و تحوالتي كه در اين كتابها به منظور ســـازگار كردن آنها با محيط و معتقدات جديد داده 

شده، اصل آنها متروك شده است.
مؤلف براي اثبات تأثير فرهنگ ايراني در اعتالي تمدن اســـالمي دو دليل اساسي ميآورد: اول 
اينكه نهضت علمي و ادبي اسالم از جايي شروع شد كه قرنها پايتخت ايران بود، از «بغداد» پايتخت 
عباسيان در كنار «تيسفون»، نه از مكه و مدينه و خاستگاه اسالم، يا دمشق پايتخت بنياميه. دوم اينكه 
پايهگذاران علوم عقلي و نقلي و ادبي در زبان عربي، به تعبير عربها از «موالي» يعني مســـلمانان غير 

عرب و بيشتر ايرانيان بودند.
براي نمونه با تحقيق دقيق، تبار ايرانِي كساني چون حسن بصري و ابنسيرين و واصل بن عطا 
و عمرو بن عبيد را كه حكمت و كالم اسالمي را پايهريزي كردند، روشن ميكند و ميگويد اينها از 
راه علم و منطق و استدالل و علم و عرفان در پيشرفت اسالم ميكوشيدند، در حالي كه امراي عرب 
اسالم را دستاويزي براي كشـــتار و غارت و مصادرة اموال و سوزاندن كتابخانهها قرار داده بودند. 
فجايع َحجاج بن يوســـف در عراق و ساير امراي عرب در خراسان معروف است. به نوشته بيروني 
در آثارالباقيه: قتيبة بن مســـلم باهلي در خوارزم نويسندگان را كشت و كتابها را آتش زد. روايتي هم 
از ابوالفرج مالتي در تاريخ مختصرالدول نقل شـــده كه عمروبن عاص بعد از فتح اسكندريه، درباره 
كتابهاي آنجا از خليفه عصر دســـتور خواست، پاسخ رسيد كه: «همه را بسوزانيد.» در دوره خالفت 
عباسي هم كه دم از ترويج علم و حكمت ميزدند، كتابسوزي به وسيله عّمال خالفت رواج داشت. 

و يك نمونه، سوختن كتابخانههاي ري به امر محمود غزنوي است.

داليل گسستگي و بيخبري
مؤلف درباره اينكه چگونه فرهنگ وسيع و درخشان عصر ساساني در زير پردة ابهام و فراموشي 
پنهان مانده، تا آنجا كه آن دوره را دوره گسســـتگي و بيخبري ناميدهاند، به عوامل متعددي اشاره 
كرده و مهمترين و مؤثرترين آنها را عامل «تعريب» و «ِوال» شـــمرده است. در آنجا ضمن برشمردن 
انواع تعريب، كه نوع «تعريب لغات»  را خوب ميشناسيم، تعريب اشخاص را كه يك پديدة جاهلي 
بوده و در صحرا و در ميان قبايل عرب كاربرد داشـــته، روشن ميكند و از جمله ميگويد: «يكي از 
اين گونهها، تعريب اشـــخاص است. بدين ترتيب كه به جاي نام اصلي آنها، نام عربي بر آنها نهند و 
با ناديده گرفتن اصل و تبار آنها، با نســـب ِوالء، آنها را به فرد يا قبيلهاي عربي منسوب سازند و آن را 
به جاي اصل و تبار واقعي آنها به كار برند. باديهنشينان چون بر افراد يا قبايل ديگري غلبه مييافتند، 
هم اموال آنها را به غنيمت ميبردند و هم افراد آنها را به اسارت ميگرفتند. كساني كه بدين گونه يا 
به گونههاي ديگر به اسارت ميافتادند و به بردگي كشيده ميشدند، حتي هنگامي هم كه آزادي خود 
را به هر نحوي به دســـت ميآوردند، باز از وابستگي اين فرد يا قبيله رها نميشدند، بلكه همچنان با 
نسب والء به آنها وابســـته ميماندند، و اين وابستگي همچنان به اوالد آنها هم سرايت ميكرد. اين 

افراد را مولي ميخواندند.»
مؤلف اثر «حقيقتپوش» و «ابهامزاي» اين پديده جاهلي را ميشـــكافد و نتيجه ميگيرد كه از 
اين راه بزرگان ايراني را جزو موالي يعني بردگان بي اصل و نســـب معرفي كردهاند. به عنوان نمونه 
تحقيق مفصلي درباره حســـن بصري زاهد معروف دارد كه پدر و مادرش از اسيران ايراني بودند و 
يك فرد عرب شناســـانده شده است. اين بحث مؤلف آغاز راهي است كه در تحقيق نسب كليه آنها 

كه به نسبت عربي شهرت يافتهاند، بايد پيموده شود.
آنگاه به «تعريب اسالم» ميرســـد و ميگويد: «پديدهاي كه آن را تعريب اسالم خواندهاند، از 
يادگارهاي دوران اموي بود. يعني القاي اين توهم در اذهان كه عرب و اســـالم تفكيك ناپذيرند و 
اسالم را جز در زبان عربي نميتوان فهميد! بنياميه تعبيرات «عرب» و «مسلمان» را مترادف هم و به 
جاي هم به كار ميبردند. اين نژادپرســـتي و تعصبات مفرط قومي كه با روح مقدس اسالم مغايرت 
داشـــت، و از مفاخرات قبيلهاي عصر جاهليت به امويان به ارث رسيده بود، متأسفانه هنوز هم از 
اذهان بعضي از اعراب زدوده نشده است. چند سال پيش در روزنامهها سخنان رئيس جنجالي يكي 
از دولتهاي شـــمال آفريقا را چاپ كرده بودند كه گفته بود: اسالم دين ملي اعراب است. هر كس به 
زبان عربي حرف ميزند، مسلمان است، حتي اگر ادعا كند كه دين ديگري دارد و هركه زبانش عربي 

نيست، ما او را مسلمان نميشناسيم.

واكنش خردمندانه ايرانيان
اين توهمات ادامه مســـأله «والء» و «تعريب» اســـت، و آنچه مؤلف در اين موضوع و واكنش 
خردمندانه ايرانيان در مقابل آن از قبيل تصميم منصور بن نوح ســـاماني به ترجمه تفسير طبري و 
دعوت او از فقيهان بزرگ عصر و فتوا گرفتن از آنها، و نيز آغاز اســـالم در بخارا و فتواي ابوحنيفه و 
آنگاه سياست ســـلجوقيان و دوران ركود و انحطاط و «فرق علما و خلق عوام» و خوارداشت زبان 
فارســـي در مدارس ديني در قرون بعد گفته، بحثهاي دقيق و بديع و دلكشي است كه آنهمه را در 
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راز فروپاشي ساساني و دوام روم
از بحثهاي دلكش و محققانه كتاب بررسي آشفتگي دروني در دولت ساساني در دوران اخير آن 
(بعد از انوشيروان) در گفتارهاي هفتم تا نهم است كه معماي فروريختن سريع و ناگهاني و نامنتظر 
آن دولت را روشـــن ميكند. مؤلف اين پرسش مهم را مطرح ميكند كه: چرا دولت ساساني با آنكه 
مقارن حمله اعراب به ايران بســـي نيرومندتر از دولت روم شرقي بود، و اندكي پيش از آن بخش 
بزرگي از متصرفات آسيايي آن دولت را تا مصر تصرف كرد، بعد از چند نبرد كوچك بدان صورت 
از ميان رفت، اما دولت روم تا قرنها بعد پايدار ماند و فقط مناطقي را از دســـت داد كه پيش از آن در 

تصرف سرداران ايراني بود؟
آنگاه با بررســـي دقيق منابعي كه كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته بوده، مخصوصًا جريان 
محاكمه و قتل خسرو پرويز و دو نامه كه ميان او و پسرش شيرويه رد و بدل شده بوده، جوابي تازه و 
روشن و پذيرفتني براي آن سؤال كهن مييابد، و نتيجه ميگيرد كه ناسپاسي هرمزـ  پسر انوشيروانـ 
و خسرو پرويز در حق سرداران و رجال توانا و اليق و ازميان بردن خردمندان و كاردانان و بركشيدن 
فرومايگان و ناآزمودگان موجب خشـــم و ناخرسندي سپاهيان و عامة مردم و تزلزل اعتبار دولت 
شـــده بود، و ايرانيان بهرام چوبين ســـرداري را كه بر خسرو پرويز شوريد بود، يك قهرمان ملي و 
مظهر خواستهاي خود ميدانستند و كشته شدن او و سردار ديگر شهربُراز، رشته پيوند ميان خاندان 

ساساني و مردم ايران را از هم گسيخته بود.
بر مقدماتي كه مؤلف ميشـــمارد و نتايج صحيحي كـــه ميگيرد، نفوذ مؤبدان و بيرحمي و 
سختگيري آنها را درباره گروهها و مذاهب ديگر بايد افزود كه از علل اصلي ناخرسندي عمومي و 
تزلزل وحدت و ثبات جامعه بود كه نظاير آن در سقوط دولت صفوي و اخيراً مشابه آن در فروپاشي 

امپراتوري شوروي مشهود افتاد.

تقويت فرهنگ ملي
ايـــن را هم بايد به فال نيك گرفت كه كتابي با چنين مباحث دالويز و تفكرانگيز، درســـت به 
هنگامي منتشر ميشود كه مردم ايران نيازمند انديشيدن به گذشتههاي فرهنگي خود و شناخت قدر 
و ارزش آن هستند. در اين جهان آشفته، ما ايرانيان براي تأمين موجبات بقاي خود وظيفهدار تقويت 
فرهنگ ملي خود و شـــناختن و شناساندن آن، و نشان دادن سهم و تأثير آن در تمدن جهان عمومًا و 
در تمدن اسالمي خصوصًا هستيم. ملتهاي نوخاسته و كشورهاي نوخاسته براي خود سابقه فرهنگي 

و تاريخي ميتراشند، ما چرا از آنچه داريم غافل باشيم.
در دنيايي كه هزار عامل آشكار و نهان در كار دگرگونسازي چهره آن است، با چشم باز و دل 
بيدار مراقب تحوالت بايد بود. تحوالتي كه در اين ســـالها از نظر علمي و فني و فكري و سياسي در 
دنيا در شرف روي دادن است، به قدري مهم است كه جهانيان هنوز چنانكه بايد چگونگي و نتايج 
آن را درك نكردهاند. به همانسان كه گذشته جهان به ادوار پيش و پس از تاريخ و قرون و وسطي و 
جديد و معاصر تقسيم ميشد، اينك دوره مشخص جديدي بر آنها افزوده ميشود كه با دورهاي كه 

نسل ما در آن زيسته تفاوتهاي آشكار خواهد داشت.

ديگ جهان در جوش اســـت. بر روي پرده جمعي شعار ميدهند و ميكشند و كشته ميشوند 
و پس پرده، سردمداران طرح ميريزند و چك و چانه ميزنند. در اين ميان از كشاكشهاي اقتصادي 
كشـــورهاي گذشته، آزادي و آسايش و رفاه افراد جوامع مسائل مهمي است، و از آنها مهمتر رقابت 
فرهنگهاي ملي اســـت كه نقشه جغرافيايي فرداي جهان را ترســـيم خواهد كرد. ميگويند كانالها 
و امواج ماهوارهاي در راهند. اين، ضمن فوائدي كه ميتواند داشـــته باشد، براي فرهنگهاي ملي 
زيانبار خواهد بود، و در رقابتهاي آنها همان تأثير را خواهد داشت كه سالحهاي پيشرفته جنگي در 

رقابتهاي نظامي داشت.
مقارن با فروپاشي امپراتوري شوروي و پايان جنگ سرد مقالهاي به مناسبت نوروز و فرهنگ 
ايراني نوشـــتم كه در مجله دنياي سخن چاپ شد.1در ضمن آن گفته بودم كه جهان به نقطه عطف 
تاريخ خود رسيده و آبســـتن تحوالت باورنكردني شگرفي است، و دنياي آينده، عرصه رقابت و 
ً پيكار چند مجموعه بزرگ فرهنگي جهان خواهد بود كه يكي از آنها فرهنگ ايراني اســـت. اخيرا
ديدم كه محققان خارجي هم عينًا به همين نتيجه رســـيدهاند. وقتي هم كه ميگوييم فرهنگ ايراني، 
مراد يك فرهنگ منتزع محدود نيســـت. آن تمدن گستردة فراگيري است كه حاصل هزارها سال 
زندگي اقوام و گروههاي ساكن اين ســـرزمين است. مجموعه تجارب زندگي و آداب و رسوم و 
ســـنن و معتقدات و زبانها و لهجهها و تاريخ و شعر و ادب و هنر ساكنان اين سرزمين و تفكرات و 
جهانبيني دانايان كه طي قرون و اعصار به هم آميخته و درهم جوشـــيده و به صورت تمدن عظيم 
گستردهاي در ايران و اطراف آن سر برافراشته، و اركان عمدة آن زبان فارسي و اسالم ايراني و تاريخ 

اين ملت و كشور است.
فرهنگ ملي صرف نظر از جنبه عاطفي و ذهني، پشـــتوانه حيات و هســـتي ملتهاست. ما در 
روزگاري زندگي ميكنيم كه هر ايراني حق دارد با دلهره و اضطراب نگران سرنوشت آينده كشور 
و ملت و فرهنگ ملي خويش باشـــد. در هيچ زماني فرهنگ ايراني بدينســـان از دو سوي در زير 
فشار خوديهاي غافل و ناآگاه و دشمنان آزمند و كينهجوي ديرينه و نورسيده از دور و نزديك قرار 
نداشته اســـت. هر روز خبري از جعل حقايق و تاريخسازي و تغيير نامهاي جغرافيايي ميشنويم. 
در مجله ايرانشناســـي خواندم كه كسي در مجامع علمي خارجي نطقها كرده و گفته است كه اصوالً
در گذشـــته كشوري به نام «ايران» وجود نداشته و هويت ايراني واقعيت ندارد و بر ساخته رضاشاه 
و ايرانشناسان اروپايي اســـت. البته در جواب او دكتر متيني و دكتر خالقي مطلق مقاالت مستدل 
محققانهاي درباره ســـوابق نام و موجوديت ايران نوشتهاند و حق مطلب را ادا كردهاند؛2 اما تصور 
اينكه يك ايراني چنين بينديشـــد و با گذرنامه ايرانـــي در مجامع بينالمللي چنين حرفهايي بزند، 

حيرتآور و تأسفانگيز است، و زنگ خطري است براي هستي و حيات ما.3

پينوشتها:
1ـ دنياي سخن، شماره 39، اسفند 1369، ويژه نوروز، ص6.

2ـ مجله ايرانشناسي، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1371.
9، سال نوزدهم،1372. 3ـ آينده، شمارههاي 7ـ
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چهرههايي در تاريخ بشريت ظهور كردهاند كه يك بار ديدن 
يا شـــنيدن توصيفي از آنان، براي اطالع از وقاحت و بيشرمي 
بينهايت و شـــدت مبارزه آنها با حق و حقيقت كه يك انساننما 
ميتواند داشـــته باشـــد، كفايت ميكند. بيترديد يزيد يكي از 
آنهاست كه به تنهايي مجمع خباثت نسل و رذالت خانوادگي و 
نشـــو و نماي خودمحوري و لذتپرستي و كامجويي حيواني را 
در وجود خود جمع كرده است. نخستين جمله را از عبدالرحمن 
ابنخلدون مؤلف مقدمه تاريخ معروف ميشنويم. او ميگويد: 
«درباره حسين چه بگويم؟ وقتي كه فسق و انحراف يزيد بر همه 
مردم دورانش آشكار شد، پيروان اهل بيت پيغمبر(ص) در كوفه، 
از حسين درخواست كردند كه به كوفه برود و آنان در قيام عليه 

يزيد يارياش كنند.»
اين جمله مختصر ميتواند شخصيت يزيد را به تمام معني 
آشكار كند؛ زيرا فســـاد و تبهكاري و انحراف يك شخصيت تا 
به حد نهايي نرسد، گفته نميشـــود كه اوصاف قبيح مزبور آن 
شخص براي همه ثابت شده است، زيرا صدها احتمال و تأويل 
و تفســـير و اغراض شخصي و عمومي، مانع از آن است كه همه 
مردم در بيش از ده جامعه بزرگ اســـالمي آن روز، از كوچك و 
بزرگ و دانا و نادان و خوب و بد... همه و همه، فساد و تبهكاري 
شاخصترين فردشـــان را بپذيرند. اگر از اين اتفاق نظر جوامع 
عصر خود يزيد و صاحبنظران قرون و اعصار بعدي بگذريم، 
توجه شايسته به كردار سه سال و نيمهاش، جاي ترديدي در اين 
حقيقت نميگذارد كه در صورت موافقت امام حسين(ع) با او، 
نتيجهاي جز امضاي نابودي اسالم و بردگي مردم به بنياميه در بر 

نداشت. اما كارنامه سه سال و نيم يزيد:
كشتن امام حســـين(ع) با هفتاد و يك رادمرد ديگر به  1ـ
وضعي كه تاكنون هيچ مورخيـ  چه مسلمان و چه غيرمسلمان 
ـ بدون لرز و وحشـــت و ناراحتي روحي شديد، نتوانسته است 

پيرامون آن حادثه مطالعهاي كند و چيزي بنويسد.
2ـ قتـــل عام اهالي مدينه كه به قول مورخان درباره جالدان 
خونآشـــام مغول: «آمدند و كشتند و سوزاندند و رفتند»، با اين 
تفاوت كه در هيچ تاريخي ديده نشـــده است كه چنگيز و هالكو 
و آباقاخان به فرماندهان خود دســـتور بدهند كه كساني را كه از 
لبه شمشير شما ســـالم ماندند، دور خود جمع كنيد و از يكايك
آنان براي برده من شدن بيعت بگيريد. اين دستور را يزيد صادر 
كرده است. دســـتور او به جالدش مسلم بن عقبه چنين بود كه: 
«اگر كســـي از اهل مدينه زنده بماند، بايد براي بردگي محض با 
من (يزيد) بيعت كند و اگر كسي از پذيرش بردگي امتناع ورزيد، 

گردنش از بدنش جدا شود.»
3ـ ســـوزاندن بيتاهللا الحرام و كشـــتار اهل مكه.اين بود 
كارنامه يزيد. معاويه پســـرش يزيد را بر جاي خود نصب كرد و 
براي رويارويي بيپرده با شخصيتي كه براي خود ساخته بود، به 
زير خاك رفت. بار ديگر تاريخ بشـــري، شخصيتي تبلوريافته از 
سرگذشتي را كه از نظر اهداف و آرمانهاي اعالي انساني اسالمي 
غيرقابـــل توجيه بود، راهي زير خاك تيره نمود؛ ولي همان گونه 
كه خاك تيره، به جهت جانشين ساختن فرزندش يزيد كه ادامه 
وجود او بود، نتوانســـت آن چهره شناخته شده را مخفي نمايد، 
همچنان ياوهگوييهاي چاپلوسان نيز نتوانست صورت واقعي 
او را از دلها بزدايد و از تاريخ محو ســـازد. آنچه در آثار نقل شده 

از آن روزگار ديده ميشود، بيش از اين نيست كه معاويه، زمينه 
تحميل ســـلطه يزيد را بر بعضي از مردم به وسيله شمشير و يا 
سفرههاي رنگين آماده كرد، ولي هيچ تاريخ مستندي نگفته است 
كه مردمـ  از طبقه معمولي گرفته تا شـــخصيتهاي برجستهـ  با 
كمال رضايت با يزيد بيعت نموده و او را كه فردي پستتر از او 

در ميانشان نبود، براي زمامداري برگزيده باشند.
آري، در آن هنگام كه قدرت نامشروع، با ناآگاهي اكثريت 
مردم، با تلقينپذيري عاميان و ناتواني و زبوني و مصلحتانديشي 
عدهاي كه اســـتعداد اصالح مديريت جامعه را دارند، دست به 
دست هم داد، فرزندي به نام يزيد ميزايد كه دستور كشتن مردي 
به نام حسين بن علي(ع) را صادر ميكند كه جلوهگاه اعالي همه 
ارزشهاي واالي انسانيـ  الهي است. قرائن و شواهد تاريخي نشان 
ميدهد كه امام حســـين(ع) حتي در دوران معاويه كه مقداري از 
ظواهر اسالمي را در استخدام به حكومتش مراعات ميكرد، دائمًا

در فكر چارهجويي و نجاتدادن جامعه از سلطهجويان خودكامه 
بود؛ ولي با نظر به مجموع شرايطي كه در آن دوران وجود داشت، 
مخصوصًا با توجه به تعهدي كه امام حسين(ع) براي جلوگيري 
از خونريزي بيحد و كران با معاويه داشت، حركتي براي نهضت 
و انقالب نكرد. حتي پس از وفات برادر بزرگوارش امام حسن 
مجتبي(ع) به تقاضاي شيعيان عراق كه از او ميخواستند برود و 
در عراق حكومت عدل اسالمي را برپا دارد، پاسخ مثبت نداد و به 
آنان گوشزد فرمود: «ميان ما و معاويه تعهدي برقرار شده است. 
صحيح نيست كه من آن را بشكنم، تا مدت آن عهد سپري گردد. 
و آنگاه كه معاويه ُمرد، در اين باره ميانديشم و تصميمي خواهم 
گرفـــت.» هنگامي كه جابر بن عبداهللا به آن حضرت عرض كرد: 
«نظر من اين است كه تو هم مانند برادرت كه با معاويه صلح كرد، 
با يزيد صلح نمايي»، حســـين(ع) فرمود: «صلح برادرم با معاويه 
به امر خدا و رســـول او بود، و جنگ من هم با يزيد، به امر خدا و 

رسول اوست.»
عظمت اصل وفا به عهد و پيمان بود كه حســـين(ع) را در 
مقابل معاويه به سكوت واداشـــت. سكوت امام در آن روزگار 
تيره و تار، ناشـــي از تعهد به متاركه جنگ بود كه در زمان برادر 
بزرگوارش بسته شده بود. حسين(ع) كه شخصيتش در جاذبيت 
ارزشهاي عالي انسانيـ  الهي بود، ميفهميد كه عظمت اصل وفا 
به عهد چيست، و اين اصل شايسته هرگونه گذشت و فداكاري 
اســـت، نه معاويه كه همه مواد آن عهد را كه براي متاركه جنگ 
بسته بود، زير پا گذاشـــت و بر ضد همه آن تعهدها عمل نمود. 
او معاويه بود و اين امام حســـين عليهالسالم. او همه چيز را براي 
ســـلطه و حكومت دنيوي ميخواســـت و حتي تعهدهايي كه 
ميبست، برايش هيچ ارزش و انگيزگي براي وفا به آنها نداشت، 
ولي اين(امام حســـين(ع)) نه تنها سلطه و حكومت، بلكه همه 
وجود خود را فداي عمل به انجام آن تكليف برين تلقي ميكرد كه 
نغمهاش را از اعماق وجدان پاكش ميشنيد. شخصيت اين مرد 
بزرگ، دامنه شخصيت علي بن ابي طالب(ع) و دومين جلوهگاه او 
بود. همان گونه كه ايمان و عمل به اصل وفا به عهد، از مختصات 
روحي آن پدر باعظمت بود، آن ايمان و عمل در حســـين(ع) كه 

تجليگاه آن روح بزرگ بود، وجود داشت.
دستور اميرالمؤمنين(ع) به مالك اشتر چنين است: «مالكا، 
اگر ميان خود و دشمن معاهدهاي منعقد نمودي، به طور كامل به 

معاهده خود وفا كن، و نفس خود را در برابر عهدي كه بســـتهاي 
سپر كن؛ زيرا عموم مردم در هيچ يك از واجبات الهي با آن همه 
پراكندگي كه در آرا و خواستههاي خود دارند، مانند بزرگداشت 
وفاي به معاهدهها اتفاق نظر ندارند. اين يك قانون محكم است 
كه حتي مشركان هم در بين خود، با قطع نظر از اسالم و مسلمين، 
به آن عمل ميكردند؛ زيرا آنان نيز عواقب ناشايست عهدشكني را 
آزموده بودند. هرگز براي مختل ساختن امر پناهندگي دشمن به 
تو، نيرنگ راه مينداز و تعهد خود را نقض مكن، و براي دشمنت 
حيلهگري روا مدار؛ زيرا هيچ كس جز نادان شقي، به خدا جرأت 
نميكند. خداوند متعال، قانون تعهد و پناهندگي و پناه دادن را با 
رحمت الهي خود ميان بندگانش، عامل امن و امان قرار داده است 
كه در منطقه ممنوعه آن بيارامند و در همســـايگي آن، با احساس 
امن، به زندگي خود ادامه بدهنـــد. پس هيچ گونه فريبكاري و 
نيرنگ را نبايد در تعهـــد راه داد، و هيچ معاملهاي را به گونهاي 
منعقد مكن كه ابهامانگيز بوده و امكان وارد كردن اختالالت در 
آن وجود داشته باشد. هرگز پس از تأكيد و استحكام متن معاهده، 
تكيه بر مغلطهكاري مكن. و اگر به جهت تعهد الهي در تنگنا قرار 
گرفتي، اين امر هرگز موجب نشود كه درصدد فسخ به ناحق آن 
برآيي؛ زيرا شكيبايي تو بر تنگنايي كه اميد گشوده شدن و نيكي 
عاقبت آن را داري، بهتر از آن عذرخواهي است كه از نتيجه بد آن، 
بيمناك، و از بازخواست خداوندي كه در دنيا و آخرت دامن تو 

را خواهد گرفت، هراسناك باشي.»
اگر مـــا نتوانيم قانوني را كه در زير بـــراي حيات معقول 
انســـانها مطرح مينماييم، بپذيريم، يقين داشته باشيد كه ارزش 
دنيايي كه در آن زندگي ميكنيم، جز به اندازه ارزش ســـرگرمي 
در قهوهخانهاي كه مشـــتريان آن را پوچگرايان تشكيل ميدهند، 
نخواهد بود. آن قانون چنين اســـت: انواع حكومتهاـ  چه حق و 
چه باطلـ  باالخره پس از سپري شدن روزگاري معين، غروب 
ميكنند. تنها تفاوتي كه ميان آنها وجود دارد، در اين اســـت كه 
هدف اصلي حكومتهاي حق، نصب و روشـــن كردن مشعلهاي 
ارزشـــهاي عالي فرا راه كاروان بشريت در مسير تكامل است و 
هدف حكومتهاي باطل، تورم بخشيدن به «خود حيواني» است با 
قرباني كردن همه حقايق به عنوان وسيله در راه وصول به هدف 
خود. به همين جهت اســـت كه حكام حق، نه تنها همه فعاليتها و 
تالشـــهاي خود را در راه نصب و روشن ساختن مشعلهاي حق 
به كار ميبندند و نه تنها خـــود حكومت را هم براي اين هدف 
مقدس ميخواهند، بلكه وجود خود را همواره در مرز شهادت 
در مسير هدف خود ميبينند. بر مبناي اين قانون است كه مقدار 
و طول زمان زمامداري و گسترش قلمرو آن، براي حكومت حق 
مطرح نيست. آنچه براي اين نوع حكومت اهميت دارد، طرح و 
اثبات ارزشهاي «حيات معقول» انسانهاست. از اين جهت است 
كه حكام باطل، هدف و مقصودي جز تسلط بر انسانها و وسيله 
ســـاختن زندگي مادي و معنوي آنان براي همين سلطهگري و 
خودكامگي ندارند. لذا، همه سرمايهها و استعدادهاي وجودي 
خود را براي هرچه بيشـــتر متورم ساختن «خودطبيعي حيواني» 
به كار ميبندند تا بتوانند حوزه ســـلطهگريهاي خود را توسعه 
بدهنـــد و حتي اگر بتوانند، لحظهاي بر جوالنهاي خود در ميدان 

كامكاريها بيفزايند.

تورم بخشيدن 
به خود حيواني
عالمه محمدتقي جعفري(ره)
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آقاى طباطبايى مرحوم كربن را دوســـت داشت و كربن 
نيز آقاى طباطبايى را عاشـــقانه دوست داشت. من در جلسات 
مىديدم كه چقدر همديگر را دوســـت دارند و به هم ارادت و 
عالقه دارند. يادم مىآيد كه كربن يك شـــب آقاى طباطبايى را 
به منزلش دعوت كرد. اين يك دعوت خصوصى بود و شخص 
ديگري در آن حضور نداشت. مرحوم عالمه به منزل كربن رفت. 
كربن فرزند نداشـــت و خانمش هم اهل عرفان و حكمت بود 
و همراه با او روى آثار عرفانى كار مىكرد. كربن معموالً شـــبها 
كار مىكرد و تـــا صبح بيدار مىماند. خانمش نيز او را همراهى 
مىكرد. در ميهمانى آن شب، نمىدانم چه گذشت؛ ولى تا ساليان 
بعد، آقاى طباطبايى چنديـــن بار از آن گفت، همچنين بارها از 

بزرگوارى خانم كربن و فرهيختگى او سخن به ميان آورد.

حكمت شرقي
كربن حكمت شرق، و حكمت ايرانى شيعى را طلب مىكرد 
و مظهر كاملـــش را در وجود آقاى طباطبايى مىديد. در كتاب، 
حكمت را مىخواند؛ ولى تجسمش را در چهره آقاى طباطبايى 
مىديد. آقاى طباطبايى در كربن همين معنويت و احاطه به جهان 
و اطالعات فراوان و تفكر جهانى را مىديد. ايشان مىخواست 
بداند در دنيا چه مىگـــذرد و تازهترين بحثهاى فكرى جهان 
چيست و به چه سمت و ســـويى مىرود و ما در كجاى جهان 
ايستادهايم؟ كربن تحت تأثير انديشههاى عالمه طباطبايى قرار 
گرفت و عالمه هم از انديشههاى كربن خيلى بهره برد و نتيجه 
آشنايى و سود بردن عالمه از آشنايى با مكاتب فلسفى غرب بود 
و توانست در مسائل فلسفى و برخى موضعگيرىهاى علمى، از 
آنها بهره ببرد و تير به تاريكىنينداخت. مىدانســـت چه بگويد. 
كربن هم فراوان استفاده مىكرد. آنچه در كتابها خوانده بود، در 
اينجا تطبيق مىكرد و تصحيح مىشد و از حرفهاى عالمه تجسم 
آنها را مىيافت و هر دو واقعًا استفادههاى فراوان مىكردند و اين 
به نفع عالم تشيع بود. خدمات عالمه طباطبايى به عالمتشيع نياز 
به گفتن ندارد؛ اما من معتقدم هيچ غربى در طول تاريخ به اندازه 

كربن به عالم تشيع خدمت نكرده است.
كربن يك فيلسوف معنوى از تبار حكماى اشراقى است. 
او فيلسوف معنوى است كه در مغرب زمين تقريبًا نوبر است. و 
انتهاى انديشه او رسيدن به معنويت تشيع است. در آنجا مستغرق 
مىشود. معنويت تشيع، عرفان و واليت است و واليت كليّه. او 
از سرگشتگى غرب فراوان سخن مىگفت و دنيا را در سراشيب 
انحطاط مادى و خالى شـــدن از معنويت مىديد و نگران بود و 
از اين رو، تا آنجا كه مىتوانســـت، مىكوشيد نورى از معنويت 

را بهجهان بتاباند.

عالمه طباطبايى امروز در ايران شـــناخته شده است؛ ولى 
معتقدم آنچنان كه بايد، هنوز شناخته شده نيست. اهل تفسير او 
را با «الميزان» مىشناسند كه يكى از بهترين و مهمترين تفاسيرى 
اســـت كه تاكنون بر قرآن كريم نوشته شده است؛ عدهاى او را 
بهعنوان عابد و زاهد و عارف مىشناسند كه دستورات ذكرى به 
اشخاص داده است و خود نيز اهل ذكر و عرفان بود و استادانش 
عارف بودند، مثل مرحوم قاضىطباطبايى. كســـانى كه با عالمه 
آشـــنايى دارند، مقام عرفانى او را مىدانند، هرچند كه در زمينه 
عرفان، اثر روشن و شايعى به صورت مستقيم منتشر نكرد؛ ولى 
گفتار و كردارش همه عرفانى بود و همه ديدهاند. زهد وعرفان 
و ادبش بىنظير بود. او در برخورد با شاگردان و غير شاگردان و 

مقوله ادب، نمونه بود.
مقام فلسفى او را نيز همه مىدانند. بسيارى از رجال كشور 
در فلسفه شاگردش بودهاند. بزرگان و فيلسوفان فعلى، در حوزه 
و جاهاى ديگر غالبًا شـــاگردان او هستند. كتاب «بدايهالحكمه» 
و «نهايهالحكمه» ايشـــان در دسترس است و همه مىخوانند و 
مقام فلسفى ايشان را نشـــان مىدهد و همچنين تعليقاتى كه بر 
«اســـفار» مالصدرا و «بحاراالنوار» نوشته است. مرحوم عالمه 
طباطبايى فيلسوف، مفســـر و فقيه است. البته آثار فقهى ايشان 
چاپنشده است. ايشان در علم فقه و اصول آثار فراوان دارد و در 
زمـــان خودش از هيچ فقيه و اصولى كمتر نبود. در ادبيات عرب 
نيز كمنظير بود. نوشتارشـــان نشان مىدهد كه چقدر بر ادبيات 
عرب تسلط دارد و بيشتر به عربى مىنوشت؛ ولى به فارسى هم 
مىنوشـــتو شعرهايشان نشان مىدهد كه چقدر ذوق و احاطه 

بهفارسى داشت؛ شعرهاى ايشان بسيار خوب بود.
آن چيزى كه گفته نشـــده و من كمتر شـــنيدهام يا اصًال

نشنيدهام و خودم به عنوان يك شاگرد كه بسيار به ايشان نزديك 
بودم، شاهدش بودهام، اين اســـت كه عالمه طباطبايى يكى از 
آزادانديشترين مردانى اســـت كه مـــن در طول عمرم تاكنون

ديدهام و شـــايد بتوانم بگويم كه: من تاكنون كه در سن پيرىام، 
انســـانى را به حريت فكرى عالمه طباطبايى رؤيت نكردهام، 
علىاالطالق! تاكنون با انســـانى مالقات نكردهام كه در حريّت 
فكرى آزاد انديشتر از عالمه طباطبايى باشد. منكسى را به رتبه 

ايشان در آزادفكرى نديدهام.
آن مرد بزرگ همواره در حال انديشيدن بود: در شب و روز، 
در ســـفر و حضر، در راه رفتن و نشستن، در خواب و بيدارى؛ 
هميشـــه مىانديشيد؛ آن هم به مســـائلى كه روزمره نبود و من 
ميديدم چه در ميان طالب و چه در جلســـاتى كه باهانرىكربن 
داشت و بســـيارى از اساتيد دانشـــگاه در آن حضور داشتند، 
مسألهاى مطرح نمىشد، مگر اينكه احساس مىكردم ايشان قبًال
دربارهاش فكر كرده است و برايش تازه نيست. هر اندازه هم كه 
آن سؤال يا مسأله مخالف نظرياتش بود، روى ترش نمىكرد و 
براى فكركردن و پاسخ گفتن آماده بود و حاضر بود كه درباره هر 
مسألهاى از نو بينديشد. هم قبًال انديشيده بود و هم آمادگى براى 
انديشه درباره آن مسئله را داشت. هرگز نمىگفت كه اين مسئله

خالف مذاق و رشته من است، يا كفر است! هيچ سؤالىنبود كه 
از عالمه طباطبايى بپرسم و حتى كفرآلود باشد، و ايشان با روى 

باز و لبخند با آن روبرو نشود و پاسخ ندهد.

درس خارج فلسفه
به درس اسفار آقاى طباطبايى عده زيادى مىآمدند، من هم 

رفتم. درس عمومى بود. اين رفتن همان و مجذوب شدن همان. 
بعد متوجه شـــدم كه يك جلسه خصوصى شبانه دارند و فلسفه 
درس مىدهند. مىتوان گفت كه آن درس، درس خارج فلسفه 
بود. آن هم نه در مدرســـه، در منزلها و مخفيانه! اعضاى جلسه 
بيش از هفت هشت نفر از اصحاب خاص ايشان نبودند و شبهاى 

پنجشنبه و جمعه در منزل يكى از دوستان برگزار مىشد.
در اين جلسه امهات مســـائل فلسفه مطرح مىشد و همه 
كس به آن راه نداشت، مگر كسى كه خود آقاى طباطبايى اجازه 
بدهد. با ورود به اين جلســـه، دومرتبه شوقى ديگر در من ايجاد 
شـــد كه عجيب و غريب بود و ديدم كه گمشده من در آن جلسه 
اســـت و ديگر اساسًا كارى با جهان نداشتم. براى من آنچه بود، 
آنجا بود و آن جلســـه و فكر مىكردم اين جلسه همه چيز من 
اســـت و ديگر مردن و زنده ماندن و پول داشتن و نداشتن برايم 
مهم نبود. در آن برهه، همه چيز من آن جلسه و شخصيت عالمه 
طباطبايى بود و ايشان هم هر چيز تازه و بديعى داشت، در طبق 
اخالص مىگذاشـــت. ما هم هر چه از ذهنمان مىگذشت، با او 
در ميان مىگذاشتيم. بيشتر دغدغههاى فكرى و مسائل اعتقادى 
و فلســـفى مطرح مىكردم و او با ســـماحت و بزرگوارى تمام 
گوش مىداد، مىانديشيد و جواب مىداد. ممكن بود در مواردى 
از پاسخشان قانع نشـــوم؛ ولى او با بردبارى و سماحت بىنظير 
گوش مـــىداد و جواب مىداد. من به عمرم مردى به اين عاطفه 
نديدهام. او فيلسوفي كامل و متفكري تمامعيار بود؛ در عين حال، 

عاطفىترين انسان روزگار نيز بود.

گفتگو با  هانرى كربن
در جلســـات تهران كه هانرى كربن هم حضور داشـــت، 
شـــركت مىكردم. كربن هر ســـال 6 يا 4 ماه از فرانسه به ايران 
مىآمد و اين جلسات تشكيل مىشـــد و آقاى طباطبايى از قم 
به تهران مىآمد و بنده همراهشـــان مىآمدم. از قم با اتوبوس به 
شمسالعماره مىآمديم و اين معموالً در هواىگرم تابستان بود. 
بعد هم تاكســـى مىگرفتيم و به منزل آقاى ذوالمجد طباطبايى 
مىآمديم. او مردى متمكن بود و خانهاش در واقع آكادمى فلسفه 
بود و اين جلســـات در آن تشكيلمىشد. در اين جلسه كربن و 
بعضى از اساتيد دانشگاه شركت مىكردند. اين جلسه از غنايم 
روزگار بود. چيزها آموختم و ســـودها بردم. عالمه طباطبايى را 
قبًال كشـــف كرده بودم؛ ولى كربن را در اين جلسه كشف كردم 
كه او نيز عالمه بود. سالكى بود كه از غرب به شرق آمده بود. در 
غرب بىنظير بود. حرارت فراواني داشـــت و تشنگىاش براى 

درك معارف اسالمى و حقايق معنوى اليتناها بود.
كربن يكى از بزرگترين فيلســـوفان غرب در عصر ما بود. 
همه فيلســـوفان عصر را ديده و درك كـــرده بود، نه اينكه مثل 
ويتگنشتاين ياهايدگر تئورى خاصى بيان كرده باشد. شايد هيچ 
فيلســـوفى به اندازه كربن استاد نديده بود. او ازهايدگر گرفته تا 
اميل بريه و ژيلســـون و ماسينيون و... را ديده بود. با مكتبهاى 
فلسفى غرب فوقالعاده آشنايى داشت و متبحر بود. كربن سخت 
شـــيفته معنويات و روحانيت بود و معنويت را جستجو مىكرد 
و بر اين باور بود كه جهان در حال تهى شـــدن از معنويت است 
و بايد آن را از نو احيا و پيدا كنيم. كربن از طريق ماســـينيون با 
سهروردى آشنا شد و همه معارف را در آثار سهروردى و سپس 
مالصـــدرا يافته بود و مجذوب اين دو فيلســـوف بود. او آثار 

متعددى پديد آورده كه شگفتانگيز است.

طباطبايي؛
فيلسوف 
آزادانديش
دكتر غالمحسين ديناني
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عالمه طباطبايي
از نگاه دوربين



56

يادداشت

زاويه

يكشنبه 1394/8/24
سياست دوگانه غرب در مبارزه با تروريسم 

دكتر حسامالدين واعظزاده 
اين بار فرانسه شاهد اقدامات تروريستي و وحشيانه تكفيريها بود. به اميد آنكه هشدار و زنگ خطري باشد براي حل و فصل دائمي و جلوگيري از ظهور و 
گسترش اين پديده شوم تروريسم غير دولتي در سطح بينالمللي. كشورهاي اسالمي از جمله ايران و منطقه غرب آسيا سالهاست با تروريسم شبكهاي منطقهاي 
و بينالمللي مواجه بوده و همچنان هزينههاي كالن جاني، مالي و معنويـ  فرهنگي ميدهند. جواناني كه در كشـــورهاي اسالمي ميبايست براي توليد و توسعه 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي تربيت شوند، از فرط بيكاري، ظلم و تبعيض و در همان حال دريافت آموزشهاي عقايد وهابيـ  تكفيري دسته دسته به گروههاي 
تروريستي ميپيوندند. عالوه بر آن نسل دوم و سوم مهاجرين مسلمان در غرب نيز به داليل مختلف و تحت تاثير عقايد تكفيري، خانه و كاشانه خود را در اروپا 
رها كرده به اين گروهها در سوريه، لبنان، يمن، عراق و عليه هركسي كه مخالف آنها باشد ميپيوندند، ميكشند و خون ميريزند. آنها زماني كه از ارتكاب جنايت 
در سرزمينهاي اســـالمي به تنگ آيند و با موانعي مواجه شوند، به اروپا ميآيند، جايي براي ادامه اقدامات تروريستي و غير انساني، پس دولتهاي غربي بايد 

هوشيار باشند و با اهمال كاريهاي سياسي، جان و زندگي شهروندان خود را به خطر نيندازند. 
براي يك تحليل راهبردي كوتاه و مختصر ميبايســـت رهبران سياســـي و ديني جهان به چند متغير موثر براي شـــناخت علل ظهور و نيز مبارزه و نابودي اين پديده شوم تروريستي قرن 

بيست و يكم توجه نمايند:
تداوم خطاي تكراري غرب در مورد: 

1. رفتار دو گانه غرب با انتخاب و تمايل سياسي مسلمانان و نيز حكومتهاي عربي 
2. حمايت غرب از حكومتهاي غير منتخب، موروثي و كودتاچي در كشورهاي مسلمان

3. تقويت و هدايت گروههاي تروريستي براي بهره برداري به نفع خود در رقابتها و برخوردهاي منطقهاي و بينالمللي
غرب تا حد زيادي بايد مســـئوليت اقدامات گروههاي تروريستي مانند القاعده و داعش، آنهم بعلت سياست دوگانه و اهمال در مبارزه با پديده تروريسم بينالملل را بپذيرد. تا زماني كه 
دولتهاي غربي به اين واقعيت نرسند كه خود عاملي مهم در ظهور و گسترش تروريسم هستند، همچنان بايد شاهد اين اقدامات هولناك تروريستي باشيم. گروههاي تروريستي در زير سايه 
و چتر امنيتي و اطالعاتي و لجســـتيك قدرتهاي غربي و عربي توانســـتهاند در داخل دو كشور سوريه و عراق رشد و گسترش يافته و شهرهايي را تصرف كنند. اين اقدامات بدون دسترسي به 
حمايت فراملي و منابع خارجي ممكن نيست. بايد منشاء كمك هاي خارجي از هر نوع شناسايي، محكوم و متوقف شود. ضمن آنكه غرب از اسالم هراسي و تبعيض نسبت به جوامع مسلمان 
در غرب دست بكشد و به آن خاتمه دهد و حقوق بشر را نسبت به آنها رعايت كند. كشورهاي غربي بايد نسبت به مشروعيت نظامهاي غيرمنتخب عرب و ميزان پايبندي و رعايت حقوق بشر 
و آزاديهاي مدني و ديني از سوي آنها، حساسيت و توجه بيشتري داشته باشند، و اين تئوري قديمي قرن نوزدهمي كه «هنوز ملتهاي مسلمان شايستگي و عرضة داشتن حكومتهاي منتخب 

و دموكراتيك را ندارند» تغيير دهند و به راي مردم احترام بگذارند.
در اين راستا، غرب براي مبارزه با تروريسم غير دولتي بايد اقدامات فوري زير را انجام دهد:
1. كاهش يا قطع روابط و تحريم تسليحاتي عليه كشورهاي حامي تروريستهاي تكفيري

2. تقويت روابط با كشورهاي خط مقدم مبارزه با تروريسم
3. عدم مذاكره با گروههاي تروريستي و امتناع از امضاي قرارداد صلح و نيز به رسميت شناختن آنها!

غرب و ســـاير كشورهاي آسيب ديده از پديده تروريسم تكفيري فقط با توجه به مالحظات ذكر شده، با اتخاذ سياست گذاري بازدارندگي و نيز اقدام مؤثري براي مواجهه و مبارزه با اين 
پديده شوم ميتوانند موفق باشند. 

كمبود و تحديد منابع لجستيك و انرژي و سوخت داعش كه با شروع اقدام نظامي روسيه، پيروزيهاي نيروهاي مردمي سوريه و عراق و نيز برخي حمالت هوايي و پراكنده آمريكا آغاز شد، داعش 
را در بحران ســـخت و نااميد كنندهاي فرو برده است كه گواهي بر فرارسيدن پايان بازي آنان است. حادثه تروريستي در فرانسه كه ممكن است ساير كشورهاي اروپايي را فرا بگيرد بايد به دستاوردهاي 

راهبرديتري در نشست وين بينجامد. ايران نيز بايد نسبت به هرگونه اقدامات تروريستي در خاك خود و در عراق بويژه در ايام اربعين حسيني هوشياري خود را حفظ و تقويت كند. 
علماي مســـلمان كشورهاي اسالمي بايد متوجه ظهور نسل جديدي از جواناني باشند كه به سختي ميتوانند به گفتهها و توصيههاي آنها اعتقادي داشته باشند. مسئوليت علما و بزرگان 

ديني جهان اسالم براي روشنگري و زدودن افكار شيطاني از جوامع مسلمان و پيروان خود يك وظيفه فوري و ضروري است.
علما و رهبران مسلمان در سراسر جهان بايد ضمن تعامل سازنده با هم، با جوانان جوامع خود نيز ارتباط كّمي و كيفي مناسب و نزديكي داشته باشند، داشتن روشهاي تربيتي و استراتژيهاي 

آموزشي هماهنگ، نزديك و كاربردي ميان علماي جهان اسالم، براي جلوگيري از ظهور و گسترش عقايد ضدبشري و ضد اسالمي ميان جوانان مسلمان مهم و ضروري است.

سهشنبه 1394/9/3
آمريكا و انتخاب بين دموكراسي و تروريسم 

بازي با كلمات به عنوان يك فن و قابليت در ديپلماســـي و مواضع رســـمي رواج قابل 
توجهي دارد. چند روز قبل اوباما اعالم كرد، روسيه و ايران بايد بين بشار اسد و حفظ حكومت 

و حاكميت سوريه يكي را انتخاب كنند.
اين موضع اوباما بدين معني بود كه اگر روســـيه و ايران از بشـــار اســـد حمايت  كنند 
حاكميت سوريه كه هدف اقدامات تروريستي است را بايد ناديده بگيرند و تروريسم تكفيري 
در سوريه را نه به عنوان يك پديده ضد بشري و تهديد جهاني، بلكه به عنوان يك واكنش قابل 
توجيه در مقابل حمايت از بشار اسد مورد اغماض قرار ميدهند. نكته مهم در بحران سوريه 
اين است كه اســـتانداردهاي دوگانه بر رفتار آمريكاييها حاكم است و با تكيه بر روشهاي 
فريبكاري و غيرقانوني قصد دارند رقباي خود را در تنگنا قرار دهند.بحران سوريه راميتوان 
در چند محور خالصه كرد تا بدانيم مشـــكل اصلي در انتخاب بين دموكراســـي و القاعده و 

تروريسم است و يا انتخاب بين بشار اسد و رويكرد براندازي حاكميت در سوريه؟
بشار اســـد رئيسجمهور انتخاب شده از سوي مردم سوريه است و حتي آوارگان سني 
مذهب كه در لبنان به ســـر ميبرند با تمامي فضاسازي و شانتاژ جريان 14 مارس و المستقبل 
در اين انتخابات با هجومي غافلگيركننده به بشـــار اسد راي دادهاند.بحران سوريه پديدهاي 
مداخلهگرانه و تروريســـتي اســـت كه از حمايت ارتجاع عرب و متحدان غربي در تمامي 
عرصههاي مالي، لجستيكي، تسليحاتي و سياســـي و رسانهاي برخوردار است.ماهيت اين 
بحران مصنوعي در سوريه منافع نامشروع استعماري است و عقدهگشايي برخي سران عرب 
و توهم عثمانيگري تركيه در كنار آن اســـت.هيچ جريان ميانه رو و مسلحي در سوريه وجود 
ندارد و تمامي جريانهاي مســـلح، يا با داعش و يا با جبهه النصرة بيعت كردند و ذيل پرچم 
القاعده قرار ميگيرند. جريانهاي سياسي معارض و غيرمسلح و شرافتمند در سوريه هستند 
كه ضمن انتقاد به نظام سياسي ســـوريه تروريسم و اقدامات نظامي در سوريه را نيز محكوم 
ميكنند.موتور اصلي تروريســـم تكفيري كه از يكصد كشور جهان به سوي سوريه سرازير 
شدهاند در اختيار سعودي، تركيه و قطر است كه توسط سيستمهاي اطالعاتي غربي و منطقهاي 
و به ويژه صهيونيســـتي مديريت و هدايت و حمايت ميشوند.از ابتداي اين بحران كه از پنج 
ســـال قبل شروع شد و در نشستهاي ژنو و وين، همواره راهبرد ثابت براندازي نظام سوريه 

از ســـوي آمريكا و متحدان آن دنبال شد. آمريكا و ارتجاع عرب و رژيم صهيونيستي به خوبي 
ميدانند كه دستيابي به اين هدف، تجزيه سوريه را به دنبال خواهد داشت. لذا از آنجا كه آمريكا 
و غرب و رژيم صهيونيستي و ارتجاع عرب مداخله مستقيم در سوريه را منطبق بر منافع خود 
نميدانســـتند و يا آن را امكانپذير نميدانند، تكيه بر ابزار افراطيگري تروريستي و تكفيري 
براي براندازي نظام سوريه را ضروري ميدانند. از اين رو، همه توان اجرايي خود در سالهاي 
گذشـــته را در حمايت و تقويت از اين تروريسم تكفيري قرار دادند و به شكلهاي گوناگون 

آنها را بزك هم كردهاند.
با اينكه همه ميدانند كه افسار گروههاي مسلح در سوريه در دست القاعده با دو نام داعش 
و يا النصره اســـت و با آن بيعت كردهاند، اما رسانههاي منطقهاي و جهاني استعماري از آنها به 
عنوان شورشي، معارض، انقالبي و مدافعان حقوق اهل سنت نام بردهاند. امروز كه در نشست 
وين در تنگناي انتخاب سياسي و مشـــت آهنين نظامي سوريه- ايران در داخل سوريه قرار 
گرفتهاند، در تالش براي نامگذاري جديد براي بخشـــي از اين تروريستها در سوريه به نام 
نيروهاي ميانهرو هستند و مسئوليت خود در حمايت از تروريسم در سوريه را كمرنگ نشان 
ميدهند تا در روند سياسي وين امكان كسب امتيازهاي بزرگ را فراهم كنند. مهمترين تالش 
آمريكا، ارتجاع عرب و صهيونيسم جهاني اين است كه مواضع روسيه، ايران و مقاومت را در 
حمايت از بشار اسد به عنوان سمبل وحدت ملي و سرزميني سست كنند. آنها همچنين مانند 
ســـخنگوي وزارت خارجه آمريكا با خوش خيالي اميد به مصالحه و معامله با ايران و روسيه 

بر روي بشار اسد دارند.
نكته مهم اينجاســـت كه ايران و روسيه در حمايت از دموكراسي در سوريه از بشار اسد 
حمايت ميكنند و اين آمريكا اســـت كه بايد بين دموكراســـي ادعايي و موجود در غرب و 
تروريســـم القاعده در ســـوريه يكي را انتخاب كند و هيچ راه حل ميانهاي بين دموكراسي و 
تروريســـم وجود ندارد. لذا اين آمريكا و متحدان مرتجع منطقه هســـتند كه بايد با خودشان 
مصالحه و از حمايت تروريســـم عقبنشيني كرده و دموكراســـي و نتايج آن را در سوريه 

بپذيرد.
*خبرگزاري فارس



57

موجي از تيراندازيها و انفجارها به يكباره پاريس را شهر 
تروريســـت زده كرد. حمالت تروريستي در شش نقطه از مركز 
فرانســـه بيش از 153 كشـــته و 200 نفر زخمي بجاي گذاشت 
كه به روايت مســـئوالن امنيتي فرانسه، حال80 نفر از زخميها 
بسيار وخيم گزارش شده و احتمال باالرفتن آمار كشته شدگان 
به بيش از 200 نفر داده ميشـــود. براي نخستين بار پس از سال 
1944 ميالدي در فرانســـه حكومت نظامي و منع رفت و آمد به 
اجرا گذاشته شـــد و تمام پروازها در اين كشور لغو شد. رئيس 
جمهور فرانســـه كه از مهلكه انفجار در ورزشگاه با تدابير شديد 
امنيتي خارج شده بود، براي نخستين بار در سراسر فرانسه اعالم 
وضعيت اضطراري كرد و مرزهاي اين كشور را براي جلوگيري 

از فرار تروريستها بست. 
اوالند رئيس جمهور فرانسه سفرش به تركيه براي شركت 
در نشست گروه20 را نيز لغو كرد. او ارتش فرانسه را براي مقابله 
با عمليات تروريســـتي فرا خواند و دستور اعزام 1500 سرباز به 
پاريس را صادر كرد. برخي از رسانهها ميگويند، داعش در وب 
سايت خود مسئوليت رسمي حمله به پاريس را برعهده گرفته و 
اعالم كرده است» اين 11 سپتامبر فرانسه است.» همين رسانهها 
اطالع دادهاند كه داعش در شب حمله چندينبار بر روي صفحه 
تويتر خود «توييت» با اين عبارتها گذاشـــته است.» پاريس در 
آتش“، «پاريس شهر اشباح» و ســـرانجام نوشته است «بعد از 

پاريس نوبت روسيه است.»
1ـ نزديك به پنج ســـال است كه سياســـتمداران غربي، 
خاورميانه را مركـــز بحران زدگي تروريســـم معرفي كردند. 
در اين پنج ســـال رؤساي كشـــورهاي غربي(آمريكا و اروپا) 
اطالعات كافي از چگونگي ظهور و بروز گروههاي تروريستي و 
فراگيري تروريسم در خاورميانه به دست آوردند. حمايت رژيم 
صهيونيستي از بسط تروريسم در كشورهاي خاص عربي( عراق، 
سوريه، لبنان، يمن، ليبي و مصر) را مي دانند و از دالرهاي نفتي 
كه از ســـوي دولتهاي سعودي، امارات و قطر در اختيار شبكه 
تروريسم قرار ميگيرد آگاهي دقيق دارند. داعش بسيار سريعتر از 

شبكه تروريستي القاعده اعالم موجوديت و رشد كرد. در اغلب 
محافل سياســـي و رسانهاي مستقل غرب قدرت مالي اين گروه 
تروريستي و انواع و اقسام تسليحاتي كه در اختيار او قرار گرفته 
است، سوال برانگيز شد. اما تا امروز هيچ دولت قدرتمند غربي به 
اين پرسشها پاسخ نداده است. هفته گذشته برخي از رسانههاي 
غربي، خبر فروش نفت توســـط داعش از طريق تركيه را اطالع 
دادند. داعش ماهانه تا 3 ميليون دالر از فروش نفت، به دســـت 
ميآورد. دولتهاي غربي در 5 ســـال گذشته براساس پذيرش 
تحليل و تفســـير نتانياهو از خاورميانه حركت كردند كه اساس 
آن بر توليد بحران پيراموني و جنگهاي دروني در كشـــورهاي 
مسلمان استوار است. بسياري از دولتهاي غربي بحران كنترل 
شده در درون خاورميانه را ســـودآور براي خود دانستند. آقاي 
اوالند با همين برداشت از بحران و جنگ در خاورميانه در سفر 
كوتاه به عربســـتان و امارات بيـــش از 20 ميليارد دالر قرار داد 
فروش تسليحات را بست و اين تجارت را موفقترين مأموريت 

سياسي خود ناميد.
اما اينك بحران تروريســـم از كنترل خارج شـــده و در 
خاورميانه مسدود نمانده اســـت بلكه امروز در پاريس فاجعه 

ميآفريند.
2ـ اروپا يكباره خود را به طور مستقيم با پديده تروريسم در 
خاورميانه و آثار شوم آن مواجه ديد. از يك طرف امواج انساني 
آوارگان جنگ با نام «پناهجويان» از مرزهاي كشورهاي اروپايي 
عبور و همه اروپا را دچار مشكالت متعدد كرده است. از سوي 
ديگر شهرهاي بزرگ و مشهور و چه بسا دولتهاي اروپايي به 

طور مستقيم هدف تروريسم قرار ميگيرند. 
اگر تا ديروز محافل سياسي صهيونيستها از بحران كنترل 
شده در خاورميانه و جنگهاي داخلي در كشورهاي عربي سود 
ميبردنـــد و از آن حمايت ميكردند، امروز اين بحران عالوه بر 

خاورميانه، اروپا را نيز فرا گرفته است.
3ـ ديگر هيچ دولت و كشـــوري از حمالت تروريستي آن 
هم به صورت ســـازمانيافته چه در خاورميانـــه يا در اروپا در 

امان نيست. دولتها در خاورميانه 
و يا در كشـــورهاي اروپايي اگر 
هم بخواهند كه آتش تروريســـم 
را خاموش كننـــد، كار چنداني 
نميتوانند انجـــام دهند. اال اينكه 
مسكو و واشنگتن به اشتراك نظر 
درباره بحران خاورميانه دست پيدا 
كنند و به طور جـــدي بخواهند 
پرونده بحران در اين منطقه بسته 

شود.
آنچه كه در ميدان سياســـت ديده ميشود، تنافر نظري و 
سياسي مسكو و واشنگتن اســـت كه هزينهپرداز آن ملتهاي 
خاورميانه و اكنون برخي از كشـــورهاي اروپايي شـــدهاند. 
صهيونيستها كه «اسالمهراسي» را سرلوحه فعاليتهاي خود 
قرار دادهاند، همچنان از تداوم تروريسم حمايت ميكنند و خود 
در فلسطين اشـــغالي كمترين بهاء و ارزشي به حقوق انساني و 
شهروندي فلسطينيان نميدهند. وقتي از يك طرف تشكلهاي 
تروريستي مرحله به مرحله گســـترش پيدا ميكنند و از سوي 
ديگر نتانياهو به كشـــتار فلسطينيان ميپردازد و خانههاي آنها 
را ويران ميســـازد، خط ادامه فعاليتهاي تروريستي همچنان 
ادامه مييابد تا آنجا كه داعش در اطالعيه خود بعد از انفجارهاي 
پاريس آن را 11 سپتامبر براي فرانسه ميخواند و وعده ميدهد 
كه بعد از پاريس «نوبت» روسيه، انگليس، ايتاليا و آمريكا خواهد 

بود!
نابودي تشكلهاي تروريستي از داعش، النصره، القاعده 
و ... نيازمند اراده و توافق بينالمللي، به خصوص همســـويي 
مسكوـ  واشنگتن است اين توافق امروز وجود ندارد و بيشتر 
بازي سياسي ديده ميشود تا اقدام جدي و مؤثر براي عبور از 
چندين سال بحران تروريسم در خاورميانه. تا اين شرايط ادامه 
يابد، هر زمان هر شهري ممكن است هدف بعدي تروريستها 

باشد ...

  يكشنبه 1394/8/24
  هدف بعدي كجاست؟ 

دهلرانـ  خبرنگار اطالعات: بزرگ بود و نجيب،غريب بود و سپيد. دلش دريايي بود و نگاهش آسماني. سنگرها او را خوب ميشناسند. خاكريزها در دلتنگي نگاهش به تعزيت 
نشســـتهاند. درختها در ســــوگ قامت او مويه ميسرايند. سالهاي اسارت در دلتنـگي و غربت به عشـق مشغول بود. اسارت او راخم نكرد، زخمها او را به ستوه در نياوردند، نيها 

پـابهپـاي حنـجرهاش از جدايـيها سرودند.
لشكري در اندوه او به كوهي از بغض پناه بردهاند و تركشهاي بيشماري در او گرد آمده بوند، زخمها او را به خوبي ميشناختند، قامت او به كوه ميمانست. 

لبنان، بلنديهاي جوالن، مهران، قالويزانو و دشـــتهاي تفتيده خوزســـتان شجاعت او را از ياد نبردهاند و خيابانهاي شهرم از او ميسرايند از پايمردي، مردي كه چون كوه بود. 
اكنون او رفته اســـت و ما ماندهايم لشكري مانده اســـت و كوهي از غم، نيها ناالنند و چشمها گريان، تو نيستي دشتها به غربت ميگرايند و آسمان شعر و غزل بارانيست، تو نيستي 

دلتنگي و مويه ما را دوره كرده است و ميانديشيم به باران به بغض و روزهاي تنها و شبهاي تيره كدام سنگر كدام خاكريز ترا به ياد خواهد آورد.
سردار...! سردار حاج صارم طهماسبي داراي قدي بلند بود مانند نام و آوازهاش از ويژگيهاي بارز اين مرد خدا، ميتوان به واليتپذيري، مردمداري، مهرباني، گشادهرويي، احترام 
به بزرگ و كوچك و... اشاره كرد. صارم طهماسبي سال 1333 در روستاي سرابباغ شهرستان آبدانان از توابع استان ايالم ديده به جهان گشود و دوران ابتدايي و راهنمايي را در همان 
روستا به پايان رساند و براي گذراندن مقطع متوسطه راهي آبدانان، دهلران و شهرستان اسدآباد استان همدان شد. در سال 49 پس از آشنايي با شهيدان محمد منتظري و اندرزگو وارد 
مبارزات سياسي عليه رژيم ستمشاهي شد كه توسط ساواك ايالم شناسايي و دستگير شد.سردار طهماسبي سال 50 همراه با چند نفر از مبارزان انقالبي به لبنان سفر كرد و به مدت پنج 
سال، ضمن فراگيري فنون رزمي و پارتيزاني و زندگي در شرايط بسيار سخت، در كنار مجاهدان و مبارزان جنبش امل لبنان عليه رژيم غاصب اسرائيل در سرزمينهاي اشغالي جنگيد 

و توسط مأموران رژيم به شدت مجروح شد كه آثار به جاي مانده از جراحات آن زمان در پاي چپ اين مجاهد نستوه همچنان باقيمانده بود.
طهماســـبي در آستانه پيروزي انقالب اسالمي به وطن بازگشـــت و در يك مركز چريكي به صورت مخفيانه به ساخت بمبهاي دستي و آموزش و هدايت تظاهركنندگان ضد 
حكومت شاه پرداخت و آنها را تجهيز و تسليح ميكرد. پس از سرنگوني رژيم پهلوي و برپايي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران به دستور و همراه شهيد محمد منتظري با يك فروند 
هواپيماي نظامي براي تكميل مأموريتها و فراگيري آموزشهاي پيشرفته دوباره راهي لبنان و شهرهاي سور، صيدا، نبتيه و برجالبراجنه شد و پس از گذشت يك سال و نيم به كشور 

بازگشت و با هماهنگي و دستور شهيد مصطفي چمران در جبهه مياني جنگ تحميلي (استان ايالم) مشغول نبرد جانانه با متجاوزان بعثي شد.
ســـردار طهماسبي در مسئوليتهاي مختلف عملياتي، شناسايي، رزمي و فرماندهي يگانهاي پياده سپاه پاسداران انقالب اسالمي استان ايالم خدمات شاياني به اسالم و انقالب 
كرد و در ســـيزدهم آبان 63 هنگام مأموريت شناسايي در منطقه سرخر مهران از ســـوي گروه معروف به ”گوشبرها“ به اسارت درآمد و پس از 50 ماه اسارت آزاد و به آغوش ايران 
اســـالمي بازگشت. حاج صارم طهماسبي داراي مدرك كارشناسي ارشد علوم سياســـي بود و سوابق درخشاني در تدريس و تفسير قرآن و نهجالبالغه داشت.سردار صارم طهماسبي 
آزاده و جانباز باالي 70 درصد در دوران دفاع مقدس و همرزم شـــهيد مصطفي چمران در لبنان، اخيراً بر اثر ســـكته قلبي در سن 61 سالگي نداي حق را لبيك گفت و به جمع همرزمان 

شهيدش پيوست.

چهارشنبه 1394/9/4
از بلنديهاي لبنان تا دشتهاي تفتيده خوزستان
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وقتي در پنجم آذر 58 فرمان تشـــكيل بسيج مستضعفين توسط امام(ره) صادر شد كمتر 
كســـي فكر ميكرد كه اين نهاد مردمي بتواند چند ماه بعد چنين ظرفيتي از خود نشان دهد و 
ضرورت وجودياش را به نمايش بگذارد. گرچه تا پيش از آن نيز اين ضرورت احساس شده 
بود. نيروهاي مردمي توانســـته بودند در ماجراهاي مقابله با ضدانقالب در حوادث ماههاي 
ابتدايي پيروزي نهضت، قـــدرت حضور مردم را به نمايش بگذارند. چه قبل و چه بعد از اين 
تاريخ در غائله تركمنصحرا، كردســـتان، آزادي پاوه، ماجراي ششم بهمن آمل و خلق عرب 
و... در همه و همه اين عرصههاي حضور گسترده مردم نمايش قدرت اليزالي بود كه انقالب 

را حفظ كرد.
وقتي در پائيز 59 جنگ تحميلي آغاز شد همگان از ظرفيت باالي بسيج بيشتر باخبر شدند 
و انصافًا اگر بسيج نبود سرنوشت جنگ به ناكجاآباد ميانجاميد. نيروهاي مردمي و بيادعايي 
كه از سِر اخالص و فقط براي رضاي خدا و پاسداري از ميهن اسالمي سر از پا ناشناس، بهترين 
جلوههاي ايثار را آفريدند. اما پس از پايان جنگ شـــايد اين تصور پيش آمده باشد كه با توجه 
به پايان دوران دفاع مقدس و با وجود ارتش و سپاه، حضور يك نيروي تقريبًا نظامي ديگر چه 
ضرورتي دارد؟ اما فلسفه تشـــكيل بسيج از ابتدا صرفًا حضور در صحنه نبرد نظامي با دشمن 
معنا نميگرفت و اصوالً از ابتدا نيز تنها اين مأموريت برايش در نظر گرفته نشـــد بلكه بسيج 
ســـازماني بود كه ميبايستي در همه جا از كشور و انقالب و مردم و مستضعفين دفاع ميكرد و 

پشتوانهاش نيز مردم بود.
 شـــايد همين تصور نادرست موجب شد كه كمكم اين شائبه به وجود آيد كه بسيج صرفًا
يك نيروي نظامي است درحاليكه اين نهاد و سازمان اصليترين وظيفهاش استفاده از نيروي 
مردم و تشـــكلهاي مردمي بود تا در همه عرصهها به مدد انقالب و مملكت بيايد. گرچه شايد 
نتوانســـت آنچنان كه انتظار بوده و هست در نمايش مأموريت اصلي و مردمي خويش توفيق 
يابد اما بيانصافي است كه بگوييم بسيج مستضعفين موفق نبوده است. در طول همين سالها 
تجربه كردهايم كه هرگاه تفكر و تقواي بســـيجي در جايي فرصت عرضاندام پيدا كند و به آن 

اعتماد شود نتايج شگفتي به بار ميآورد. 
نمونه و مصداق آن در تحوالت علمي كشـــور اســـت. آنها كه در علم و فناوري با همين 
روحيه وارد ميدان شـــدند و كار براي رضاي خدا و در مســـير پيشرفت كشور صورت دادند 
شـــگفتي آفريدند. نكته اين است كه بسيج را تنها در برخي گشتهاي سر چهارراهها خالصه 
ديدهايم و يا تصويري كه از آنان متأسفانه تبليغ شده، چهرههاي عبوس و خشني كه مأموريت 
دارند فالن ســـخنراني را برهم بزنند يا جلوي برگزاري فالن كنسرت را بگيرند. اينها كه چهرة 
بســـيج نيست و اين ظلم به بسيج و بسيجي است كه بگوييم مأموريت بسيج اين است كه فقط 
به پوشـــش اين و آن گير بدهد و يا جلوي اين و آن را بگيرد و پرخاشجو و عصبي و متوقع و 
تماميتخواه باشد و يا خيلي كه بخواهيم از اين نهاد مردمي تعريف بهتري ارائه دهيم بگوييم 
مأموريت برگزاري دعاي كميل در ادارات و ســـازمانها با بسيج است و نيز يك اجتماع و رژه 

نظامي در روز بسيج.
شـــايد برخي از اقدامات فرهنگي و يا حساسيت نسبت به برخي پديدههاي ناهنجار كه 

بسيج در آنها دخالت ميكند و به ميدان ميآيد در راستاي وظيفه 
ذاتـــي مقابله با تهاجم فرهنگي ضرورت پيدا كند اما تصويري 
كه از بسيج بايد باشد كه اين نيست. البته خود اين نهاد نيز بيش 
از هر كه و هرچه، بايد از خود و حرمت خود حراســـت كند و 
شايد هم در اين زمينه نيازمند حركتهاي اصالحي و مراقبت 
بيشتر اســـت. براساس آموزههاي امام و رهبري، بسيج الگوي 
تقوا، مدارا، اخالص، فداكاري و ايثار اســـت. تعريف رهبر 

انقالب در همين سخنراني روز گذشته در جمع بسيجيان چنين است:
بسيج برخاسته از متن مردم و نماينده مجموعه ملت است و بسيجيان آحاد مردمي هستند 
كه با هدف واالي الهي و با روحيه خســـتگيناپذير در هر ميداني كه الزم باشـــد حضور پيدا 
ميكنند و اســـتعداد خود را بروز ميدهند و از خطرات اين راه نيز نميهراسند... قاعدتًا با اين 

تعريف نگاه تكوجهي و يا انتزاعي نميتوان در مورد بسيج داشت.
به اعتقاد نگارنده بسيج بايد بيش از گذشته به اصالت وجودي خويش نزديك شود به اين 
معنا كه در هر ادارهاي بهترين، پرهيزكارترين، مهربانترين افراد نســـبت به مردم، منظمترين و 
درســـتكارترين كارمندان، عضو بسيج به حساب آيند به گونهاي كه مردم در هر ادارهاي كه پا 
ميگذارند بهترين تصوير را از بسيج و بسيجي به ذهن بسپارند. اگر بسيجيان مخلص و واقعي 
و كاردان و صاحبصالحيت در هر مجموعه اداري و اقتصادي حضور ميداشـــتند و منشأ اثر 
ميبودند آيا شـــاهد اينهمه نابساماني و بياخالقي و نارضايتي ميبوديم؟ آيا اگر افراد مخلص 
و كاربلد و پاكنهاد در دســـتگاههاي اقتصادي حضور مؤثرتري ميداشتند شاهد اينهمه فساد 
اقتصادي ميبوديم؟ اشـــكال كار ما اين است كه از روحيه اخالص، كار براي رضاي خدا و از 
روحيه فداكاري و ايثار و گذشـــت و قانونمداري و اخالق حســـنه فاصله گرفتهايم و همين 
فاصله گرفتـــن از ارزشهاي معنوي و آلودگي بيش از حد به امـــور مادي و زيادهخواهي و 
منفعتطلبي و ريا و نفاق و ناديده گرفتن مشـــكالت مردم عادي و در يك كالم فاصله گرفتن 

از روحيه بسيجي بر مشكالت ما افزوده است.
 بايد افزود كه ممكن اســـت بسياري لباس بسيجي بر تن داشته باشند اما بسيجي نباشند و 
بسياري بياين لباسها بسيجي به حســـاب آيند. اين نكته، نكته مهمي است چرا كه بسيجي 
با لباس هويت نمييابد بلكه با عمل و رفتار محك ميخورد. در تعريف بســـيج و بســـيجي 
نگفتهاند كســـي كه محاسني دارد و يا تنها نماز ميخواند و يا لباس بسيجي به تن دارد بسيجي 
اســـت. بلكه گفتهاند بسيجي مخلص است، خداترس، بيباك و شجاع، نرمخو و اهل مدارا و 
گذشت با مردم، بيادعا، ايثارگر، دســـتپاك و اهل حالل و حرام و غيرقابل خريد و فروش 
و بيآلودگي به مشـــغلههاي دنيايي و مادي و الگو و نمونه در سبك زندگي... چه در محل كار، 
چه در محل زندگي و چه در خانه و خانواده... اســـت و اگر كسي لباس بسيجي بر تن ميكند و 
فرهنگ آنرا از ياد برده و يا ميبرد، ديگر بســـيجي نيست. بهتر است لباسي بپوشد كه در خور 

فرهنگ و رفتار اوست.

پنجشنبه 1394/9/5
بسيج، شجرة طيّبه انقالب

فتحاهللا آملي 
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جهان در تب بحران ميســـوزد. اكنون واژه «تروريســـم 
فرامرزي» بيش از پيش نمود پيدا كرده و با توجه به مناسبات شكل 
گرفته در جهان امروزي و عليالخصوص سير تحوالت پس از 
حمالت نظامي غرب به خاورميانه پس از سال 2001، ميتوان به 
جرأت گفت كه هيچ نقطهاي از كره خاكي نميتواند ملجأ امني 
براي شهروندان باشـــد. به باور كارشناسان تعريف ابتر غرب از 
ماهيت تروريسم و دهشـــتافكني از يك سو و استفاده ابزاري 
از افراطگرايان براي نيل به اهداف از پيش تعيين شـــده از سوي 
برخي ُدول غربي موجبات بروز و ظهور اين ناآراميها را فراهم 
آورده و با توجه به نبود دركي صحيح در نحوه مواجهه با اين پديده 
شوم، رســـيدن به نقطه عطفي جهاني براي معكوس كردن روند 
رو به رشد اقدامات تروريستي دست كم در كوتاهمدت متصور 
نيســـت. از طرفي، با نيم نگاهي به دو حادثه بزرگ تروريستي 
اخير كـــه يكي در خاورميانه و ديگـــري در قلب آنچه اروپاي 
متمدن خوانده ميشـــود، رخ داد ميتوان به آساني به ديدگاهي 
دست يافت كه در آن متاســـفانه جان انسانها با توجه به مليت، 
قوميت و جغرافياي زندگي آنها ارزشگذاري ميشود. حمالت 
تروريســـتي ضاحيه بيروت با نوعي سكوت خبري مواجه شد، 
در حالي كه حمالت پاريس زير ذرهبين غولهاي خبري جهان 
قرار گرفت و موجي از ابراز همدردي به سوي فرانسه روانه شد. 
اگرچه كشتن انسانها در هر حالتي اقدامي مذموم و نفرتانگيز 
محسوب ميشود، اما برخورد دوگانه با حوادث تروريستي كه در 

نقاط مختلف به وقوع ميپيوندد، قابل تحمل نيست. 
به نظر ميرسد اين برخورد دوگانه نيز به نوبه خود بستري 
را براي فعاليتهاي دهشتافكنان فراهم آورده و تروريستها 
اكنون ميدانند كـــه ميتوانند با حملهاي جديد افكار عمومي را 
تحت تأثير قرار دهند و بر روي حمالت پيشين خاكستر فراموشي 

بپاشند.
آگاهان ابراز عقيده ميكنند كه مرزبندي در بطن تروريسم 
اقدامي از بُن اشـــتباه بود و اكنون تبعات اين اشتباه محاسباتي 
دامن جهان را فراگرفته اســـت. حافظه تاريخي جهان هيچگاه 

حوادث تلخ ســـوريه را از ياد نميبرد. هنگامي كه چاقوي كند 
داعش سر جوان ســـوري را ميبريد، لوله تفنگ جبهه النصره و 
احرارالشام و چندين گروه تروريســـتي ديگر بر پيشاني ديگر 
مردمان اين كشور بحران زده بوسه ميزد. اما داعش تروريست 
خطاب شـــد و ديگران ميانهرو! اين ارزيابي اشتباه موجب شد 
تا برخي گروههاي تروريســـتي به نوعي تطهير شوند و دست 
به اقداماتي جديد بزنند. در همين رابطه ميتوان به سخنان بشار 
اسد پس از حادثه تروريستي پاريس اشاره كرد كه گفت: فرانسه 
اكنون لحظاتي را تجربه ميكند كه ســـوريها 5 سال است با آن 

زندگي ميكنند.
از ديگر ســـو، مرزبندي غرب در مبارزه با تروريسم فرآيند 
مواجهه با اين پديده شوم را ناكارآمد كرده است. اكنون تروريسم 
فارغ از نامهايي چون داعش، القاعده، جبهه النصره و غيره در ابعاد 
كالن خود به صورت جهاني عمل ميكند و طبيعتًا مبارزه با آن نيز 

عزمي جهاني ميطلبد.
تا چند هفته پيش غرب به شـــدت به حمالت روسيه عليه 
تروريستها در ســـوريه ميتاخت، اما اكنون و پس از حمالت 
پاريس زمزمههايي از كاخ ســـفيد و اليزه مبني بر لزوم همكاري 

غرب با مسكو در اين روند به گوش ميرسد.
از طرفـــي، همين برخورد گزينشـــي با ايـــران به عنوان 
قدرتمندترين كشور منطقهاي كه ميتواند بازوي اصلي مبارزه با 
تروريسم در خاورميانه باشد نيز صورت گرفت. پس از حمالت 
آمريكا به افغانستان و عراق، جرج بوش، رئيس جمهوري وقت 
آمريكا از ايران به عنوان يكي از محورهاي شـــرارت(!) نام برد و 
كشورمان بر اساس اين تعريف غلط تحت ظالمانهترين تحريمها 
و فشارها قرار گرفت. جالب آنكه پس از شدت گرفتن حمالت 
تروريســـتها در منطقه و البته اروپا اكنون شاهديم كه مقامات 
واشنگتن و اروپا از تريبونهاي مختلف از ايران درخواست كمك 
ميكنند. تحليلگران ابـــراز عقيده ميكنند كه دكترين تازه غرب 
در مبارزه با تروريســـم براي اجرايي شدن نياز به ستوني استوار 

به نام ايران دارد.

در همين رابطه چندي پيش «هنري كيسينجر»، سكاندار 
دستگاه ديپلماسي آمريكا در سالهاي 1973 تا 1977 و يكي از 
نظريهپردازان و استراتژيستهاي آمريكايي به مقامات واشنگتن 
توصيه كرده است كه بايد با توجه به چالشهاي منطقهاي آماده 
تعامل با ايران بود. اين سياســـتمدار برجسته آمريكايي، ايران را 
داراي باالترين پتانســـيل اقتصادي و نظامي دانست و تصريح 
كرد كه آمريكا بايد براي حـــل چالشهاي منطقه با ايران تعامل 

داشته باشد.
حال اين پرسش مطرح ميشود كه چرا ايراني كه تا چندي 
پيش جزو محور شـــرارت بوده اكنون به كشـــوري قدرتمند و 
تأثيرگذار تبديل شـــده و آمريكا بايد به تهران به عنوان يكي از 
اهرمهاي اصلي فشـــار بر تروريســـم بنگرد. با تجزيه و تحليل 
مواضع غرب به آساني ميتوان به اين نكته پي برد كه سياستهاي 
پيشين غرب كامًال خصمانه و به دور از واقعيت تعريف و صرفًا

براي انزواي ايران در منطقه و جهان تبيين شـــده بود، اما اكنون 
با فرو نشســـتن غبارهاي ناشي از چند سال جنگ در منطقه اين 
واقعيت هويدا شد كه ايران خود زخم خورده تروريسم است و 
عزمي جدي ميان مردم و دولت براي مبارزه با اين پديده شـــوم 

وجود دارد.
اكنون ميطلبد قدرتهاي جهانـــي اگر در آنچه مبارزه با 
تروريسم ميخوانند، جدي هستند دســـت به تغيير رفتارهاي 
عملي در قبال ايران بزنند و بستر را براي به دست آوردن اعتماد 

ملت ايران فراهم آورند.
در اين برهه ترســـيم چارچوبي جدي براي مبارزه واقعي 
با دهشـــتافكني امري اجتنابناپذير است؛ چارچوبي كه اگر 
منتظر نتيجهبخش بودن آن باشيم بايد تمامي كشورهاي منطقه و 
فرامنطقهاي را شـــامل شود و برخورد گزينشي با دولتها در آن 
جايي نداشته باشد. بلكه  در آينده شاهد تشريك مساعي جهاني و 

ريشهكني تروريسم و موج دهشتافكني در جهان باشيم.  

يكشنبه 1394/9/1

كوچ جهاني تروريسم 
آرش ميريخاني
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برگي از تاريخ

كودتاچيان حكومت دكتر  وقتى عصر 28 مرداد 1332
مصدق را سرنگون كردند و مراكز دولتى را تصرف نمودند 
و شـــب با رؤياى اتمام كار به خانه رفتند، تصور نمى كردند 
كه اين قصه سر دراز داشته باشد. تصور آنها اين بود كه بعد 
ازتصرف مراكز قدرت و بازداشت تعدادى از عناصر طرفدار 
دكتر مصدق و نيز فعاالن ساير احزاب و گروههاى سياسى
همچون تودهاى ها، غائله به پايان خواهد رسيد و همه چيز 
ـ به خوبى و خوشى به نفع كودتاگران و حاميان آمريكايى

انگليسى آنها پايان خواهد يافت.
اما اين تصور خام دولت برآمده از كودتا كه برخاســـته 
از عدم شـــناخت و آگاهى آنها از جامعه ايرانى و مردم اين 
سرزمين بود، خيلى سريع هنگامى رنگ باخت كه به فاصله 
چند روز پس از 28 مرداد، در خانههاى خيابانهاى مركزى

شهر همچون خيابان شـــاهپور، منيريه، خيابان فرهنگ و... 
اعالميههايى با اين مضمون پخش شد: «نهضت ادامه دارد». 
مبتكر توزيع اين اعالميهها كسى نبود جز آيتاهللا حاج 
ســـيدرضا زنجانى، يكى از علماى مطرح و بانفوذ تهران كه 
دو روز بعـــد از كودتا، با دعوت از چند از هواداران مصدق 
همچون حسين شاهحســـينى و عباس رادنيا و با استفاده از 
كاغذ كاربن، اعالميههاى مزبور را نوشتند و تكثير و توزيع 
كردند. آيتاهللا زنجانى در ادامه اين اقدام، با دعوت از عدهاى
از ياران و هواداران و همكاران سابق دكترمصدق، تشكيالتى
را براى مقابله با رژيم كودتا بنيان گذاشت كه پس از چندى
نام «نهضت مقاومت ملى» برآن نهاده شـــد و در طول دهه 
1330 تأثير مهمى بر فضاى سياسى ايران بر جاي گذاشت. 
نهضت مقاومت ملى در طول ســـالهاى فعاليت خود 
با انتشار اطالعيه، برگزارى جلسات سخنرانى، نشريههاى

راه مصدق، مكتب مصدق، درخواست تظاهرات از مردم و 
دانشجويان، و ترتيب دادن اعتصابهاى دانشجويى و تعطيل 
بازار توانســـت گامهاى زيادى در راه افشاى شاه و رژيم 
كودتا بردارد. از جمله اقدامات تأثيرگذار نهضت مقاومت، 
برگزارى دو اعتصاب و تظاهرات مهم در16 مهر و21آبان 
1332 در اعتراض به كودتـــا و برگزارى محاكمه ناعادالنه 

دكترمصدق بود. 
نخســـتين اقدام در اين زمينه در 16مهر1332 صورت 
گرفت. به دنبال فراخوان نهضت مقاومت ملى، بازار تهران با 
بستن مغازهها و تظاهرات عليه رژيم و شعار به نفع مصدق، 
نارضايتى مردم و اصناف را از محاكمه دكترمصدق به نمايش 
گذاشـــتند. به گزارش روزنامه اطالعات: «ديروز عصر دو 
اعالميه يكى از طرف جمعيت مقاومت ملى و يكى ديگر از 
از طرف دانشگاه در بازار به طور مخفى منتشر شد. مضمون 
اين اعالميهها اين بود كه بايد فردا دكاكين بازار بســـته شود 
و بر له دكتر مصـــدق تظاهراتى صورت گيرد واگر چنانچه 
دكاكين بازار بســـته نشود و باز باشـــد، آتش خواهيم زد.» 

(اطالعات 16مهر1332ـ ص12)
با اين حال در روز 16 مهر به رغم تمهيدات نيروهاى

نظامى و انتظامى و حضور شـــخص سرلشـــكر دادستان 
فرماندار نظامى تهران در بازار تهران و گفتگو با سران بازار 
كه در تجارتخانه حاج حســـينعلى جواهريان انجام گرفت، 
كليه بازار تهـــران (اطالعات، همان، ص12) به جز  تقريبًا
بازار زرگرها و جواهرفروشها با تعطيل مغازههاى خود به 

دعوت نهضت مقاومت پاسخ مثبت دادند. 
كه از گوشه  از ســـوى ديگر بازاريان به همراه مردمى
وكنار شهر به بازار آمده بودند و بهويژه دانشجويان دانشگاه 

تهران عليه شاه و كودتاگران تظاهرات كردند.

چهارشنبه 1394/8/20
گزارش يك واقعه: تظاهرات 21 آبان 1332

نورى در تاريكى
نوشته: امير (بهروز) طيرانى
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 اين تظاهرات در حالـــى انجام گرفت كه به گزارش 
اطالعـــات، از صبح آن روز مأموران به هر كســـىكه در 
بازار وحوالى آن مشكوك مى شدند، بازداشتش مى كردند. 

(اطالعات، همان تاريخ)
بهرغم تالش مأموران فرماندارى نظامى و بازداشتهاى

وسيع، در تظاهرات آن روز دو نفر كشته و عدهاى مجروح 
شدند. مأموران نظامى با استفاده از زور اسلحه توانستند به 
تظاهرات خاتمه دهند. به گفته آقاي حســـين شاهحسينى: 
«در روز 16 مهر مأموران فرماندارى نظامىكركره مغازههاى

كردند تـــا با صاحبان آنها برخورد  بازار را عالمتگذارى
شود. بخشـــى از سقف بازار توسط مأموران تخريب شد و 
اموال بعضى مغازهها به غارت رفت.» ( درجستجوى آزادى؛ 

خاطرات در دست انتشار حسين شاهحسينى)
فرداى آن روز عدهاى از ســـران بازار و از جمله حاج 
ابوالقاسم عظيمى، حاج غالمحســـين اتفاق، حاج حسن 
شمشـــيرى، حاج اصغر جهان، حاج محمدحسين راسخ 
افشـــار، حاج تقى انورى و... جمعى ديگـــر از بازاريان 
سرشناس بازار تهران دستگير و روانه زندان شدند و از اين 
ميان، كساني همچون شمشيرى، انورى، حاج محمود مانيان 
و... بعد از چندى به جزيره خارك تبعيد شـــدند و بيش از 
شش ماه در آنجا به سر بردند. (اطالعات، همان تاريخ) بقيه 
بازداشت شـــدگان نيز با تهديد مجبور به امضاى متنى در 
محكوميت بازار و پشتيبانى از رژيم شدند كه در روزنامهها 

منتشر گرديد و آنگاه آزاد شدند. 
با اين همه و بهرغم فشـــارهاى شديد عليه بازاريان 
و مـــردم، تجربه موفق اين تظاهرات موجب شـــد تا يك

ماه بعد، بار ديگر در اعتـــراض به محاكمه دكتر مصدق و 
بازگشايى سفارت انگلســـتان در تهران، تصميم به تكرار 
تجربه 16 مهر گرفته شود. به گفته آقاى شاهحسينى، آيتاهللا 
زنجانى با انتشار اعالميه شخصًا از بازارى ها و ديگر اصناف 
درخواســـت كرد تعطيل عمومى اعالم كنند. از سوى ديگر 
با هماهنگى هاى به عمل آمده با ســـاير احزاب وگروههاى
عضو نهضـــت مقاومت و نيز حزب توده، نهضت مقاومت 
با صدور اطالعيهاى روز 20 آبان را روز برگزارى تظاهرات 
عمومى عليه بازگشـــايى سفارت انگلستان اعالم كرد و از 
مردم و دانشجويان خواست در اين تظاهرات شركت كنند. 
بر اســـاس برنامهريزى هاى انجام شده، قرار بود تا در صبح 
روز 21 مهر در چهار نقطه بازار تهران و از جمله چهارسوق 
بزرگ و كوچك، ســـخنرانى هاىكوتاهى برگزار و سپس 

تظاهراتي انجام شود. 
براى سخنرانى ها، آقايان حاج سيدمهدى حاج قوام، 
كاشـــانى و حسين صالحى در  شيخ باقر نهاوندى، امامى
نظر گرفته شـــده بودند. به گفته شاهحســـينىكه خود از 
ترتيبدهندگان تظاهـــرات بـــود و در آن روز در بازار 
حضور داشـــت: «در آن روز آقا سيدمهدى حاج قوام كه از 
واعظان معروف و از انديشـــمندان عارف و عضو جامعه 
علميه تهران بود، در محل چهارســـوق بزرگ بازار تهران 
روى چهارپايه به منبر رفت...او به استناد آيات قرآن گفت: 

«اختيارتان را به دست اجنبى وساير اديان ندهيد.
 آنها به هيچ وجه نمى توانند با شـــما ارتباط دوستانه 
داشته باشند. آنها منافع شما را به خطر مى اندازند.» من پاى
همان چهارپايه ايستاده بودم و به سخنرانى گوش مى دادم 
كه ناگهان پليس از طرف چهارســـوق كوچك و از طرف 
بازار آهنگرها حمله كرد وآقاى قوام و پســـر آقا سيدصادق 
رضوى را دستگير كردند و به زندان مهرآباد بردند؛ زيرا در 
زندانهاى ديگر جا نبـــود. در آن روز تمام بازارهاى مرتبط 

با چهارســـوق بزرگ نظير بازار آهنگرها و بازار نجارها به 
كشيده شد.(در جستجوى آزادى) گزارش خالصه  تعطيلى
شده روزنامه اطالعات از تظاهرات روز 21 آبان را در زير 
كنيم: «اولين قســـمت تظاهرات امروز از خيابان  مرور مى
شاهرضا شروع شـــد. بايد دانست كه اين تظاهرات جزئى

و موضعى بود و به محض رسيدن مأمورين، تظاهركنندگان 
متفرق مى شـــدند. وهردفعه تظاهرى رخ مى داد چند نفر 
دســـتگير شـــده و به فرماندارى نظامى منتقل مى شدند... 
چون متظاهرين مرتبًا شعار مى دادند و متفرق نمى شدند، از 
طرف مأمورين اقدام به تيراندازى هوايى و بعد تيراندازى
به ســـوى متظاهرين گرديد كه بر اثر آن يكى از متظاهرين 

مجروح شد و گلوله به شكم او اصابت كرد. 
همچنين در خيابانهاى نادرى و شاهآباد نيز جمع ضمن 
تظاهرات، اعالميه پخش كردند كه پخشكنندگان اعالميه 
بالفاصله دستگير شدند... مقارن ساعت 9 ونيم صبح آقاى
سرلشكر دادستان شخصًا به بازار آمد و به صاحبان مغازهها 
و بازاريان اطمينان داد كه كسى حق تعرض و منع از كسب 
آنها را ندارد... مقارن اين تذكر در ساعت 10 آقاى سرهنگ 
شـــاهخليلى... به اتفاق چند نفـــر از مأمورين در حالىكه 
مقدارى رنگ سياه حمل مى كردند، به بازار آمدند و هر دكان 
و مغازهاى را كه بســـته بود، در كنار آن يك عالمت ضربدر 
مى زدند تا بعد از صاحب مغازه به علت عدم اشتغال به كار 

بازخواست شود... 
در همين احـــوال در مقابل بازار عدهاى اجتماع كرده 
بودند كه مأمورين آنها را متفرق مى ساختند و چون اجتماع 
كنندگان گاهگاه شـــعار مى دادند، چند نفر از آنها دستگير 
گرديدند. همچنين دو نفر دختر همراه چهار نفر پســـر در 
مقابل بانك ملى اعالميههايى بين عابرين پخش مى كردند 
كه مأمورين مطلع شـــده، آنها را بازداشـــت كردند. براى

كاميون ســـرباز و دو زرهپوش به  حفظ انتظامات بازار 12
عالوه عدهاى از مأمورين شهربانى در ميدان سبزهميدان و 
مقابل مسجد شاه و وزارت كشـــور گمارده شده بودند... 
از دبيرســـتانها و دبســـتانهاى تهران نيز امروز مراقبت 
زيادترى بـــه عمل مى آمد و دانشآموزانىكه وارد مدارس 
مى شـــدند، از خروج آنها جلوگيرى بـــه عمل مى آمد. در 

دانشگاه هم به همين ترتيب عمل مى شد...
مراقبت از مدارس: شـــاگردان اغلب مدارس مشغول 
كار بودند؛ ولى در بعضى از آنها دانشآموزان به كالســـها 
نرفته و يا درخارج از مدرسه اجتماع كرده بودند. در دانشگاه 

هم اكثر كالسها تعطيل بود. 
در كاخ دادگســـترى: از صبـــح امروز عـــده اى از 
زنان دراطراف كاخ دادگســـترى اجتماع كرده و دستههاى

كوچك چند نفرى تشكيل داده بودند. مقارن ساعت 11 اين 
زنان به دور يكديگر جمع شده، يكى از آنها شعارهايى داد 
كـــه ديگران گفتههاى او را تأييد نمودند و بر عده آنها مرتبًا

افزوده مى شد....
تظاهرات عليه بيگانهپرستان: با اينكه اقدامات كسانى
كه قصد اخالل داشـــتند بر اثر مراقبت مأمورين انتظامى به 
جايى نرسيد، ولى دســـتههاى ديگرى از قبيل افراد حزب 
سومكا، جمعيت قيام ملى28مرداد و حزب آريا براى خنثى
نمودن دستههاى مخالف شـــروع به گردش در خيابانها و 
دادن شعار نمودند. افراد حزب آريا در چند اتومبيل جيپ 
سوار شده در خيابانهاى بوذرجمهرى و ناصر خسرو و ساير 
خيابانها مرتبًا رفت و آمد كرده و عكســـهاى اعليحضرت 
را بين مردم پخش مى كردند و شعارهاى زندهباد شاهنشاه 

مى دادند. 

همچنين افراد حزب ســـومكا با لباسهاى مخصوص 
در خيابانها حركت كرده و شعارهايى مبنى بر ميهنپرستى و 
شاهدوستى و مبارزه با عناصر بيگانهپرست مى دادند. افراد 
28 مرداد هم در اتومبيلهايى سوار شده  جمعيت قيام ملى

در خيابانها به تظاهرات ملى مبادرت ورزيدند. 
مقارن ظهر امروز دو اتومبيل جيپ متعلق به فرماندارى

نظامى حامل بلندگو به خيابان ناصرخسرو و سبزهميدان و 
بازار اعزام گرديد. در اين جيپ مأمورين به وسيله بلندگو 
صاحبان مغازهها را به بازكردن دكاكين ترغيب مى كردند و 
اعالم مى نمودند كه چنانچه دكانهايىكه بستهاند از بازكردن 
كنند، عالوه بر اينكـــه عالمت بر دكانهاى آنها  خوددارى
گذارده مى شود، قفل ديگرى نيز روى قفل دكان زده مى شود 
و به اين وســـيله از بازكردن دكان تا يك ماه جلوگيرى به 

عمل مى آيد. 
دستگير شـــدگان: تا ظهر امروز عده دستگيرشدگانى
كه به فرماندارى نظامى تحويل داده شـــده بودند، 90 نفر 

بودهاند. 
كه بر اثر  مجروح شـــدگان: عالوه بر مجروحينـــى
يا اصابت ســـرنيزه در خيابان شاهرضا وبازار  تيراندازى
مجروح شـــده بودند، در خيابانهاى نادرى و اسالمبول نيز 
8 نفر مجروح شـــدند. اين جراحات همگى جزئى بوده. 
شخصىكه گلوله به شكمش اصابت كرده بود، از بيمارستان 

شهربانى به بيمارستان سينا منتقل گرديد. 
دســـتگيرى روزنامهفروشها: مقارن ســـاعت يك
بعدازظهر نيـــز دو نفر را كـــه دربازار بـــه طور مخفى

روزنامههـــاى مردم و صرصر را مى فروختند، دســـتگير 
ساختند. (اطالعات، 21آبان 1332) در پايان اين گزارش، 

اسامى تعدادى از بازداشتشدگان درج شده بود. 
روز 23 آبان روزنامه اطالعـــات تكميلى اين واقعه 
را در صفحات اول و هشـــتم خود منتشـــر كرد. به نوشته 
روزنامـــه اطالعات مقامات فرمانـــدارى نظامى به دنبال 
تظاهرات 21 آبان تصميم گرفتند تا براى رعب و وحشت 
بازاريان، ســـقف بازار تهران را تخريـــب كنند. در روز 
جمعه 22 آبان اين اقدام شـــروع ودر نتيجه 6 طاق ضربى
و 7 طاق شـــيروانى از طاقهاى بازار تخريب شد. بازاريان 
كه با اين اقدام غافلگير شده بودند، با مراجعه به روحانيت 
ودرخواســـت از آنها براى بازداشتن مقامات از اين كار، به 
مقابله برخاســـته و تالش كردند كه از ادامه آن جلوگيرى

كنند. اين اقدام موثر واقع شد و دولت از ادامه تخريب سقف 
كرد.  بازار خوددارى

به نوشـــته روزنامه اطالعات تعداد دستگيرشدگان 
تظاهرات روز 21 آبان 268 نفر بود كه از اين تعداد، 218 نفر 
آنها همان صبح روز جمعه 22 آبان به خارك تبعيد شدند. 
عالوه بر آنها در روز شنبه 23 آبان نيز 50 نفر از كسبه بازار 
به دليل تعطيل كردن مغازه خود دستگير و تحويل مقامات 

فرماندارى نظامى شدند. (اطالعات 23 آبان 1332)
بدين ترتيب رژيم كودتا موفق شـــد تا يك بار ديگر 
مخالفان را بر ســـر جاى خود بنشاند؛ ولى برخالف تصور 
مقامات كودتا كه مى پنداشتند از طريق ايجاد رعب و ترس 
در دل مردم قادر به ساكت كردن آنها هستند، سياست هراس 
و سركوب نتيجهاى برايشـــان در بر نداشت. كمتر از يك
ماه بعد، در جريان ســـفر ريچارد نيكسونـ  معاون رياست 
جمهورى آمريكاـ  به تهران، تظاهرات گسترده دانشجويى
كه به حادثه 16 آذر دانشگاه  عليه رژيم آغاز شد. تظاهراتى
تهران و رسوايى هرچه بيشتر رژيم شاه، كودتاچيان وحاميان 

امپرياليست آنها منتهى شد.
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دانشكده علوم سياســـي و امور اجتماعي كه در ســـال 1350 توسط گروهي از اساتيد 
دانشگاههاي ايران و با سرمايهگذاري خصوصي آنان ايجاد شده بود، هر سال به منظور آشنايي 
و ديدار دانشـــجويان گردشهاي جمعي برپا ميكرد، كه اهم آنها مســـافرت به كشورهاي 
اروپايي بود و البته در اين راســـتا مبالغي از دانشجويان عالقهمند جهت صرف هزينهها اخذ 
ميشد و بنابر مخارج تمام شده آن گردشها كه حداكثر با احتساب قيمت آن روزها از 50 هزار 
ريال تجاوز نميكرد، دانشجويان ميتوانستند با بهرهمندي از امتياز به سرزمينهاي ناشناخته 
ســـفر كنند و از نزديك ويژگيها و ديدنيها و آثار تاريخي و باستاني آنها را مالحظه نمايند 
بر اين اساس من هم كه در ســـال 1354 چهارمين سال حضور خويش در دانشكده مزبور را 
طي ميكردم همراه با گروهي از همكالســـيها در روز 29 اسفند 1354 پس از 5 ساعت پرواز 
به شهر رم مركز كشور ايتاليا وارد شـــديم و در فرودگاه «لئوناردو داوينچي» به قصد حركت 
به شهر رم پلههاي مســـتقر در كنار هواپيما را به سمت خروج از محوطه داخلي پرنده مزبور 

درنورديديم.
در تاالر انتقال مسافران به خاك ايتاليا، گروه 60 نفري دانشجويان ايراني در هنگام بررسي 
رواديدها با مشـــكل عدم ويزاي ورود به ايتاليا مواجه شدند كه اين امر يكي از نابسامانيهاي 
دســـتاندركاران راهاندازي مسافرتهاي برونمرزي دانشكده به حساب آمد. به طوري كه 4
ساعت از فرصت ورود دانشجويان به رم صرف تماس تلفني و وساطت كاركنان سفارت ايران 
با مأموران مســـتقر در فرودگاه رم گرديد و دانشجويان هم در اين مرحله براي گذراندن وقت 
به سرودخواني پرداختند و آهنگهايي از قبيلاي ايراناي مرز پرگهر و همچنين ترانههايي از 
غالمحسين بنان و داريوش رفيعي و... را زمزمه كردند كه آن تعداد از مأموران انتظامي مستقر در 
فرودگاه رم كه همراه با سگهاي چابك و تيزدندان مراقب مسافران به اصطالح مشكوك بودند 
وقتي اين گونه صداقت و صميميت دانشـــجويان ايراني را مالحظه كردند با آنها به شراكت 

پرداختند و موجب تشويق ايشان شدند.

* حدود ساعت 12:15 روز شنبه 30 اسفند 1354 بچهها از بندر ناپل به سوي شهر تاريخي 
«پمپئي» عزيمت كردند و از لحظه حركت دانشـــجويان در انتظار حلول سال نو دقيقهشماري 
ميكردند. ســـاعت 12:45 بود كه دانشجويان براي صرف ناهار به تاالر ناهارخوري يك هتل 
ژاپني راهنمايي شدند و در اين مرحله كه بيش از چند دقيقه به تحويل سال نو باقي نمانده بود 
هر كدام از بچهها به سرعت از داخل ساكها و كيفهاي خود وسايل هفتسين را كه از تهران 
به همراه آورده بودند روي ميز بزرگي كه در وسط تاالر غذاخوري مستقر بود با خوشي و سرور 
و نشـــاط خاصي چيدمان ميكردند. سير و سركه و سماق و سنجد و سيب و سكه منقوش به 
نام صاحبزمان(ع)، بشقاب حاوي گندم سبزه شده كه پارچه شكيلي دور آن تزيين شده بود 
و توسط يكي از همكالســـيهاي دانشكده به نام خانم نيره طالبجدي كه نميدانم اكنون در 
كجاي اين كره خاكي زمين حضور دارد و با دقت و ممارســـت بسيار از ايران آن را حفظ كرده 
بود جلوهاي خاص به تاالر مزبور داد. دراين لحظه آقاي فرخ مكرمينژاد سرپرســـت گروه كه 
اميدوارم زنده وســـالمت باشد، از جيب خود يك مجلد قرآن كريم كوچكي در آورد و به من 
داد تا قبل از حلول سال نو ســـورهاي از آن قرائت كنم. همه بچهها به ساعتهاي دستي خود 
نگاه ميكردند و من شاداب و خرســـند از اين كه اين فرصت نيكو را يافتهام تا دور از ايران و 
خانواده و آشـــنايان خود اما در كنار دوســـتان و عزيزان و هم دانشكده   ايهاي همسفر آغاز 
ســـال 1355 را با تالوت آياتي از قرآن مجيد آن هم در كشوري دور از وطنم و در كنار يك اثر 
باســـتاني ماندگار و در برابر ديدگان حيرتزده گردشگران خارجي و كاركنان هتل كه برخي 
از آنها ژاپني بودند جشـــن بگيرم در وجودم نميگنجيدم به هر حال پس از تالوت قرآن، همه 
بچهها يك صدا ســـرود ايران را كه بنان روانشاد آن را با صداي دلنشين خود اجرا كرده بود با 
يكديگر خواندند و با اعالم تحويل ســـال غريو شادي بچهها سالن را تحتالشعاع قرار داد و 
همه به يكديگر تبريك گفتند و سرپرستان آنها خانم صمدي و آقاي مكرمينژاد كه نميدانم 
اكنون كجايند هريك، به رســـم ايرانيان به بچهها عيدي دادند سكههاي منقوش به نام حضرت 

صاحبالزمان(ع) و اسكناس رايج.

* وقت ناهار كه فرا رسيد اعالم شد كه غذاي امروز اين هتل نوعي خرچنگ است كه اين 
خوراكي به مذاق بچهها خوش نيامد و سرآشپز هتل گفت مقاديري تخممرغ در يخچال داريم 
كه يكي از بچهها به نام خانم شهشـــهاني آمادگي خود را براي همكاري با سرآشپز جهت تهيه 

خاگينـــه و نيمرو و املت اعالم كرد و خالصه نيمروي همراه با 
ساالد و نان غذاي دلچسبي شد كه بچهها با ميل و رغبت فراوان 
به تناول آن پرداختند و پس از صرف چاي و قهوه و نســـكافه 
گروه دانشـــجويي در حالي كه ساعت 3 بعدازظهر به وقت رم 

بود در شهر تاريخي پمپئي از اتوبوسها پياده شدند.

* آنچنان كه در تاريخ آمده پمپئي شهري است كه قدمت چندهزارساله دارد و در قرن دوم 
ميالدي به واســـطه آتشفشاني در كوههاي همجوار شهر در زير قشري از خاكستر به قطر 7 متر 
مدفون ميشود و 20 هزار نفر از اهالي آن نيز همگي در البالي شعلههاي آتش جان ميبازند.

نقاطي از اين شهر تاريخي كه مورد بازديد قرار گرفت عبارت از مرقد آپولوـ  ميدان بزرگ 
شـــهر به نام (فوروم) خانه دو برادر ثروتمند از اهالي پمپئي، نانوايي و بازار بزرگ شهر و موزه 

جالب و ديدني آن بود.
هنگامي كه از پمپئي ديدار ميكردم ياد ارگ بم افتادم كه در سال 1346 هنگامي كه دوران 
آموزشـــي را در پادگان صفر5 كرمان در گروهان سپاهيدانش طي ميكردم، فرصتي بدست 
آمد تا بعدازظهر روز پنجشـــنبهاي با مرحوم علي صنعتي يكي از به اصطالح هم گروهانيهاي 
خود كه اهل بم بود به شـــهر بم رفتيم و از نزديك ارگ بم آن اثر تاريخي و ماندگار را ديدم و 
بعدها در ســـال 1382 هنگامي كه در رخداد تلخ زلزله بم فرا روي بم و ارگ بم قرار گرفتم و به 
مناســـبتي و به همراه گروهي خير به بم رفتم و خرابي وحشتناك آن را ديدم گويي عزيزترين 
كســـانم را از دست دادهام ديدگانم پر از اشك شد و آني نفسم متوقف گرديد. ادامه سفر ما در 
ايتاليا به شهر تاريخي ونيز مربوط ميشود شهري كه در چند ماهي از سال فرصت گردشگري 
در آن مهيا اســـت و ماههاي ديگر چنان شهر را آب فرا ميگيرد كه هيچ تنابندهاي نميتواند در 

شهر مزبور زندگي كند.

در ايام اقامت در ونيز روزي در گشت و گذار از بازارهاي ونيز به مجموعهاي از مغازهها 
يا به عبارتي مركز خريد رسيديم كه قسمتي از آن مرتبط به فروش كيف و كفش مردانه و زنانه 
ميشد و با توجه به فرا گرفتن چند واژه ايتاليايي در تهران از يكي از دوستانم به نام آقاي مهدي 
طباطبايي كه نميدانم اكنون كجاست معني بعضي كلمات ازجمله قيمت اين كاال چقدر است؟ 
ارزان بدهيد. من ايرانيم! و... را ياد گرفته بودم در يك مغازه مملو از كيف و كفشـــهاي شكيل و 
زيبا قيمت كفشـــي را كه به نظرم جالب آمد از او پرسيدم. وي مبلغي را به لير پول رايج ايتاليايي 
گفت كه بســـيار گران بود و من مدام با تكرار واژه (نونجسكنتو) يعني ارزان بدهـ  مي  خواستم 
نظر او را به خواستهام جذب كنم وي در ادامه اين ارزانخواهي من پرسيد كجايي هستم؟ و من 
با افتخار گفتم (سونوپرســـيانو) يعني من ايرانيام. مرد فروشنده اندكي به من خيره شد و واژه 

پرسيانو را تكرار كرد و سپس ناگهان به من گفت امام رضا!
من با شنيدن نام امام رضا(ع) حيرت كردم و بالفاصله به نزد يكي از همراهانم كه بهتر از من 
به زبان ايتاليايي آشـــنا بود و در مغازه ديگري در همان مجموعه حضور داشت رفتم و موضوع 
را بـــراي وي مطرح كردم و اين مورد براي او هم جالب و بديع بود بنابراين با هم به نزد آن مرد 
فروشـــنده رفتيم و او شرح داد كه 40 سال پيش يك مرد ايراني مقيم ايتاليا به دنبال درگذشت 
همسر و فرزندانش آن هم در اثر يك حادثه رانندگي در شهر رم كليه اموال خويش را ميفروشد 
و به اين شهر (ونيز) ميآيد و چون شغل او در ايران كفاشي بوده و در حرفه توليد كفش مهارت 
داشته اين مغازه را خريداري ميكند و سالها در آن به توليد و فروش كفش و كيف ميپردازد و 
براساس وصيتي كه در دفتر شهرداري و بخشداري شهر ونيز به ثبت رسيده و صاحب مغازه به 
خاطر تعلق خاطري كه به امام رضا(ع) داشـــته و اتفاقاً نام خود او هم رضا بوده ماحصل درآمد 
اين فروشگاه را بعد از كاهش درآمدها و هزينهها و دستمزدها وقف امام رضا(ع) نموده است. 

البته فروشنده ونيزياالصل بود و در واقع موصي وي به شمار ميرفت.
هنگامي كه از فروشنده نام خانوادگي و نشـــاني و محل سكونت اين ايراني هموطن را 
پرسيدم او گفت از ذكر نام فاميلي او معذور است و فقط ميتواند عنوان كند كه او مرد كهنسالي 

است كه دائمالسفر ميباشد....

به راستي كه امام رضا(ع) تا ونيز هم جاي پا دارد.

13 مهر 1392 طنين قرآن در نزديكي خرابههاي پمپئي رم

درخشش نام امام رضا (ع) در ونيز
حبيباهللا كريمي 
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كتاب «ياد و يادگار» كه شـــامل خاطراتى از ديدار حضرت 
آيت اهللا خامنهاى رهبر معظم انقالب اســـالمي با همسر مكّرمه
حضرت امام (قّدس سّرهالشّريف)اســـت، در ششمين سالگرد 
درگذشت اين بانوي بزرگوار و همزمان با هفته گراميداشت مقام 

زن منتشر شد.
به گزارش پايگاه اطالع رســـاني دفتر حفظ و نشر آثار مقام 
معظم رهبري، آنچه در اين كتاب مختصر و كم حجم، جمعآورى
و به عالقه مندان رهبر كبير انقالب اسالمى و بنيانگذار جمهورى

اســـالمى ايران، امام خمينى تقديم شده، نمونههايى از سخنان و 
گفتگوهاى حضرت آيتاهللا خامنهاى در ديدار با همسر مكّرمه

حضرت امام براي تقديم به عالقه مندان اســـالم ناب محّمدى و 
پيروان راه امام راحل است.

آنچه در اين ديدارها بيان شده، نمايانگر حقايقى نورانى از 
شـــخصيت الهى امام عزيز  و حاكى از اعتقاد و ارادت ويژه رهبر 
معّظم انقالب  به امام بزرگوار و علل اين باور و عشق و نيز حاوى

نكتهها و درســـهاى فراوان براى پيروان راه آن امام راحل قّدس 
سّره است.

كتاب "ياد و يادگار" همزمان با ششمين سالگرد درگذشت 
بانو ثقفى به كوشش مؤسسه پژوهشى فرهنگى انقالب اسالمى

منتشر گرديده است.
پس از ارتحال جانســـوز حضرت امام رحمهاهللا در خرداد 
1368، رهبر معظم انقالب هرســـاله براى احوالپرسى، عيادت و 
زيارت همسر گرامى امام عظيمالشـــان، ديدار يا ديدارهايى با 
ايشان داشـــتهاند. همه ديدارها بهجز ديدار آخر در بهمن1387
كه در بيمارســـتان و براى عيادت از ايشان صورت گرفت، در 
بيت حضرت امام رحمهاهللا در جماران و تا ســـال 1373 و فقدان 
جانسوز حجتاالسالم و المســـلمين حاج سيداحمد خمينى

رحمتاهللاعليه با حضور ايشان صورت پذيرفته است.
محتواى اين ديدارها نمايانگر حقايقى نورانى از شخصيت 
الهى امام عزيز  و حاكى از اعتقاد و ارادت ويژه رهبر معّظم انقالب 
به امام بزرگوار و علل اين باور و عشـــق و نيز حاوى نكتهها و 

درسهاى فراوان براى پيروان راه آن امام راحل است.
رهبر معظـــم انقالب در اولين روزهـــاى پس از ارتحال 

حضرت امام خميني  فرمودند:
«امروز بزرگترين وظيفه مـــا ملت ايران كه مريدان قديم و 
اولين ياران امام خمينى بوديم، اين اســـت كه درسهاى آن امام 
بزرگوار را مرور كنيم. شخصيت عظيم رهبر كبير انقالب و جوهر 
درخشانىكه همه دنيا را تحت تأثير قرار داد، در درسها و بيانات 
و رهنمودهاى او آشكار شده است. البته همه ما با شناخت كامل 
آن شخصيت عظيم خيلى فاصله داريم و بدون مبالغه و اغراق بايد 
گفت كه هنوز ابعاد بسيارى از شخصيت آن روح ملكوتى و انسان 

بزرگ و واال براى ما شناخته شده نيست.» (15/4/1368)
آنچه از مالحظه و دقـــت در همين چند ياد و خاطره براى

خواننده بصير حاصل مى شـــود، نكاتى ارزشمند و راهگشا در 

سير تكاملى انسان مؤمن انقالبى براى زندگى به سبك اسالمى و 
پيامهايى مهم براى فعاالن و دغدغهمندان فكرى و فرهنگى است 

كه در ذيل به چند نمونه از آن اشاره مى شود:
1- نگاه الهى به حوادث و وقايع و تحليل كلى از شرايط، از 
وراى حوادث تلخ و شيرين روزگار به حكمت الهى نگريستن و 

در نتيجه شاكر دائمى بودن بر مشيت الهى. (صفحات 1، 2)
2- ارادت عميق، قلبى و خالصانه و واقعى به حضرت امام  و 
تصريح به عشق ورزيدن به آن مراد، وراى تمامى شئون استادى و 
حتى رهبرى انقالب عظيم اسالمى، كه نشانهها و نتايج اين عشق 
الهى در جاى جاى اين كتاب و در انبوه سخنان مقام معظم رهبري 
در طول ســـالهاى قبل و بعد از پيروزى انقالب اسالمى تاكنون 

آشكار است. (صفحات 3، 15، 16، 29)
3- تشـــخيص و تميز ويژگى ها و خصوصيات اعتقادى و 
رفتارى امام راحل و سبك زندگى شخصى، اجتماعى و سياسى

ـ فرهنگى آن حضرت و تأكيد و توصيه به شـــناخت آن بهعنوان 
الگويى براى همه نســـلها در همه اعصار مخصوصًا براى نسل 
جـــوان؛ خصوصياتى همچون اعتقاد راســـخ به انقالب و نظام 
اسالمى، عبادت و تهّجد شبانه، عدم هراس و ترس از دشمن، كه 
اين ويژگى ها امام را به اسوهاى براى همه مردم خصوصًا جوانان 

و اهل علم و تحقيق تبديل مى كند.

4- تجلى تقوا در تمامى ابعاد زندگى شـــخصى، سياسىـ
اجتماعى، و عبـــادىكه مهمترين عامل موفقيت امام راحل بوده 
اســـت. رهبر انقالب درباره اين خصوصيت حضرت امام مى

فرمايند:
«تقوا در زندگى امام بزرگوارِ ما صرفًا به معناى انجام كارهاى

كار  عبادى نبود؛ تقوا در همه امور بود. تقوا يعنى مراقب درستِى
و عمل؛ بخصوص در آنجايىكه به مســـائل مهم ارتباط مى يابد. 
درس و معاشرت و حضور در مركز تحصيلى و حضور در ميان 
جامعه و خانواده و محيطهاى زندگى هم مظهر تقواست. در همه 
اينها شما به عنوان يك جوان برگزيدهـ كه براىيكى از مهمترين 
كارهاى اين كشور انتخاب و پذيرفته شدهايدـ  بايد آن را در مقابل 

خودتان قرار دهيد.
 تقـــوا يعنى مراقبت از رفتار و گفتارتـــان، با همان روحيه 
نوآورى و ابتكار و فعال بودن و نشاط جوانى. وقتى تقوا با روحيه 
كه در شما وجود دارد، همراه  جوانى و به كار بردن استعدادهايى

شود، معجزهها خواهد آفريد.» (29/2/1378)
5- تأكيد بر اهميت خانواده توجه به وجود نعمت همســـِر
همراه، فداكار، صبور، ايثارگر و مســـتحكم؛ و تكريم همســـر. 

(صفحات 9، 10، 27، 31، 69ـ70)
6- توجه به نعمـــت زندگى در دوران حيات حضرت امام 
و آثار ايـــن همعصرى و فوايد آن براى بهرهمندان از اين فرصت 

بى نظير الهى. (صفحات 31ـ32)
7- توصيه به اهميت تشـــكيل خانواده در اولين و بهترين 
فرصت و شرايط براســـاس الگوى زندگى اسالمى. (صفحات 

(67 ،49
8- اهميت حفظ، اشـــاعه، ترويج و انتشـــار ابعاد زندگى
سياســـىـ اجتماعىـ فرهنگى و خانوادگى امام راحل رحمهاهللا 
و بيان زيبايى هاى الهى در حيـــات آن امام رحمهاهللا كه بهترين 
سرمشـــق و الگو براى همهى انسانها مخصوصًا مسلمانان عصر 

حاضر و نسلهاى بعدى است. (صفحات 17ـ19، 43)
در اين كتاب،ســـخنان مقام رهبري، بـــدون لحاظ ترتيب 
تاريخى ديدارها و براســـاس تناسب محتوايى در كنار يكديگر 
آمده اســـت. فرموده هاي رهبر انقالب و نيز عناوينىكه عينًا از 
گفتههاي ايشان انتخاب شده، به رنگ سبز و سخنان همسر مكرمه

حضرت امام و ديگر حاضران به رنگ سياه درج شده و در موارد 
كه به علت كيفيـــت نامطلوب صوت و فيلم، گوينده  محدودى
نامشخص است، دايره سياه گذاشته شده است. براى زيباسازى
متـــن توضيحات الزم در پرانتز با اندازه حروف كوچكتر در بين 

سخنان آورده شده است.
***
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در سال 1353 حضرت آيت اهللا خامنه اي كه امامت جماعت 
مسجدي در مشـــهد رضوي را بر عهده داشتند،سخنراني هاي 
مهمي ايراد كردند كه در نهايـــت در كتابي با عنوان «طرح كلى
انديشه اسالمى در قرآن» منتشر شـــد و باعث نگراني رژيم از 

افزايش آگاهيهاي ديني و انقالبي مردم گرديد.
تيرماه امســـال، مؤسسه پژوهشى فرهنگى انقالب اسالمى

پايگاه اطالعرسانى دفترحفظ و نشـــر آثار رهبر معظم انقالب 
كتاب «طرح كلى انديشه اسالمي، گزارشـــي با عنوان ماجراى
اسالمى در قرآن» منتشر كرد.ماجراى اين كتاب به رمضان سال 
1353 شمســـى باز مى گردد كه پس از تعطيلى جلسات آيتاهللا 
خامنهاى در مسجد كرامت مشهد در اسفند سال 1352 بهوسيله

ساواك، ايشان جســـته و گريخته در ميعادگاههاى مختلفى به 
ســـخنرانى و تبليغ مى پرداختند. با اين حال ايشان از همان روز 
نخست بعد از تعطيلى مســـجد كرامت، اقامه نماز جماعت در 
مسجد امام حسن مجتبى عليهالسالم را بهعهده گرفتند.البته هنوز 
يك برنامه منســـجم وجود نداشت و تنها شبهاى امكان ارائه

شنبه بود كه آيتاهللا خامنهاى به سخنرانى مى پرداختند.
به مرور زمان، كار مســـجد امام حسن (ع) رونق گرفت. 
كه كوچكى مســـجد، گنجايـــش عالقهمندان به  به اندازهاى
سخنرانى هاى آيتاهللا خامنهاى را نداشت. ايشان در همينباره 
مى گويند:«با شـــروع نماز جماعت در آن مســـجد كوچككه 
به تعبير حديث شـــريف همچون مفحص قطاه (آشـــيانه مرغ 
سنگخوار) بود، طالب و كسبه به آن روى آوردند؛ بهطورى كه 
ديگر جايى نبود و متوليان مسجد مجبور شدند آن را توسعه دهند، 
كه وسعت آن از مســـجد كرامت هم بيشتر شد. من به  به حدى
خاطر حساسيتزدايى و يا الاقل كمكردن آن، فقط شبهاى شنبه 
در آنجا نماز مى خواندم و درسهايى از نهجالبالغه ايراد مى كردم 

كه جمع زيادى در آنها شركت مى كردند.»(1)
به اين ترتيب بود كه پيشنهاد آيتاهللا خامنهاى براى توسعه
مســـجد قبول عام پيدا كرد. خيلى زود قبضهاىكمك به طرح 
توســـعه به فروش رفت و حتى به ريالى از وجوهات شرعى و 
سهم امامىكه در اختيار ايشان قرار مى دادند، نيازى نشد. همزمان 
با همين كوشـــشها بود كه آيتاهللا خامنهاى طرح تازهاى براى

سخنرانى ها و مباحث شان در مسجد امام حسن  ريختند:«طرح 
تبيين رئوس و اصول كلى انديشه اسالمى با تكيه بر قرآن كريم». 
در اين طرح قرار بود اصول اصلى اعتقادات اســـالمى، مستند 
به آيات قرآن بررســـى و تبيين شود. به عبارت ديگر يك تفسير 
موضوعى قرآن كريم به شـــمار مى آمد. ماه رمضان سال 1353
شمســـى، بهترين زمان براى ارائه اين مباحث بود. اينگونه بود 
كه مقدمات كار فراهم آمد.«تازه مســـجد امام حسن مجتبى  را 
بازسازىكرده بودند و هنوز كامل نبود كه ماه رمضان شد و ظهرها 
ايشان در مســـجد يك بحث سنگين و عميق را شروع كردند كه 
جمعيت هم خيلى استقبال مى كرد. مسجد پر بود. پشت مسجد 
يك گاراژى بود كه همين اآلن هم هست، آنجا هم افراد مى آمدند، 

مى نشستند و اســـتفاده مى كردند. چون داخل جا نبود، ما هم كه 
جوان بوديم، ظهرها براى نماز به آنجا مى رفتيم. 

سلســـله مباحثى را كه درآنجا بحث كردندـ ـ و اين كتاب 
طرح كلى انديشـــه هاى اسالمى در قرآن، چكيده همان مباحث 
ماه رمضان ايشان استـ ـ عمدتًا مباحث زيربنايى اعتقادى است؛ 
يعنى بحث توحيد هست، نبوت و واليت كه به اين سه تا محور 
بيشتر نتوانستند برسند و عمدتًا هم با استفاده از آيات قرآن مجيد 

بود.»(2)
رهبر معظم انقالب، خود دربـــاره اهداف و چگونگى آن 
برنامه و ســـخنرانى ها اينطور توضيح مى دهند: «بنده يك ماهِ
رمضان در مســـجد امام حسِن مشهد ســـخنرانِى مستمر سى 
جلسهاى داشتم. آن زمان به ضبط سخنرانى ها خيلى اهميت داده 
نمىشد؛ اما استثنائًا همه اين سى سخنرانى ضبط شده است. در 
آن ســـخنرانى ها راجع به توحيد، امامت، واليت، نبّوت و ساير 
مباحث اساسى بحث شده است كه االن هم آنها را تأييد مىكنم. 
اينها پايههاى فكرى براى ايجاد يك نظام اســـالمى بود؛ اگرچه 
ما آن موقع اميدوار نبوديم كه نظام اســـالمى شش، هفت سال 
ديگر محّقق شود. مىگفتيم اگر پنجاه سال ديگر هم ايجاد نشود، 
باالخره پايههاى فكرىاش اينهاست. آن كار، جهت دادن به فكر 

نسل جواِن آن روز بود.»( 4/4/1381) (3)
نحوه ارائه مباحث

مباحث مطرحشده در اين جلسات، يك ويژگى منحصربهفرد 
هم داشت كه شـــايد در ميان بيشتر كارهاى تبليغاتى - مبارزاتى
ياران امام خمينىيگانه بود.«روش طرح و بحث» مطالب از سوى

آيتاهللا خامنهاى بهشـــكلى بديع و ابتكارى پايهريزى شده بود. 
به گفتهيكى از حاضران در اين جلســـات:«روش هم اين بود كه 
قبًال خالصه درس را مى نوشتند، بعد اينها پلى كپى مى شد، تكثير 

مى شد و قبل از درس در همانجا به افراد فروخته مى شد.
افرادىكه دوست داشتند مى خريدند، جلويشان مى گذاشتند 
و درس را هم گوش مى كردند. سخنرانى بيشتر به درس شباهت 
داشـــت. در حقيقت درس بود، گرچه ســـخن شكل سخنرانى
داشت. برخى از مخاطبان ســـرپا مى ايستادند. جمعيت هم بعد 
از نماز مغرب، عشـــا و ظهر ماه رمضان مى نشســـتند استفاده 

مى كردند.» (4)
يكـــى ديگر از ويژگى هاى ايـــن روش، تدريس و بحث، 
شركت دادن مخاطبان و جوانان از طريق «كنفرانس دادن مطالب 

جلسه پيشين» بود:
«مسجد امام حســـن مجتبى عليهالسالم هم محل حضور 
و تجّمع نيروهاى انقالبى، بـــازارى، تحصيلكرده   حوزوى و 
دانشـــگاهى بود. آنجا، از جمله موارد كـــه تدريس فرمودند، 
نهجالبالغه و درس و طرح كّلى انديشههاى اسالم بود. آنجا خيلى
كالســـى تر كار مى شد. به اين معنا كه بيانات ايشان را جوانهاى
حاضر يادداشـــت مى كردند و جلسه بعد كنفرانس مى دادند. در 

واقع، تربيت انسانهاى آگاه به معارف دينى به تمام معنا بود.»(5)

ما جراي 
كتاب 
رهبري 
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در همين رابطه، يكى از شاگردان آيتاهللا خامنهاى در مشهد، 
برداشت شخصى جالب يكى از مستمعان حاضر در جلسات از 
سيماى آيتاهللا خامنهاى و روش طرح مباحث ايشان را به ياد دارد 

كه در نوع خود شنيدنى است:
«[آيتاهللا خامنهاى] جلوى تخته مى نشســـتند و شـــروع 
مى كردند به نوشـــتن. عباى ايشـــان كه افتاد، يككسى پهلوى

من بودـ ـ آن زمان براى ما ســـيدجمالالدين اسدآبادىيك الگو 
بودــ گفت كه:«سيدجمال!» سيماى آقا را از پشت كه نگاه كرد، 
كاش كه موفق باشد،  گفت اصًال سيدجمال زنده شده است.اى
كه مى نوشتند و  سيدجمال كه موفق نشد. نحوه دستشان را وقتى

(6) صحبت مى كردند، حالت اينجورى داشتند.»
گزارشگر ســـاواك معتقد است كه آيتاهللا خامنهاى در اين 
سخنرانى ها «به تشـــريح اصول انقالبى قرآن و به طور كنايه در 
لفافه به تشـــويق و تحريك مردم» مى پـــردازد. به اعتقاد او«اين 
گروه به طور مدام آموزش مى بيند و تبليغات آنچنان مؤثر است 
كه جوانـــان را به صورت گلوله آتـــش درآورده و از هيچ چيز 
ترس ندارند.مبلغين گـــروه به عناوين مختلف ثابت مى كنند كه 
در حال حاضر دســـتگاه دولتى از حكومت يزيد پليدتر و بدتر 
است.»مباحث طرح كلى انديشه اسالمى در قرآن، واكنشهاى
گوناگونى را برانگيخت. افزون بر عالقهمندان و مستمعان مباحث 
كه ارتبـــاط خوبى با محتوا و روش ابتكارى ارائه آن برقرار كرده 
بودند. دو گروه اما تلقى چندان مثبتى از اين برنامه نداشتند. گروه 
نخست، بخشى از بدنه مذهبى آن روزهاى شهر مشهد بود كه با 
ديده ترديد به نوآورى هاى مباحث آيتاهللا خامنهاى مى نگريست 
و در گوشـــه و كنار انتقادهاى بعضًا تند و گزندهاى به مباحث 
داشت. انتقادهايىكه امثال آيتاهللا مطهرى هم به دليل برخى آثار 
نوآورانه و بديع خود از آن بى نصيب نمى ماند. حضرت آيتاهللا 
خامنهاى، خود راوى خوبى براى اين فضاى گزنده و پرترديد به 

شمار مى آيند:
«من يادم مىآيد توى همين تهران، بعضى از علماء و بسيارى 
از مردم با مرحوم مطهرى ســـر هميـــن قضيه [كتاب] حجاب 
درافتادند. من در مشـــهد يك بحثى كردم در باب واليت، يك
برداشت جديدى از كلمه واليت و مسأله واليت كه ماه رمضان 
بود و بحثهايى بـــراى جوانها مىكرديم. آن وقتها راجع به 
توحيـــد و نبوت و چه و از جمله واليت، يك بحث قرآنى خيلى 
خوب و كاملى بود. بعد هم چاپ شد؛ يعنى خالصهاش هم يك
جايى چاپ شد. اصل سخنرانى ها را هم بعد از انقالب درآوردند 
چاپ كردند. يك عدهاى در مشهد جنجال عليه من به راه انداختند 
كه چرا در زير كلمه   واليت، فالنى اين حرفها را زده؛ در حالى 
كـــه اين منكر به معناى انكار آن واليتى كه آنها مىگفتند كه نبود. 
آنهـــا مىگفتند واليت يعنى محبت. خـــب ما محبت ائمه را كه 
قبول داريم؛ واليت يعنى اعتقاد به امامت على. اين را كه ما قبول 
داشتيم. يك چيزهايى عالوه بر اينها ما از كلمه واليت پيدا كرده 

بوديم.
 من آيات واليت را در قرآن جمـــع كردم. آياتى كه در آن 
كلمه واليت به كار رفته اســـت؛«هنالك الوالية هللا»مثًال و آيات 
متعددى را. از اين كلمات من يك برداشـــت جديدى از كلمه

واليت را مطرح كردم. خب اين بايد مغتنم شمرده بشود. در عالم 
پزشـــكى اگر يك نفرى بيايد فرض بفرمائيد درباره حصبه يك
ايده   جديدى را مطرح كند كه اضافه بر معلومات قبلى باشـــد، با 
او چه جورى رفتار مىكنند؟ خب احترامش مىكنند، تكريمش 

مىكنند.» (13/7/1367)(7)
گروه دوم كه بهشـــدت برنامه مسجد امام حسن مجتبى  را 
زير نظر داشـــتند، نهادهاى امنيتى رژيم پهلوى و بهويژه سازمان 
كه از  اطالعات و امنيت (ســـاواك) بودند. محتواى سياســـى 
برخى ســـخنان آيتاهللا خامنهاى برداشت مى شد و پيشتر هم در 

گفتارهاى شرح نهجالبالغه تجربه شده بود، حساسيت ساواك را 
بهشدت برمى انگيخت.

ســـخنرانى روزهاى26 و 27 رمضـــان (21 و 22 مهرماه 
1353)، كه با موضوع «واليت مطلقه امام» مطرح شـــد، يكى از 
همين فقرههاى حساسيتبرانگيز بود. آيتاهللا خامنهاى در اين 
سخنرانى ها با تأكيد بر اين كه ولى، حاكم مطلق، فرمانرواى مردم، 
بايد از طرف خدا منصوب شود، گفتند كه نقش ولى و امام مانند 
جان در بدن انســـان است. جامعه بدون امام، مانند كالبد بى جان 
است. «ولى را خدا معرفى مى كند، مانند 12 امام. ولّى بعد از امام 
را امام زمان معرفىكرده است. كسىكه جانشين من است، چهار 
شرط بايد داشته باشد: صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، مخالفًا لهواه و 

مطيعًا ألمر مواله».
 آيتاهللا خامنهاى پس از قرائت اين نكته، خطاب به حاضران 
گفت:«با اين بيان،[جانشـــين] امام زمان [را] خودتان فكر كنيد، 
كنيد و از آلبوم [علماى بزرگ]  قالبگيرى نماييد و اندازهگيرى
آن را انتخاب كنيد... قضاوت بـــا خودتان. انتخاِب ولى با خود 

شما».
 سخنان ايشان به قدرى آشـــكار بود كه گزارشگر ساواك

در پايـــان گزارش خود نوشـــت:«منظور [آيتاهللا] خامنهاى از 
جانشين امام، در اين شرايط، [امام] خمينى است.» (8)

در گزارش ســـاواك كه هنگام انتشار نسخه نخست «طرح 
كلى انديشه اسالمى در قرآن» نوشته شده هم به رويكردهاى ضد 

رژيم آيتاهللا خامنهاى اشاره شده است: 
«آقاى سيدعلى خامنهاى، امام جماعت سابق مسجد كرامت 
(واقع در چهارراه نادرى) به علت تبليغات عليه حكومت وقت 
و پشتيبانى از آيتاهللا خمينى، چندين ماه به زندان رفت و اخيراً
از زندان آزاد شـــد. او كتابهايىكه اخيراً نوشته و يا مى نويسد 
[را] به نام سيدعلى حسينى چاپ و منتشر مى كند، براى اينكه او 
را نشناســـند؛ چون كه او به سيدعلى خامنهاى معروف است، نه 
سيدعلى حســـينى. از جمله [در] كتابى به نام «طرح كلى انديشه

اسالمى در قرآن» همين كار را كرد.»
در گزارشـــى ديگر، تلقى ساواك از مباحث مطرحشده در 
اين جلســـات بهروشنى آمده اســـت. گزارشگر ساواك معتقد 
است كه آيتاهللا خامنهاى در اين سخنرانى ها «به تشريح اصول 
انقالبى قرآن و به طور كنايه در لفافه به تشـــويق و تحريك مردم 
و به پايـــدارى[در برابر] اختالفات طبقاتى» مى پردازد. به اعتقاد 
ساواك،«در پس اين نشستها سازماندهى ديگرى وجود دارد كه 
اين جوانان را تبديل به گلولههاى آتشين مى كند. هر كس قدرى
دقت و توجه به وضع مجلس مزبـــور... و نحوه اعمال و گفتار 
اكثر حضار مى نمود، درمى يافت كه جوانها... [كه] بيش از صد 
نفر بوده و هر دانشـــجو و كارگر و كارمند جزء و دهاتى هايىكه 
در يكى دو ســـال اخير به مشهد كوچ كردهاند بودند و به طورى
كه... مى گويند اين گروه به طور مدام آموزش مى بيند و تبليغات 
آنچنان مؤثر است كه جوانان را به صورت گلوله آتش درآورده 
و از هيچ چيز ترس ندارند. مبلغين گروه به عناوين مختلف ثابت 
مى كنند كه در حال حاضر دستگاه دولتى از حكومت يزيد پليدتر 
و بدتر است و گفته مى شود كه شماها مانند امام حسن عليهالسالم 
و على اكبر حســـين عليهالسالم هستيد. دستگيرى و احيانًا مرگ 
برايتان افتخار اســـت و تمام اعضاي وابسته، با ايمان راسخ اين 

ادعا را قبول دارند.» (9)
مجموعه مباحث آيتاهللا خامنـــهاى در چند مرحله براى
چاپ آماده شـــد و به انتشار رسيد. در ابتدا كتابچهاى از خالصه
مباحث در ســـال 1354 منتشر شد.اما صورت كامل و پياده شدة 
همه سخنرانى ها به بعد از انقالب اسالمى باز مى گردد. البته پيش 
از انقالب هم به توصيه شخص آيتاهللا خامنهاى، كار پيادهسازى

سخنرانى ها آغاز شـــده بود؛اما بهدليل تهديدهاى ساواك ناتمام 

ماند. مرحوم على جان زاهدى، معاون حزب وحدت اســـالمى
افغانستان و از شاگردان رهبر معظم انقالب، درباره اين پيادهسازى

ناتمام مى گويد:
«ايشـــان مى گفتند كه اين كتاب را من خالصه كردم ولى

بسيار خالصه شـــده. به اين خاطر دستور دادند كه نوارهايى از 
اين ســـخنرانى ها را من پياده كنم. ما يك دوستى داشتيم به نام 
سيدحيدرمحمودى. ايشان نويسنده بود، شاعر بود و متفكر بود. 
ايشان وظيفه گرفت كه اين ســـخنرانى ها را خالصه كند. شش 
ســـخنرانى پياده شد و ايشان خالصه كردند و بردند خدمت آقا، 
آقا پسنديدند. بعد گفتند كار را به همين ترتيب شما ادامه بدهيد. 
نوارهاى سخنرانى را آقا آدرس دادند از يك مغازهاى به نام سعيد 
[آقاى سيدمرتضى فاطمى]، برو از آنجا بگير.رفتيم آنجا بسيار با 
ترس و لرز رفتيم. مى ترســـيديم از ساواك. چون تعقيب مى كرد 
ما را. نوارها را گرفتيم و خالصه پياده كرديم و بعد آن دوســـت 
ما پنج - شـــش نوار را خالصه كردند وخدمت آقا بردند، و آقا 
هم پســـنديدند. بعد ما تحت نظر ساواك بوديم و حمله صورت 
گرفت. هشـــت نفر از رفيقان ما را گرفتنـــد و ما فرار كرديم به 

افغانستان، و اين كار ناتمام ماند.» (10)
پس از وقوع انقالب اسالمى، باز هم تا مدتها انتشار متن 
كامل سخنرانى ها ممكن نشـــد. البته بخشهايى از آن در قالب 
جزوهها و كتابچههايى در دسترس قرار مى گرفت كه نمونه آن، 
جزوه و كتابچه «واليت»، محصول حزب جمهورى و ســـازمان 
تبليغات اسالمى است كه مطالب فصل واليت از سخنرانى ها را 
در بر مى گرفت. با اين حال پس از مدتىكه حتى همين كتابچهها 
هم ناياب شـــده بودند، مجموعه سخنرانى ها در سال 1392 در 
قالب كتابى با همان نام «طرح كلى انديشـــه اسالمى در قرآن» از 

سوى مركز صهبا منتشر شد.
حضرت آيـــتاهللا خامنهاى، حين مراحل آمادهســـازى
نخستين نسخه از سخنرانى ها كه نتيجه آن در قالب كتابچه «طرح 
كلى انديشـــه اسالمى در قرآن» در سال 54 منتشر شد، مقدمهاى
نوشتهاند كه تبيينى از كليت مباحث مطرحشده در سخنرانى ها و 

اهداف و اهميت آن است.

پي نوشت:--------------------
1- مركز اسناد انقالب اسالمى، خاطرات آيتاهللا خامنهاى، 

ص80
2- گفتوگوى دفتر نشـــر آثار آيتاهللالعظمى  خامنهاى با 

آقاى ابوالحسن مالكى
3- بيانات در ديدار اعضاى هيأت مؤســـس و هيأت امناى 

مؤسسهى پژوهشى - فرهنگى انقالب اسالمى، 4/4/1381
4- گفتوگوى دفتر نشـــر آثار آيتاهللالعظمى خامنهاى با 

آقاى ابوالحسن مالكى
5- گفتوگوى دفتر نشـــر آثار آيتاهللالعظمى خامنهاى با 

آقاى هاشمى گنابادى
6- گفتوگوى دفتر نشـــر آثار آيتاهللالعظمى خامنهاى با 

آقاى عبدالرضا ايزدپناه
7- سخنرانى در اجتماع دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات 

آموزش عالى، 13/7/1367
8- شرح اسم، ص511 و 512

9- همان منبع، ص 511
10- گفت وگوى دفتر نشر آثار آيتاهللالعظمى خامنهاى با 

على جان زاهدى



66

درباره عشـــق از جنبهها و چشـــماندازهاي گوناگوني ميتوان سخن گفت؛ چنان كه تا كنون 
گفتهاند: عشق مجازي، عشق حقيقي، عشـــق پاك و پيراسته از شوائب نفساني، عشق هوسآلود، 
عشق آسماني، عشق زميني و... آنچه در اين نوشتار عرضه ميشود، عشق الهي است: دوست داشتن 
اتخذ اهللا ابراهيم  خدا و دوستي خدا با انســـان؛ چنان كه درباره حضرت ابراهيم(ع) ميخوانيم: «و
خليال: خداوند ابراهيم را به دوســـتي گرفت» و به عبارتي ملموستر: «خدا با ابراهيم دوست شد» 
(نساء، 125) و درباره حضرت موسي(ع) آنگاه كه به قول حافظ: «چند سال به جان خدمت شعيب 
كرده» بود و از وادي اَيمن ميگذشـــت، فرمود: «و اصطنعتَك لنفســي: تو را براي خود پروردم» 
(طه، 41) و پيامبر اكرم(ص) نيز لقب «حبيباهللا» يافت. زهي آن بزرگواري كه به اســـتناد زيارت 

وارث، ميراثدار همه اين انبياست!
خيال روي كسي در سر است هر كس را

مـرا خيـال كســـي كز خيال بيرون است
(سعدي)
عشق حقيقتي است ذومراتب و كششـــي است دروني به موجود يا موجودات صاحب كمال 
كه مراتبي متعدد و انواعي گوناگون دارد: از تعلقات طبيعي و غريزي و نفساني گرفته تا جاذبههاي 
روحاني و رباني؛ از دل نهادن به مال و منال تا دلبســـتگي به ميهن و هنر، و از شـــيفتگي به خويشان 
و دوســـتان، تا دلباختگي به حقيقت و خداوند. اگر كمترين اثر عشق زميني، منصرف كردن آدمي 
از خودپرســـتي و خودخواهي باشد كه در ضمن، «شوري در نهاد ما مينهد» و زمينه را براي بيرون 
آمدن از پيله منيت و رســـتن از رذيلت خودمحوري فراهم ميآورد، نه تنها كم نيست، بلكه غنيمت 
است؛ چنان كه در پارهاي روايات آمده است: «العشُق من غير رِيبةٍ كّفارٌة للذنوب: عشقي كه از سر 
شهوت نباشـــد، كفاره گناهان است.»1غالم دولت آنم كه پايبند يكي است/ به جانبي متعلق شد، از 
هزار بَرست. (سعدي، دفتر طيبات، ص374) عشق زميني كه اين باشد، عشق الهي را بايد قياس كرد 

كه فرد را تا بدان سوي فنا نيز پيش ميبرد؛ باز به گفته سعدي: 
 چو عشـــقي كه بنياد آن بـر هواســـت

 چنيـــن فتنهانگيز و فرمانرواســـت،
 عجــــب داري از ســـالكـان طـريـق

 كـــه باشـــند در بحر معنـــي غريق؟
 به ســــوداي جانـان ز جـان مشـــتعل

 بـــه ذكر حبيـــب، از جهان مشـــتغل 
 بـه يــــاد حـق از خلــــق بگـريختـه

 چنان مســـت ســـاقي كه مي ريخته... 
(بوستان، 1644ـ1647)
 منشـــأ اين عشق رباني چيســـت، از كجا آمده و تا كجا ميبرد؟ در اين موضوع بسيار سخن 
گفتهاند و شايد سادهترين توجيه اين باشد كه اگر از «وجه خلقي» بنگريم و به عبارتي از پايين به باال 
نظر كنيم، مييابيم كه عشـــق و عالقه آدمي به خداوند، در درجه نخست پيامد احساس وامداري و 
نوعي سپاسگزاري از نعمتهاست كه پيامبر(ص) فرمود: «أِحبّوا اهللا لما يغذوكم به من نعمه: خدا 
را دوســـت بداريد، به سبب نعمتهايي كه در اختيار شما ميگذارد.» (امالي الصدوق، ص364) و 
فرمود: خداوند به موسي وحي كرد: «أحببني و َحبّبني الي خلقي: دوستم بدار و مردم را دوستدارم 
كن.» گفت: «من كه دوستت دارم، مردم را چگونه دوستدارت كنم؟» فرمود: «اذُكر لهم نعماي عليهم 
و باليي عندهم. فانّهم ال يذكرون (او ال يعرفون) منّي اال كل الخير: نعمتهايي را كه به آنها دادهام، 
و آزمونهايم را كه در آنهاســـت، به يادشـــان بياور؛ چون آنها از من جز انواع خوبي به خاطر ندارند 
(و يا: نمي  شناسند).» (بحاراالنوار، ج67، ص18) همين مضمون را در گفتگوي حق تعالي با حضرت 

داوود ميبينيم كه: «اذُكر اياديَّ عندهم فانّك اذا ذكرَت ذلك لهم، أحبّوني». (همان، ص22)
در نتيجه، هر چه علم و آگاهي بشر از نعمتهاي ظاهري و باطني بيشتر ميشود، عالقهاش به 
خدا افزايش مييابد تا جايي كه پيوســـته مشغول كار او ميشود و از ديگران دست مي  شويد؛ چنان 
كه از امام صادق(ع) روايت شده است: «ُحبُّ اهللا اذا اضاء علي سّر عبِدٍٍِِِِِِ أخالُه عن كل شاغٍل و كل 
ذكرٍ ســوي اهللا عند ُظلمه». (همان، ج67، ص23) اين محبْت آتشوار همه چيز را مشتعل ميكند و 
همزمان ويژگي نور و آب و باد و خاك را در تابندگي و حياتبخشي و جنبشآفريني و رويانندگي 
دارد: «ُحّب اهللاِ ناٌر ال يُمرُّ علي شيءٍ اال احترَق و نوُراهللاِ ال يَطُلع علي شيءٍ اال اضاء، و سحاب اهللاِ ما 
يَظهُر من تحته شيٌء اال َغّطاُه، و ريُح اهللا ما تََهّب في شيءٍ اال حّركتُه، و ماُء اهللاِ يَحيَي به كّل شيء، 
و ارُض اهللاِ يَنبُُت منها كل شيء: عشق و دوستي خدا آتشي است كه بر چيزي نميگذرد، مگر اينكه 
آن را ميســـوزاند و نور خداست كه بر چيزي نميتابد، مگر آنكه روشنش كند؛ و ابر خداست كه بر 
چيزي ظاهر نميشود، مگر اينكه او را ميپوشاند؛2 و باد خداست كه بر چيزي نميوزد، مگر اينكه او 
را به جنبش درميآورد؛ و آب خداست كه هر چيزي به او زنده است؛ و زمين خداست كه هر چيزي 

از آن ميرويد.» (بحاراالنوار، ج67، ص24)
فردي كه چنين شـــد و تا اين حد پيش رفت، بهتدريج دلش از محبت ديگران تهي ميشود و 
دلبســـتگياش به خود و زن و فرزند و قوم و خويش و مال و منال رو به كاســـتي ميگذارد و بدين 
ُض ترتيب به حقيقت ايمان دســـت مييابد؛ چنان كه در روايت امام صادق(ع) آمده است: «ال يَُمحَّ
رجٌل االيماَن باهللا حتي يكوَن اهللاُ احّب اليه من نفســه و ابيه و اُمّه و ُولده و اهله و ماله و من الناس 

كلهم». (همان، ص25) به قول ســـعدي: «هر كه با يار آشـــنا شد، گو ز خود بيگانه باش» (خواتيم، 
732)؛ چنان كه «هر گاه خداوند بندهاي را دوســـت بـــدارد، مبتاليش گرداند. فاذا احبّه اهللا الحبَّ

البالــغ اقتناه: و چون بسيار دوســـتش بدارد، او را از آِن خود ميكند؛ [يعني] مال و فرزندي برايش 
نميگذارد.» (ميزانالحكمه، ج2، ص438) اين ويژگي از برترين حاالت و بهترين كارهاســـت و به 
فرمـــوده پيامبر اكرم(ص): «افضُل االعماِل الحّب في اهللا و البغض في اهللا» (بحار، ج66، ص252) 
و امير مؤمنان(ع) آن را پاكترين و لذتبخشترين چيز در بهشـــت معرفي كرد: «اّن اطيب شيءٍ في 
الجنه و الّذُه، ُحب اهللا و الحّب في اهللا». (همان، ص251) و به فرموده پيغمبر، ما بدان مأمور شدهايم: 
«امــا القلوُب فتقطعونها علي حّب اهللا: دل خود را منحصر به محبت خدا بســـپاريد.» (همان، ج9، 
ص325) و «الحّب في اهللا فريضه». (همان، ص252) و فرمود: «اِحبّوا اهللاَ من كّل قلوبكم: خدا را با 
تمام وجود دوست بداريد.» (درالمنثور، ج3، ص66) نشانه اين محبت را نيز در پيروي از آن حضرت 
به شـــمار آوردهاند: «عالمة حب اهللا تعالي، متابعة الرسول». (بحار، ج27، ص95) و خدا خود از 
زبان پيامبرش ميفرمايد: «ان كنتم تحبون اهللا فاتّبعوني يحببكم اهللا: اگر خدا را دوست داريد، از من 
پيروي كنيد تا خدا دوســـتتان بدارد.» (آل عمران،31) و از آن حضرت نيز روايت شده: «عالمُة حِبّ

اهللاِ حبُّ ذكر اهللا: نشانه دوست داشتن خدا، دوست داشتن ياد خداست.» (بحار، ج46، ص252) و 
نيز دوســـتي با دوستان خدا و دشمني با دشمنان خدا و اشتياق به لقاي اوست كه فرمود: «اِن َزَعمتُم 
أنّكم اولياُء هللا... َفتَمنّوا الموت ان كنتم صادقين: اگر ميپنداريد كه شما دوستان خدا هستيد...، اگر 
راست ميگوييد، آرزوي مرگ كنيد.» (جمعه، 6) و فرمود: «من كان يرجوا لقاءاهللا فاّن اجل اهللا َآلت: 
كســـي كه اميدوار به ديدار خداست، [بداند كه] وعدة خدا آمدني است.» (عنكبوت،5) پس بايد به 
اعمال صالح (كه فهرستشان بسيار طوالني است) روي بياورد و دلش را از زنگار شرك بپيرايد تا بدان 
آرزو نايل آيد: «فمن كان يَرجو لقاء ربه َفليَعمل عمًال صالحًا و ال يُشــرك بعبادةِ ربّه احدا: هر كه 
به ديدار پروردگارش اميد دارد، بايد به كار شايســـته بپردازد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش 

شريك نسازد.» (كهف،110) كه به قول سعدي: 
 غـوغـاي عـاشقـان و تمنـاي عـارفـان

 حرص بهشت نيست، كه شوق لقاي توست
(غزليات قديم، 723) 
دوام اين وضعيت چنان بر فرد اثر مينهد كه گفتار و كردار و ديدارش را دگرگون مي  سازد؛ به

طوري كه ممكن اســـت در چشم ديگران ناهنجار و بلكه ديوانه بيايد؛ همان گونه كه در روايت امام 
صادق(ع) آمده اســـت: «اذا تََخلَّي المؤمُن من الدنيا، َسما و وجد حالوَة حِب اهللا و كان عند اهل 
الدنيا كأنّه قد ُخولَِط و انما خالََط القوَم حالوَة حِب اهللا فلم يشتغلوا بغيره: هر گاه مؤمني [محبت] 
دنيا را از دلش بيرون كند، [مقامش] باال ميرود و شيريني محبت خداوند را مييابد. [در اين وضع] 
دنياداران خيال ميكنند او ديوانه شده، در حالي كه محبت خدا با آنها درآميخته و از اين رو به غيرخدا 
مشغول نميشوند.» (الكافي، ج2، ص130 و بحاراالنوار، ج70، ص56) از اينجا به بعد است كه دل 
آتش ميگيرد، فكر پريشان ميشود، عقِل جزئِي معاشانديش بساطش را برميچيند و ديگر با چنين 
كســـي نميشود رايزني كرد و در امور دنيوي نظر خواست؛ همچنان كه از پيامبر اكرم(ص) روايت 
شده است: «ال تستشيروا اهَل العشق، فليس لهم رأي، و اّن قلوبهم ُمحتَرِقه، و فكَرهم متواصله، و 

عقولَهم سالبه». (الفردوس، ج5، ص38؛ به نقل از حكمتنامه پيامبر، ج14، ص306)
استمرار اين حالت، خواب را از چشـــم عاشق ميربايد و پردهها را كنار ميزند و گفتارش را 
دگرگون ميسازد و به سخن پيامبران همانند ميكند و به عشق دوجانبهاي ميانجامد كه ديگران نيز 
از آن برخوردار ميشوند و به يُمن آن از خشم و عذاب الهي امان مييابند: «يقول اهللا تعالي: اذا كاَن
الغالُب علي عبدي االشــتغال بي، جعلُت نعيمــُه و لذتّه في ذكري، فاذا جعلُت نعيمه و لذته في 
ذكري، َعِشــَقني و َعِشقتُه. فاذا عشقني و عشقته، َرَفعُت الحجاَب فيما بيني و بينه، و ِصرُت َمعالَم

بين عينيه، ال يَسهو اذا َسها الناس، اولئك كالمهم كالُم االنبياء؛ اولئك األبطاُل حقا؛ اولئك الذين 
اذا اردُت بأهل االرِض عقوبًة و عذابًا، َذكرتُُهم َفَصَرفُت ذلك عنهم». (حليةاالولياء، ج6، ص165

و با اندكي تفاوت در كنزالعمال، ج1، ص433) 
در روايت مشهور قرب نوافل از پيامبر اكرم(ص) روايت شده است: خداوند فرمود: «بندهام با 
هيچ كاري دوســـت داشتنيتر از انجام واجبات، محبوب من نميشود.3 و با انجام مستحبات وسيلة 
جلب محبت مرا فراهم ميآورد، چندان كه محبوب من ميشـــود. فاذا أحببَتُُه، كنُت سمعُه الذي 
يَسمُع به...: و چون دوستش بدارم، گوشش ميشوم كه با آن بشنود، و چشمش ميشوم كه با آن ببيند، 
و زبانش ميشـــوم كه با آن بگويد، و دستش ميشوم كه با آن تالش ميكند، و پايش ميشوم تا با آن 
برود. اذا دعاني، أجبتُه و اذا َســألني، أعطيته: هرگاه مرا بخواند، پاسخش ميدهم و هر گاه چيزي 
از من بخواهد، عطايش ميكنم.» (بحاراالنوار، ج67، ص22)  اينانند كه خدا را جســـتند و يافتند و 
شـــناختند و محبت ورزيدند و عاشق شدند و خدا عاشقشان شد و آنها را كشت و پرداخت ديهشان 
را بر خود واجب كرد و خود دية آنها شد: «َمن َطَلبني َوَجدني، و من وجدني َعَرفني، و من عرفني 
اََحبّني، و من احبني َعِشَقني، و من عشقني َعَشقتُه، و من عشقته قتلتُه، و من قتلته فَعَلّي ديته، و من 

علّي ديته، فأنا ديته». (المنهجالقوي، ج4، ص398)4 سعدي در اين باره ميگويد:
بـه داغ عشـق چنانم كه گر اجل بـرسد

به شرعم از تو ستانند خونبها اي دوست
(بدايع، 398) 

عشـق الـهي
حميد يزدانپرست
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هـر آدمي كه كشتـه شمشيـر عشق شد
گو غم مخور، كه ملك ابد خونبهاي اوست

(بدايع، 724)
آن دوست نباشد كه شكايت كند از دوست

بر خون كه دالرام بريزد، ديتي نيســـت 
(طيبات، 726)

و گر به دست نگارين دوست كشته شويم
ميـــان عالميـــان افتخـــار ما باشـــد

(خواتيم، 428)
اين همه براي آن است كه:

عـاشـــقـان كشـــتگان معشــــوقنـد
هر كـــه زندهســـت، در خطر باشـــد 

(طيبات، 428) 
به اين ترتيب اساس عشق آدمي به خداوند، در همسازي آنهاست؛ زيرا گرچه انسان در جهان 
مادي به سبب گرايشهاي نفساني كه از جنس دنياست، دلبستگيهاي دنيوي پيدا ميكند و شيفتة مال 
و منال و شهوت و قدرت ميشود، اما به لحاظ روحي كه بُعد ديگري از وجود اوست، تنها ميتواند به 
موجود بريني كه همذاتش است، دل ببندد و او هموست كه در آغاز آفرينش انسان، از «نََفخُت فيه من 
روحي» (حجر، 29 و ص،72) خبر داد و در پايان قوس صعودش نيز به «الي   اهللا المصير» (آلعمران، 
28؛ نور،42 و فاطر، 18) و «اليه المصير» (مائده، 18؛ غافر،3 ؛ شـــوري، 15 و تغابن، 3) و «الي اهللا 
مرجعكم» (مائده، 48 و 105) مژده داد و اينكه «يا ايها االنسان انك كادٌح الي ربك كدحًا فُمالقيه» 
(انشقاق، 6) و جان سالكان را به سرود «انّا هللا و انا اليه راجعون» (بقره، 156) مترنم ساخت؛ به همين 

روست كه آدمي تنها با ياد او آرامش مييابد: «اال بذكر اهللا تطمئن القلوب». (رعد، 28)
آري، تن از جنس خاك اســـت و بدين جهت نْفس به فرآوردههاي خاكي و دنيوي ميگرايد؛ 
اما روح كه از جنس جماد و نبات و حيوان نيســـت، در اين جهان عنصري احساس غربت و جدايي 
و بيگانگي ميكند. پس، از فراق مينالد و از تنهايي شـــكوه سر ميدهد، و از «غم غريبي و غربت» 
ميگويد و ميل پر گشـــودن و عروج دارد كه به قوِل موالنا: جان گشـــوده سوي باال، بالها / تن زده
اندر زمين چنگالها. اين اســـت كه به آن محبوب كل رو ميآورد و ميگويد: «يا صاحب الغرباء، يا 
انيس االصفياء، يا حبيب االتقياء: اي همصحبت غريبان، اي آرامبخش برگزيدگان، اي دوســـتدار 
پرهيزگاران!» (دعاي جوشـــنكبير، بند 91) و: «يا حبيب من ال حبيب له... يا شفيق من ال شفيق له، 

يا رفيق من ال رفيق له، يا انيس من ال انيس له...» (همان، بند 59)

منشأ الهي
آنچه آمد، در نگرش خلقي و از پايين به باال بود؛ اما اگر به مقوله عشـــق از باال به پايين بنگريم، 
سخن رنگ ديگري ميگيرد. عشق الهي منشأيي الهي نيز دارد و ديرينه و ازلي است كه به پيش از بود 
و نبود و آفرينش انسان برميگردد، تا چه رسد به عشق ورزيدن او: «پيش از آب و گل من، در دل من 
مهر تو بود» (طيبات، 494) و «هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي» (طيبات، 552) و به قول حافظ: 
«نبود نقش دو عالم كه رنگ اُلفت بود/ زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت»؛ در آن زماِن بيزمان 
كه «غير از خدا هيچ كس نبود»، او در خود نگريســـت، كمال و جمال را به غايت ديد، بر خود عاشق 
شد و چون «پريرو تاب مستوري ندارد»، «در ازل پرتو حسنش ز تجلي دم زد» و جهان به وجود آمد 
و او خواست عشـــقش را از زبان ديگري بشنود، پس بر آسمانها و زمين عرضهاش كرد، «فأبَيَن أن 
يَحِملنها و أشــفقَن منها و َحَمَلها االنسان: از برداشتنش سر باز زدند و از آن هراسان شدند و انسان 
آن را برداشت.» (احزاب، 72) «عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد»؛ عشقي كه فرشته نيز نداند كه 
چيست؛ زيرا «فروغ تجلي بسوزد پَرش» (بوستان، 82)؛ ولي انسان اين بار را پذيرفت، چون او را بر 
صورت خويش آفريده بود: «خلِق ما بر صورت خود كرد حق» و در او ميتوانست به ديدة معشوقي 
نيز خود را بنگرد كه: «المؤمن مرآة المؤمن: مؤمن آينة مؤمن است». (جامعالصغير، ج2، ص660)

نظري كـــرد ببيند به جهان قامت خويش
خيمـــه در مزرعـــه آب و گل آدم زد

و او كه «اول و آخر و ظاهر و باطن است» (حديد، 3)، مؤمن نيز هست: «السالُم المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار...» (حشـــر،23) و بلكه به قول شمس تبريزي: «الحق مرآة العبد، يا العبد مرآة الحق!» 
(مقاالت، ج2، ص10) و پيداســـت آن كه آينه را دوست دارد، خود را دوست دارد؛ آينه بهانه است: 
«بر صورت خويش گشـــته عاشق/ بر غير نهاده صد بهانه»؛ چرا كه: «او مرغ خود است و آشيان خود 
است... صياد خود است و شكار خود است... طالب خود است و مطلوب خود است. اوِل خود است 

و آخر خود است... او هم باغ است و هم درخت، هم شاخ است و هم ثمره.
صيــاد همــو، صيد همـو، دانـه همـو

شـــمع و لگن و آتـــش و پروانه همو
محبوب و محـــب و جان و جانانه همـو

ســـاقي و حريف و مـــي و پيمانه همو»
(سوانح، ص120) نجمالدين رازي (متوفاي 654ق) ميگويد:

 زان پيـــش كه آب و گل ما ســـاختهاند
 جان و دل مـــا به عشـــق پرداختهاند

 عشـــاق تو پيـــش از گل و دل با رخ تو
 بيزحمت خويش، عشـــقها باختهاند

*
تــا ظـن نبــري كـه مـا ز آدم بـوديـم

كــــان دم كـه نبـــود آدم، آن دم بوديم
بيزحمت عين و شين و قاف و ِگل و دل

معشـــوقه و ما و عشـــق، همدم بوديم
(رساله عشق و عقل، 66 و 67)
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شاعر عارف ديگر، يعني فخرالدين عـراقي (متوفاي 688ق) ميگويد:
هم عشـــقم و هـم عاشـــقم و معشوقم

هـــم آينه، هـــم جمال و هـــم بينايي
و باز ميگويد:

ظاهر و باطن تويي و طالب و مطلوب تو
 وآن دگر ناميست اندر هر زبان انداخته

جمله يك چيز است موج و گوهر و دريا، وليك
 صورت هر يك خالفي در ميان انداخته

روي خود بنموده هر دم در هزاران آينه
 در هر آيينه ُرخت ديگر نشـــان انداخته

آفتابـــي در هـــزاران آبگينـــه تافته
 پس به رنگ هر يكي تابي عيان انداخته

در همه صورت تويي و نيست خود صورت تو را
 وين حقيقت حيرتي در رهروان انداخته

تا جمـــال تو نبينند بينقـــاب انقالب
 بر رخ از غيرت، رداي جاودان انداخته

يك كرشمه كرده با خود جنبشي عشق قديم
 در دو عالم اين همه شور و فغان انداخته

در گلستان روي خود ديده به چشم بلبالن
 غلغلي از بلبالن در گلســـتان انداخته

(كليات عراقي، ص71)
اين اســـت كه در دعاي جوشـــنكبير پس از آنكه ميگوييم: «يا خيــر المطلوبين، يا خير 
المذكورين، يا خير المشــكورين، يا خير المحبوبين...» (بنـــد 39)، ميگوييم: «يا خير ذاكرٍ و 
مذكور، يا خير شــاكر و مشكور، يا خير حامد و محمود، يا خير شاهد و مشهود... يا خير مونٍس
و انيــس... يا خير حبيٍب و محبوب: اي بهترين يادكننده و يادشـــونده، اي بهترين سپاسگزارنده 
و سپاســـگزاري شونده، اي بهترين ستاينده و ســـتوده، اي بهترين نگرنده و نگريسته، اي بهترين 

اُنسگيرنده و انسگرفته شده،...اي بهترين دوستدار و دوست.» (بند 95)

محبوبان خدا در قرآن
در قرآن كريم بارها به صراحت از كســـاني ياد 
شده كه خداوند دوستشـــان دارد و آنها عبارتند از: 
نيكوكاران، توبهكنندگان، پاكان و پاكيزگان، صبوران، 
متوكالن، دادگران و جنگاوران پايدار: «ان اهللا يُحّب
الُمقســطين: خدا نيكوكاران و دادگران را دوست 
التوابين  دارد.» (بقره، 195 و مائده، 42)؛ «اّن اهللا يحّب
و يحب المتَطهرين: خداوند توبهكنندگان و پاكيزگان 
را دوست دارد.» (بقره، 222)؛ «اّن اهللا يحب المتقين: 
خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.» (آلعمران، 76

و توبه، 4)؛ «واهللا يحب الصابرين: خداوند شكيبايان 
را دوســـت دارد.» (آلعمران، 146)؛ «اّن اهللا يحب 
المتوكلين: خداوند توكلكنندگان را دوست دارد.» 
(آلعمران، 159)؛ «ان اهللا يحب المّطّهرين: خداوند 
پاكان را دوســـت دارد.» (توبه، 108) و «ان اهللا يحب 
الذين يُقاتلوَن في سبيله صّفًا كأنّهم بُنياٌن َمرصوص: 
خداوند دوســـت ميدارد آن كساني را كه در راه او 
به صف همچون ديواري ســـربي [استوار ميايستند 
و] ميجنگند.» (صف، 4) در عوض از كســـاني هم 
ياد ميشـــود كه خدا دوستشـــان ندارد و پيداست 

صفت مخالفش را دوســـت ميدارد: «ان اهللا ال يحب الُمعتدين: خدا تجاوزگران را دوست ندارد.» 
(بقره،190)؛ «واهللا ال يحبُّ كلَّ َكّفارٍ أثيم: خداوند هيچ كفرانكنندة گناهكاري را دوســـت ندارد» 
(بقره، 276)؛ «واهللا ال يحب الظالمين: خداوند ستمگران را دوست ندارد» (آلعمران، 57)؛ «ان اهللا 
ال يحب َمن كان ُمختاًال َفخورا: خداوند هيچ متكبر نازندهاي را دوست ندارد» (نساء، 107)؛ «واهللا 
ال يحب المفســدين: خداوند تبهكاران را دوست ندارد» (مائده، 64)؛ «انه ال يحب المسرفين: او 
اسرافكنندگان را دوست ندارد» (انعام، 141)؛ «ان اهللا ال يحب الخائنين: خداوند خائنان را دوست 
ندارد» (انفال، 58)؛ «ان اهللا ال يِحب كّل َخّواٍن كفور: خداوند هيچ خيانتپيشة ناسپاسي را دوست 
ندارد» (حج، 38)؛ «ان اهللا ال يحب المستكبرين: خداوند گردنفرازان را دوست ندارد» (نحل، 23)؛ 
«ان اهللا ال يحب الفرحين: خداوند سرمستان را دوست ندارد» (قصص، 76)؛ «انه ال يحب الكافرين: 
او كافران را دوســـت ندارد» (روم، 45) و «ال يحب اهللاُ الجَهر بالسوء مَن القول اال َمن ُظلِم: خداوند 
بانگ برداشتن به بدزباني را دوست ندارد، مگر [از] كسي كه بر او ستم رفته باشد.» (نساء، 148) 

به اين ترتيب خداوند كساني را كه اهل دستدرازي نيستند، كفران نعمت نميكنند و گناهپيشه 
نيستند، ســـتم و تكبر نميورزند، به خود نمينازند و فخر نميفروشند، خيانت نميكنند، مفسد و 
مسرف نيستند، گردنفرازي و سرمستي و خوشباشي نميكنند، كفر نميورزند و به افشاگري بدي 
ديگران نميپردازند، دوســـت ميدارد. در متون حديثي نيز آمده است كه: «خداوند انسان باحياي 
بردبارِ پاكدامِن با مناعت را دوست دارد» و «كسي را كه نيمهشب برخيزد و قرآن بخواند»، و «كسي 
را كه با دســـت راست صدقه دهد و دست چپش آگاه نشود» و «كسي كه همرزمانش بگريزند و او با 
دشمن مقابله كند» و «كسي را كه با مردم شوخي كند، اما سخن زشت به زبان نياورد» و «كسي را كه 
انديشـــهاي يكتاپرست داشته باشد» و «كسي را كه آراسته به صبر و شكيبايي باشد» و «كسي را كه به 

نماز خواندن افتخار كند» و نيز «انسان آزرمگيِن خويشتندار را دوست دارد.»5

ُيحبهم و يحبونه 
بيـــش از همه اينها، دو جنبه محبي و محبوبي آدمي در نزد خداوند را ميتوان از آيه شـــريفه 
«يُحبهم و يحبونه: خدا دوستشـــان دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند» (مائده، 54) برداشت كرد 
كه عارفان در شـــرح و بيانش جوالن دادهاند و رازها گشودهاند؛ از جمله خواجه عبداهللا انصاري 

(396ـ481ق) در رســـاله «محبتنامه» ميگويد: در َسبِقِ سبق، پيش از جمع و فرق كه نهان بود و 
ننمود، نه قبل بود و نه بَعد،... از پندار خلقـــت آثار نبود، و جمال «يُحبّهم» را خال «يُحبّونه» به كار 
نبود... ليكن چون خواست كه مكنونات صدف محبت آشكار كند،... نقد هر كسي پيدا كرد... ارادت 
رباني و عنايت سبحاني چنان اقتضا كرد كه خورشيد «يحبهم» بدرخشيد و گل «يحبونه» بشكفيد تا 
جملة كائنات در ضياء آن پناه يافتند و هر يك به مقصد خويش راه يافتند... نشـــان محبت آن است 
كه غرقه جمال محبوب باشـــد... اين محبت از حضرت بيچون است و نّص «يحبون» است و خلق 

بر او مفتون است.
بــي بـودِ شـــمـا، يحبّهـم مـن گفتم

هـــم دّر يحبّـــوِن شـــما من ســـفتم 
جـز مـن دگـري نبُـد، شـــنيدم، گفتم

من بودم و مـــن شـــنيدم و من گفتم
(342 ـ (رسائل فارسي، ص337
ميبدي نيز در نوبت سوم تفسير كشفاالسرار مينويسد: «در عهد ازل كه بنياد دوستي مينهاد، 
ارواح درويشان در مجلس انس بر بساط انبساط يك جرعه شراب يحبهم و يحبونه نوش كردند و 
بدان بُستاخ6 شدند. مقربان مأل اعلي گفتند: «اينْت عاليهمت قومي كه ايشانند! ما باري، از اين شراب 
هرگز جرعهاي نچشيديم و نه شمهاي يافتيم.» و هاي و هوي ارواح اين گدايان در عيّوق افتاده كه: 

 اول تـو حديث عشــــق كردي آغـاز
 انـــدر خور خويش كار ما را ميســـاز

 مـا كـي گنجيـم در ســــراپـردة راز؟
 الفي ســـت به دســـت ما و منشور نياز

(كشفاالسرار، ج1، ص763)
همو جاي ديگر مينويسد: «نخست محبت خود اثبات كرد و آنگه محبت بندگان، تا بداني كه 
تا اهللا بنده را به دوســـت نگيرد، بنده به دوست نبَود... به داوود وحي آمد كه:... مرا بندگاني است كه 
من ايشان را دوست دارم و ايشان مرا دوست دارند: يحبهم و يحبونه. ايشان مرا ياد كنند و من ايشان 
را ياد كنم: فاذكروني اذكركم. [بقره، 153] ايشـــان از من خشنود و من از ايشان خشنود: رضياهللا 
عنهم و رضوا عنه. [بينه، 8] ايشـــان در وفاء عهد من و من در وفاء عهد ايشان: اُوفوا بعهدي اوِف
بعهدكم. [بقره، 40] ايشان مشتاق من و من مشتاق ايشان: اال طاَل شوق االبرار الي لقائي، و انا الي 
لقائهم الشّد شوقا.7 (همان، ج3، ص156) هفتصدهزار سال جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و كّروبيان 
گرد كعبة جبروت طواف كردند و ســـبّوٌح قّدوس 
گفتند، هرگز به نام َودودي و مهرباني و دوســـتي ما 
راه نبردند و خود نشـــناختند. هرگز َزهره نداشتند 
كه دعوي دوســـتي ما كنند. ما خود دعوي دوستي 
خاكيان كرديم كه: نحــُن اولياءكم يحبّهم. چندين 
نام خود از دوستي و مهرباني بر ايشان مشتق كرديم 
كه: هو الغفوُر الودوُد الرؤوف الرحيم. فريشتگان را 
همه قهاري و جباري نموديم، در ُحجب هيبتشان 
بداشتيم؛ خاكيان را همه رئوفي و رحيمي نموديم، بر 
بساط انبساطشان بداشتيم... تا آدم صفيي نيامد، فراق 
و وصال و رد و قبول نبود؛ حديث دل و دالرام نبود. 
اين عجائب و ذخائر همه در جريدة عشق است و جز 
دل آدم، صدف دّر عشق نبود. ديگران همه از راه خلق 
آمدند، او از راه عشق آمد: يحبهم و يحبونه. (همان، 

ج3، 570 تا 572) 
پيش از آنكه تو گفتي كه: «من دوست توام»، من 
گفتهام كه: «من دوست توام: يحبهم و يحبونه»... پير 
طريقـــت گفت: «از كجا يابم آن روز كه تو مرا بودي 
و من نبودم؟ تا بازِ آن روز نرسم، ميان آتش و دودم. 
ور به دو گيتي آن روز را بازيابم، بر ســـودم. ور بودِ
تو دريابم، به نبود خود خشـــنودم.» (همان، ج8، ص316) مقربان درگاه عزت و ساكنان حضرت 
جبروت، انگشت تحير در دهان تعجب گرفته كه: شگرف كاري و عجب حالي كه خاكيان را برآمد! 
نواختگاِن لطِف او اَند، بركشيدگان عطف او اند، عارفان به تعريف او اند،... عالم و آدم نبود، عرش 
و لوح و قلم نبود، بهشـــت و دوزخ نبود، كه ايشان را براي ايشان حديث محبت بود كه: يحبهم و 

يحبونه. (همان، ج9، ص 117)8

عشق و توبه
اين رشته ســـر دراز دارد و ميتوان آن را تا حدودي با موضوع «توبه: بازگشتن» مقايسه كرد. 
درســـت است كه انسان گناه ميكند، ســـپس به خطايش پي ميبرد، آنگاه پشيمان ميشود و توبه 
ميكند و به خدا روي ميآورد؛ اما حقيقت آن اســـت كه خداوند به داليلي از بنده روي ميگرداند، 
پس او به تاريكي ميافتد و ميلغزد و گناه ميورزد، آنگاه خداوند مهر ميآورد و به او روي ميكند، 
پس بنده بر خطايش واقف ميشـــود؛ آنگاه توفيق بازگشت به او ارزاني ميشود و او توبه ميكند و 
خداوند توبهاش را ميپذيرد. همچون پدري كه دســـت كودك نوپايش را ميگيرد و او را تشويق 
به راه رفتن ميكند: كودك گامي چند برميدارد، پدر به نرمي دســـتش را كنار ميكشد، كودِك غافل 
قدمكي برميدارد و ميافتد، پدر تاب نميآورد، دســـت دراز ميكند و كودك را برميخيزاند و باز 
به رفتن تشـــويق ميكند و... اين اســـت كه خداوند خود را «تّواب: بسيار بازگردنده و توبهپذير» 
مينامد (نور،10 و حجرات،12 و...) و در باب بازگشت خود به گناهكار و سپس توفيق گناهكار در 
بازگشتن ميفرمايد: «ثّم تاَب عليهم ليتوبو ان اهللا هو التواب الرحيم: پس (خدا به رحمت خود) به 
آنها بازگشت تا آنها بازگردند و توبه كنند. بيترديد خدا همان بازگردنده و توبهپذير مهربان است.» 
(توبه، 118) اين در مقام بازگشـــت اوليه خداست، و اما چون گناهكار متوجه حق شود و برگردد و 
توبه كند، دوباره خداوند به او روي ميكند و مهر ميورزد و ميآمرزد: «اال الذين تابوا و أصَلَحوا و 
بيّنــوا فاولئك اتوُب عليهم و انا التّواب الرحيم: كساني كه برگشتند و توبه كردند و اصالح نمودند 
و [حقيقت را] آشـــكار ســـاختند، پس من نيز به آنها روي ميآورم و ميبخشم و من بازگردنده و 

توبهپذير مهربانم.» (بقره، 160)9
بازتابي از اين معاني را كه به نوعي نمايانگر كشـــش خداوند و سركشي بنده است، در بخشي 

* عشــق به خدا همه چيز را مشتعل ميكند و همزمان ويژگي نور و آب و باد 
و خاك را در تابندگي و حياتبخشــي و جنبشآفريني و رويانندگي دارد: 
آتشي است كه بر چيزي نميگذرد، مگر اينكه آن را ميسوزاند؛ نوري است 
كه بر چيزي نميتابد، مگر آنكه روشــنش كند؛ ابري است كه بر چيزي ظاهر 
نميشــود، مگر اينكه او را ميپوشاند؛ بادي است كه بر چيزي نميوزد، مگر 
اينكه آن را به جنبش درميآورد؛  آبي اســت كه هر چيزي به او زنده است؛ 

و زميني است كه هر چيزي از آن ميرويد
*عشق الهي منشأيي الهي نيز دارد و ديرينه و ازلي است كه به پيش از بود و 
نبود و آفرينش انسان برميگردد، تا چه رسد به عشق ورزيدن او. در آن زماِن

بيزمان، او در خود نگريســت، كمال و جمال را به غايت ديد، بر خود عاشق 
شد و «پرتو حسنش ز تجلي دم زد» و جهان به وجود آمد و خواست عشقش 
را از زبان ديگري بشــنود، پس انسان را آفريد كه در او ميتوانست به ديدة 

معشوقي نيز خود را بنگرد؛ چه، مؤمن آينة مؤمن است!
*او مرغ خود اســت و آشيان خود است؛ صياد خود است و شكار خود است؛ 
طالب خود است و مطلوب خود است؛ اوِل خود است و آخر خود است. هم باغ 
است و هم درخت، هم شاخ اســت و هم ثمره. صيــاد همــو، صيد همـو، 

دانـه همـو!
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از «دعاي افتتاح» ميتوان ديد؛ آنجا كه ميگوييم: «يارب، انك تدعوني َفُاولّي عنك، و تتحبَُّب اليَّ
فاتبّغُض اليك، و تتوّدُد الّي فال أقبُل منك؛ كأّن لَي التطُوَل عليك! فلم يمنعَك ذلك من الرحمة لي 
و االحســان الّي و التفضل علّي بجودك و كرمك: اي پروردگار، تو مرا ميخواني و من از تو روي 
برميگردانم، تو به من محبت ميكني و من با تو به خشـــم ميآيم. تو به من مهر ميورزي و من از تو 
نميپذيرم؛ چنان كه گويي مرا بر تو منتي اســـت [و حقي به گردنت دارم]! و اين ناسپاسي، تو را از 

مهرباني به من و فضل و احسان بر من بازنميدارد و اين همه از بخشندگي و بزرگواري توست.»
آنچه آمد، خالصهاي بود از مبحث شـــيرين و مفصلي كه البته پيچيدگيهايي نيز دارد؛ چرا كه 
به قول جامي: «... ســـّر عشق/ رمزي است كس مگوي و حديثي است كس مدان» و به قول ابوسعيد 
ابوالخير: «دام حق تعالي اســـت.» (اسرارالتوحيد، ص262) و به قول سنايي: «شاهيست پا به تخت 
ازل» و به قول ســـعدي: «حديث عشق جانان گفتني نيست/ و گر گويي، كسي همدرد بايد» (بدايع، 
458) و «دردي است درد عشق كه هيچش طبيب نيست» (بدايع، 401)؛ از اين روي آن را چه از اين 
سر بدانيم كه مخلوق با خالق ميورزد و چه از آن سر كه خالق با مخلوق ميبازد، باز، هم از اوست و 
هم بدو منتهي ميشود: «عشقها گر زين سر و گر زان سر است/ عاقبت ما را بدان سو رهبر است» و به 
قول حافظ: «بحري است بحر عشق كه او را كرانه نيست» و سنايي ميگويد كه «آن را بدايت نيست/ 
در ره عاشقي نهايت نيست» و عطار نيز ميگويد: «هم نهايت، هم بدايت نبَودش» و به قول سعدي: 
«عشق را نه پديد است غايتي». (طيبات، 555) پس بايد در اين بحر فرو رفت و از عمق جان چشيد 

كه «مستي خمرش نكند آرزو/ هر كه چو سعدي شود از عشق مست». (طيبات، 374)
جا دارد كه پايانبخش اين ســـخن، دعاي بزرگان دين در افزايش محبت الهي باشد. از پيامبر 
اكرم(ص) روايت شـــده است: «اللهم، واجعل ُحبّك اَحّب االشــياء الّي... و اقطع حوائج الدنيا 
بالشــوق الي لقائك: خدايا، محبتت را محبوبترين چيزها نزد من بگردان... و با شـــوق ديدارت، 
نيازهاي دنيوي را از دلم بركن.» (بحاراالنوار، ج98، ص287) «اللهم، اني اسئلك حبّك و حّب من 
يحبك، و العمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك احّب الّي من نفســي و اهلي و من الماء 
البارد: اي بارخداي، روزي كن مرا دوســـتي خود، و دوستي كسي كه دوست دارد تو را و [كاري كه 
مرا به دوستي تو ميرساند. خدايا،] دوســـتي خود را نزديك من دوستر از [خودم و كسانم و] آب 
خنك گردان.» (ترجمه احياء علوم، ج2، ص 845) امام سجاد(ع) گويد: «اللهم اني اسئلك ان تمأل 
قلبي ُحبًّا لك... و شوقًا اليك: خدايا، از تو ميخواهم كه دلم را از محبت... و شوق به خودت لبريز 
كني.» (االقبال)10 همين حضرت در فقراتي از «مناجـــات المحبين» عرضه ميدارد: «الهي، من ذا 
الذي ذاَق حالوَة محبتــك فراَم منك بََدال؟ و من ذا الذي اَنََس بُقربك فابتغي عنك ِحَوال؟ الهي، 
فاجعلنــا ممن اصطفيته لُقربك و ِواليتك، و اخلصته لــُوّدك و محبتك... و اََعذتَه من َهجرك و 
قِالك،... و اَخَليَْت وجهه لك، َفّرغَت ُفؤادُه لحبّك، و َرّغبته فيما عندك...، و َشــَغلته بطاعتك،... 
و َقَطعَت عنه كّل شــيء يقطعه عنك. اللهم اجعلنا مِّمن دأبُهُم االرتياُح اليك... و قلوبهم متَعّلقٌِة
بمحبتك، و افئدتُهم ُمنَخلَِعٌة من مهابتك. يا من انواُر قدسه البصار ُمحبّيه رائقه، و ُسبُحاُت وجهه 
لقلوب عارفيه شــائقه. يا ُمني قلوب المشــتاقين، و يا غاية آمال المحبين، اسئلك ُحبَّك و حبَّ

من يُحبك و حب كل عمٍل يوِصُلني الي قربك، و ان تجعلك احبَّ الّي مما ِســواك و ان تجعل 
حبّي اياك قائداً الي رضوانك...: معبود من، كيســـت كه شيريني محبتت را چشيد و جز تو كسي 
را گزيد؟ و كيســـت كه به قرب تو آَرميد و آنگاه از تو روي گردانيد؟ معبود من، ما را از آنان قرار ده 
كه به مقام نزديكي و دوســـتي خود برگزيدهاي، و براي عشق و محبت خود خالص گردانيدهاي... و 
از دوري و فراق خود پناهشـــان دادهاي... و روي او را تنها به سوي خود آوردهاي، و دلش را از هر 
چه جز دوســـتي توست، پيراستهاي... و او را به طاعت خود سرگرم نمودهاي،... و پيوندش را از هر 
چه او را از تو دور كند، بريدهاي. اي خداوند، ما را از آنان قرار ده كه شاديشـــان تنها به توست... و 
دلشـــان به محبت تو آويخته است، و مهابت تو قلبشان را [از هر تعلقي] بركنده است. اي خدايي كه 
انوار قدسش به چشم دوستان در كمال روشني است، و تجليات ذاتش بر قلوب عارفان نشاط  انگيز 
اســـت؛ اي آرزوي دل مشتاقان، و اي منتهاي مقصود محبان! از تو دوستيات را درخواست ميكنم 
و دوســـتي دوستدارانت را و دوستي هر كاري را كه مرا به تو نزديك ميسازد. و از تو ميخواهم كه 
خود را از هر چه غير توست، بر من محبوبتر گرداني و محبتم را منجر به مقام خشنودي خود سازي.» 

(مفاتيحالجنان، مناجات خمسعشر)
 اين همه جلوهاي از عشـــق به آن معشوق كل است و چنين عشقي البته كه جزر و مد و حاالت 
و درجات و آثار متنوعي همچون انس و خوف و شـــوق دارد و در آن از درد و درمان و هجر و فراق 

و اشتياق و وصال گريزي نيست و گفتههاي عارفان در اين موارد فراوان است.

پينوشتها:
1. الفردوس، ج3، ص94؛ به نقل از حكمت نامه پيامبر(ص)؛ ج14، ص308.

2. در برخي نســـخهها: «آسمان خدا» آمده كه «بر چيزي سايه نميافكند، مگر اينكه بر آن اضافه ميكند». 
مصباحالشريعه، ص193.

3. در اصول كافي، ج2، ص352: به من نزديك نميشود. نيز وسائلالشيعه، ج4، ص72.
4. به نقل از تفســـير المحيط االعظم، ج2، ص429. نيمه دوم اين سخن را مالهادي سبزواري نيز در شرح 

االسماء الحسني (ج1، ص34) آورده است.
5. ميزانالحكمه، ج2، ص429 و 430.

6. بستاخ: گستاخ.
7. در المحّجة البيضاء (ج8، ص58) از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است. (ميزانالحكمه، ج4، ص2796) 
نيز روايت شـــده است: من احبَّ لقاء اهللا، احّب اهللاُ لقاءه: هر كه ديدار خدا را دوست دارد، خدا نيز ديدارش را 

دوست دارد. (كافي، ج2، ص134)
8. در اين زمينه ر.ك: فتوحات المكيه، ج2، ص112 به بعد و 322 به بعد؛ مصباحاالنس، ص557؛ ترجمه 
احياءالعلوم، ج4، ص508 و 566 به بعد؛ راه روشن (ترجمه محجةالبيضاء) ج8، ص13 به بعد و ص81 به بعد.
9. اين معني را ميتوان در آيات مختلف قرآن يافت؛ از جمله آنجا كه در باره بنياسرائيل كه از نعمتهاي 
فراواني برخوردار شـــده بودند و پياپي ميلغزيدند و دستگيري ميشدند و آزمونهاي متعددي برايشان پيش 
ميآمد، به طور ضمني ميفرمايد: خداوند يك بار آنها را از رحمت خود دور كرد، در نتيجه عمومًا گمراه شدند 

و به اين دل خوش كردند كه چون از فرزندان حضرت يعقوب(ع) هســـتند و نورچشمي به حساب ميآيند، 
ديگر امتحان و ابتاليي در كار نيســـت، پس، از ديدن حق و درك حقيقت بازماندند، ســـپس دوباره خداوند با 
رحمت خود به ايشـــان روي آورد و توفيق درك حقيقت را داد، آنها نيز آگاه شدند و توبه كردند؛ اما باز جمع 
فراواني از آنها گرفتار همان وضعيت شدند. اين مطلب را قرآن كريم به شيوه موجزگويي خود چنين ميفرمايد: 
«پنداشتند كه گرفتاري و آزمايشي نخواهد بود، پس كور و كر شدند، ثّم تاب اهللا عليم: سپس خداوند [با رحمت 
خود] بر آنان بازگشـــت و توبهشان را پذيرفت، بار ديگر بسياري از آنها كور و كر شدند و خدا بدانچه ميكنند، 
بيناســـت.» (مائده، 71؛ ر.ك: الميزان، ج6، ص99 به بعد) و جاي ديگر در باره همين قوم كه برخيشان گرفتار 
گوسالهپرستي شدند، ميفرمايد: «فتوبوا الي بارئكم... فتاب عليكم: به درگاه آفريدگار خود بازگرديد... آنگاه 
[خداوند با نظر لطف خود] به شما بازگشت و توبهتان را پذيرفت.» (بقره، 54) يا ميفرمايد: «فمن تاب من بعد 
ظلمه و اصلح فاّن اهللا يتوب عليه: هر كه پس از ستم كردن، بازگردد و توبه كند و خود را اصالح نمايد، خدا [نيز 
به رحمت خويش] بر او بازميگردد و توبهاش را ميپذيرد.» (مائده، 39) قرآن مجيد شرايط پذيرش توبه را نيز 
اعالم فرموده است: «انما التوبُة علي اهللا للذين يعملون الّسوء بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب. فاولئك يتوب اهللا 
عليهم و كان اهللا عليمًا حكيما: [پذيرش] توبه كه [طبق وعده الهي] بر عهدة خداســـت، تنها براي كساني است 
كه از روي ناداني كار بدي ميكنند، ســـپس بهزودي [پشيمان ميشوند و] توبه ميكنند. آنها هستند كه خدا [به 

رحمت خويش] به آنان بازميگردد و توبهشان را ميپذيرد و خدا دانا و سنجيدهكار است.» (نساء، 17)
10. همگي به نقل از ميزانالحكمه، ترجمه حميدرضا شيخي، ج2، ص422 و 423.

كتابنامه
ـ ابوحامد محمد غزالي، احياء علوم الدين، ترجمه محمد خوارزمي، تصحيح: ســـيد حسين خديو جم، 

چاپ شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم: 1364ش.
ـ محمد منور، اســـرارالتوحيد، با مقدمه و تصحيح و تعليقات دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، انتشارات 

آگاه، چاپ سوم: 1371ش.
ـ محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، با ترجمه و شرح سيدجواد مصطفوي، انتشارات علميه اسالميه، 

چاپ اول، بيتا.
ـ شـــيخ صدوق، االمالي، تحقيق: قسم الدراسات االسالميه مؤسسه البعثه، ناشر: مؤسسه البعثه، چاپ اول: 

1417ق.
ـ عالمه مالمحمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، مؤسسه الوفاء بيروت، چاپ دوم: 1402ق/1983م.

ـ سعدي شيرازي، بوستان سعدي (سعدينامه)، تصحيح و توضيح دكتر غالمحسين يوسفي، انتشارات 
خوارزمي، تهران، چاپ دوم: 1363ش. 

ـ سيد حيدر آملي، تفسير المحيط االعظم و البحر الخضم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد، تحقيق 
سيدمحسن موسوي تبريزي، چاپ سوم: 142ق.

ـ جاللالدين سيوطي، الجامعالصغير، دارالفكر، بيروت.
ـ محمد محمدي ريشـــهري، حكمتنامه پيامبر اعظم(ص)، ترجمه گـــروه مترجمان، دارالحديث، 

چاپ دوم: 1387ش.
ـ عالمه طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن.

ـ جاللالدين سيوطي، الدّر المنثور في التفسير المأثور، دارالمعرفه، جده، چاپ اول: 1365ق.
ـ مالمحسن فيض كاشاني، راه روشن (ترجمه الحّجةالبيضاء)، ترجمه سيد محمدصادق عارف، انتشارات 

آستان قدس رضوي، چاپ اول: 1372ش.
ـ فخرالدين ابراهيم همداني متخلص به عراقي، كليات ديوان عراقي، مقدمه و حواشـــي از: م. درويش، با 

مقدمه از سعيد نفيسي، سازمان انتشارات جاويدان، چاپ پنجم: 1368ش.
ـ خواجه عبداهللا انصاري، مجموعه رســـائل فارسي خواجه عبداهللا انصاري، تصحيح: دكتر محمدسرور 

مواليي، انتشارات توس، چاپ سوم، 1389ش.
ـ شيخ عباس قمي، زبده مفاتيحالجنان، انتخاب و ترجمه كريم زماني، انتشارات اطالعات، چاپ چهارم: 

1385ش.
ـ احمد غزالي، سوانح، (از مجموعه آثار فارسي احمد غزالي)، به اهتمام احمد مجاهد، انتشارات دانشگاه 

تهران، چاپ سوم: 1376ش.
ـ محييالدين ابن عربي، الفتوحات المكيه (4 جلدي)، دار صادر، بيروت، بيتا.

ـ قرآن مجيد، ترجمه محمدمهدي فوالدوند، دارالقرآن الكريم، چاپ سوم: 1376ش.
ـ شيخ كليني، الكافي، تحقيق علياكبر غفاري، دارالكتب االسالميهـ  آخوندي، چاپ سوم: 1367ش.

ـ ابوالفضل رشـــيدالدين ميبدي، تفسير كشفاالسرار و عدةاالبرار، به سعي و اهتمام علياصغر حكمت، 
انتشارات اميركبير، چاپ دوم: 1357ش. 

ـ سعدي شيرازي، كليات سعدي، براساس تصحيح و طبع محمدعلي فروغي و مقابله با دو نسخه معتبر ديگر. 
تصحيح، مقدمه، تعليقات و فهارس به كوشش بهاءالدين خرمشاهي، انتشارات دوستان، چاپ سوم: 1381ش.

ـ متقي الهندي، كنزالعّمال، ضبطه و فسر غريبه و صححه: الشيخ بكري حياني و الشيخ صفوة السفا، مؤسسه 
الرساله، بيروت، 1405ق.

ـ سعدي شيرازي، گلســـتان، تصحيح و توضيح: دكتر غالمحسين يوسفي، انتشارات خوارزمي، چاپ 
اول: 1368ش.

ـ مالمحسن فيض كاشـــاني، المحجة البيضاء في تهذيب االحياء، تصحيح: علياكبر غفاري، انتشارات 
اسالمي جامعه مدرسين، چاپ چهارم: 1417ق.

ـ محمد بن حمزه فناري، مصباح االنس (شرح مفتاح الغيب)، تصحيح: محمد خواجوي، انتشارات مولي، 
چاپ اول: 1374ش.

ـ امام صادق(ع) (منسوب)، مصباحالشريعه، مؤسسه االعلمي للمطبوعات، چاپ اول: 1400ق.
ـ محدث قمي، شـــيخ عباس، مفاتيحالجنان، ترجمه آيتاهللا دكتر مهدي محييالدين الهي قمشهاي، دفتر 

نشر فرهنگ اسالمي، چاپ ششم: 1370ش.
ـ شمس تبريزي، مقاالت، تصحيح دكتر محمدعلي موحد، انتشارات خوارزمي، چاپ اول: 1369ش.

ـ محمد محمدي ريشهري، ميزانالحكمه، ترجمه حميدرضا شيخي، سازمان چاپ و نشر دارالحديث، 
چاپ نهم: 1387ش.
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اواســـط يا اواخر دهه هفتاد، در يك برنامه تلويزيونى در شبكه 
تهران، شـــاهد هنرنمايى بهرام گودرزى بودم. با اين كه در آن زمان، 
بيش از پنجاه سال از عمر گودرزى طى شده بود؛ چنان آواز قدرتمند و 

با احساسى را اجرا كرد كه هنوز هم در خاطرم باقى مانده است. 
جالب اين كه گودرزى پـــس از اتمام برنامه به عنوان انتقاد، از 
مجريان برنامه خواست كه الاقل نوازندگان را جلوى دوربين آورده و 
به معرفى آنان بپردازند. معلوم نيست كه اين رسم ديرينه مخفىكردن 
نوازنده در پستوى استوديوهاى تلويزيونى، تا كى بايد تداوم يابد؟! 
به هر حال با اين كه بارها شاهد هنرنمايى هاى بهرام گودرزى
در شبكه هاى تلويزيونى و راديويى بودم ولى تا قبل آن شب، اجراى

آواز وى را نشنيده بودم. تســـلط اجراى ايشان آن هم در يك برنامه 
زنده برايم بســـيار جاى تعجب داشت. نگارنده و هم نسالن من در 
عصرى پرورش يافتيم كه همه چيز تصنعى شـــد. حال رفت و قال 

جاى آن را گرفت. 
خواننده در تلويزيون براى اجـــراى ترانه يا حتى آوازش لب 
خوانى مىكند و يا به اصطالح پلى بك مى نمايد؛ در اســـتوديوهاى
ضبط نيز در يك اتاق خالى بدون وجود نوازندگان، قطعات آوازى را 
تكه تكه مى خواند و بعد در مراحل ويرايش و تدوين نهايى، قطعات 
با هم ميكس مى شـــوند. ولى در دوران ِ دور وضع به اين منوال نبود. 
بهرام گودرزى از اولين خوانندگان رسمى تلويزيون ملى ايران است 
و تا سال ها كه امكان تهيه برنامه هاى توليدى ميسر نبود، هنرمندان به 

صورت زنده به اجراى برنامه مى پرداختند.
گودرزى فراگيرى جدى آواز را در هنرستان موسيقى نزد استاد 
محمود كريمى آغاز كرد. در زمـــان افتتاح تلويزيون ملى ايران، اين 
ســـازمان تصميم گرفت تا از هنرمندان مختص خود استفاده كند. به 
همين جهت يككنكور هنرى ترتيب داد كه حدود ســـه هزار نفر در 
آن ثبت نام كردند. شـــرط قبولى بر مبناى اولويت بر صداى خوب و 
معلومات موســـيقى بود. گودرزى در اين رقابت هنرى رتبه اول را 
26 نفر پذيرفته شدند. در كالسى به سرپرستى كسب كرد و مجموعًا
مرتضى حنانه شروع به تحصيل كرده و پس از دو سال، باز هم بهرام 
گودرزى بود كه به عنوان چهره جديد هنرى با اركســـتر بزرگ آن 

زمان اجراى آواز داشت كه مقارن با سال 1347 بود.
گودرزى در دوران آموزشـــى تلويزيون مـــدت كوتاهى نزد 
اسماعيل مهرتاش و ســـپس از محاضر حسين قوامى (فاخته اى) و 
اديب خوانســـارى نيز بهره مند گرديد. اينجا ذكر نكته اى بس مهم 
ضرورت دارد كه طى94 سال گذشته، موسيقى ايران شاهد سبك ها 
و صداهاى متعدد و متنوعى بوده اســـت. ولى به زعم نگارنده سبك
و شيوه اســـتادان اسماعيل اديب خوانسارى و حسين قوامى متأثر از 
شيوه قدما و بسيار تأثيرگذار بر سبك و شيوه آيندگان بوده است. به 
عبارتى سبك و شيوه اجرايى اين دو آوازخوان و البته تناليته منحصر 
به فرد صداى اين دو هنرمند، چكيده آواز و موسيقى آوازى قرن اخير 
اســـت كه هم ريشه در شيوه گذشتگان آنها و هم – به طور خودآگاه 
يا ناخودآگاه– بر شـــيوه و صداى نســـل هاى بعدى (به خصوص 

آوازخوانان راديو و تلويزيون) تأثير داشته و دارد.
 در خصوص شاخصانى چون تاج و اديب كه به آموزش تعداد 
بســـيارى از هنرجويان اهتمام نهادند، اين بسط و اشاعه مشهودتر و 
آگاهانه تر اســـت. به طور نمونه در خصوص سبك تاج اصفهانى، 
على اصغر شـــاهزيدى و در مورد اديب خوانســـارى، بانو هنگامه 
اخوان ظرايف و دقايق شيوه آوازى اســـتادان خويش را دريافته و 
اشـــاعه دهنده آن بوده اند. ولى در خصوص حسين قوامى اين خًال

بسيار محســـوس بوده و ظرايف و دقايق سبك آوازى ايشان مكتوم 
مانده و تأثير و تأثر ياد شـــده بيشتر ناخودآگاه بوده است. از معدود 
آوازخوانانىكه تا حد بســـيارى به ويژگى هاى ســـبك و اسلوب 
آوازخوانى حســـين قوامى احاطه و اشراف دارد، بهرام گودرزى مى
باشـــد. با اين كه گودرزى در اجراى آواز متأثر از سبك و شيوه اديب 
خوانسارى و حســـين قوامى است ولى با اين حال صاحب سبك و 
شيوه اىكامًال شخصى است. اين تأثيرپذيرى آواز او را غنا داده و آن 

را اعتال بخشيده است.
صداى گودرزى داراى ســـطح مطلوبـــى از مؤلفه هاىكيفى
صداســـت. جنس، رنگ، حس و گيرايى صداى او مطلوب و مطبوع 
و در عين حال داراى حالت رســـايى است. استقالل صدايى وى به 
انضمام سال هاى ســـال تحصيل و كسب تجربه، به فرم آوازخوانى

ايشان شخصيتى مختص به خويش بخشيده است. به عنوان نمونه در 
اثر شورانگيز «درد عشـــقىكشيده ام كه مپرس»، بهرام گودرزى در 
خصوص اجراى آواز اين اثر، بدون تحرير درآمد و دِلِى دِلِى ها و امان 
امان هاى مرسوم در ابتداى آواز، مستقيم به سراغ شعر رفته و از بيات 

راجه، آواز دشتى را آغاز مى نمايد.
 در اين بين تحرير اوج و عشـــاق او جلوه برانگيز مى شـــود و 
آواز موجزش در عين كوتاهى، بسيار كامل جلوه مى نمايد. انتخاب 
غزل آواز (رســـيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند/ چنان نماند و چنين 
نيز هم نخواهد ماند) متناســـب با مضمون شعر تصنيف، بسيار حائز 
اهميت اســـت كه انگار آب بر روى آتش است كه ايام وصال را نويد 
مى دهد. خود تصنيف نيز كه بسيار تأثيرگذار و شنيدنى است: «درد 
عشقىكشيده ام كه مپرس/ زهر هجرى چشيده ام كه نپرس/ گشتهام 
در جهـــان و آخر كار/ دلبرى برگزيده ام كه مپرس ...» اداىكلمات و 
توجه به حس واژگان و در نهايت بيت نهايى تصنيف، شـــنونده آگاه 
را بـــى تاب و بى قرار مى نمايد. گويىكه اين اثر، شـــرح حال خودِ

گودرزى است!
توجه به ادبيات و اداى صحيح شـــعر، بـــه دليل انس و الفت او 
با ادبيات و وادى شعر و شاعرى اســـت. از ايشان دو اثر از مجموعه 
ســـرودههايش به نام هاى «چكامه» و «چامه» نيز منتشـــر شده است. 
گودرزى همواره بـــا مطبوعات در ارتباط بوده و معتقد اســـت كه 
مطبوعات دوســـت هميشـــگى همه مردم، به خصوص هنرمندان 

هستند. (1)
اما در پايان كالم نكته اى شـــايان ذكر است. برنامه هفت شهر 
عشـــق يكى از برنامه هاى خوب تلويزيونى قبل از انقالب بود كه 
توسط بهمن بوســـتان، تهيه و اجرا مى شد. بهرام گودرزى از اولين 
آوازخوانان آن برنامه بود. به دليل اجراى زنده و مغناطيســـى بودن 
نوارهاى آن زمان، متأسفانه امكان كپى بردارى ميسر نبوده و صاحبان 
اثر هميشـــه فاقد آثار خود بوده اند. بيشـــتر هنرمندان فعال در اين 
برنامه وزين از داشتن آثار خود محروم اند و نگارنده از آرشيوداران 
و مجموعه داران آثار فرهنگى و هنرى (به ويژه موســـيقى) تقاضا 
دارد كه اگر آثارى از اين دســـت در كلكسيون شخصى آنها موجود 
است، آن آثار را به هنرمندان و پژوهشـــگران ارائه نمايند. اين كار 
ارزنده و حســـنه، دنيايى از خاطره را براى هنرمندان قديمى تجديد 
كرده و محققين نيز بهره بردارى هاى پژوهشـــى خود را از اين آثار 

خواهند داشت.
پى نوشت: 1ـ براى آشنايى بيشتر با شرح حال بهرام گودرزى، به مصاحبه 
مندرج در سايت ايشان به آدرس www.bahram-goudarzi.com مراجعه 

نماييد.

يادى از يك هنرمند قديمى 
تلويزيون

درد عشقى 
كشيده ام كه 
مپرس ...
      محمدرضا ممتازواحد
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شبهاى فراق 
سوز عشق تو چه گويم كه چه سوزانم كرد 

غم هجر تو چه آشفته و حيرانم كرد 
بنگر ايدوست چسان محنت ايام فراق 
زار و افسرده و خونين دل و پژمانم كرد 
غم دورى تو اى ماه بشبهاى فراق 

همچو شمعى ز دل سوخته گريانم كرد 
ديدى آخر كه غم عشق تو بى مهر و وفا

رهسپار ُكه و هامون و بيابانم كرد
خبر از حال دل سوخته  ام كى  دارد 
آنكه دلسوخته از آتش حرمانم كرد

نظرى بر گل روى تو بهگلزار جمال 
سير از سير گل و بلبل و بستانم كرد 
ايدل از رنج حيات و غم ايام بسوز 

سوز دل بود كه در دهر سخندانم كرد 
درد پنهان فراق تو بشبهاى سياه 
گوشه كلبه اندوه غزلخوانم كرد 

اين غزل بود ز مشفق كه سپهر اينجا گفت 
«بى وفائِىّ تو ايدوست پريشانم كرد» 

25 ـ 12 ـ 16
سهراب سپهرى (سپهر)

بازار عشق 
آتش عشق تو جانا در دل و جان من است 

مظهر اين عشق سوزان اشك سوزان من است 
در شرار شمع رويت بى خبر خاموش سوخت 

زين سبب بى بال و پر پروانه جان من است 
ديشب اى دلبر غم چون كوره در تب سوختم 

خود گواه از سوز ديشب چشم گريان من است 
با كسى هرگز نگويم قصه شبهاى هجر 

تا قيامت اين سخن ز اسرار پنهان من است 
اشك چشم و روى زردم بين كه در بازار عشق 
هم طالى خالص و هم سيم ارزان من است 

آن نگارىكز فراقش روزگارم تيره شد 
در سپهر آرزوها ماه تابان من است 

وه كه عمرى رفت و من در سوز هجرانم هنوز 
حاصل اين سوز من نظم پريشان من است
بود آئين تو عمرى بى وفائى زين سبب 
پر ز شرح بيوفايى تو ديوان من است 

هر شب اندر دورى آن ماه بى مهر اى سپهر 
پرز اختر از سر شك ديده دامان من است 

ـ اسفند 25 20
سهراب سپهرى (سپهر)

نامه و غزل هايى از سهراب سپهرى بعد از هفت دهه

اولين شعرهاى سهراب سپهرى

با ســـالم؛ احترامًا ضمن ابراز ارادت مجدد، به پيوست سهبرگ از دستخط مرحوم سهراب سپهرى را كه 
براى پدرم «على اكبر سليمى» ارســـال نموده بودند تا در مجله «گلهاى رنگارنگ» چاپ شود و يكى از اين 
اشعار، خطاب به شـــاعر تازه فقيد مرحوم مشفق كاشانى است، جهت استحضار و صالحديد براى چاپ در 

ضميمه ادب و هنر روزنامه اطالعات، خدمتتان تقديم مى دارم. اميد است كه مفيد واقع شوند.
با احترام بسيار: 
سينا مشير سليمى 

***
نامه سهراب سپهرى در سال 1325 هـ 

دانشمند محترم حضرت آقاى سليمى 
بيش از سه ماه نيست كه در نزد شاعر ارجمند معاصر آقاى عباس كى منش(مشفق) به فرا گرفتن فنون شعر 
پرداختهام در طى اين مدت در سايه زحمات و تشويق ايشان ترقى و پيشرفت محسوس در اين راه بهتصديق 
خود ايشـــان كرده و توانستهام موجبات خرسندى ايشانرا از طرز كار و كوشش خويش فراهم آورم ليكن از 
آنجائيكه، انتشـــار شعر موجب تشويق و دلگرمى زيادى از سازنده شعر است، دو غزل از ساختههاى خود را 
تقديم و تقاضاى درج آنرا در آن مجله محبوب مى نمايم تا بدينوسيله وسائل تشويق و اميدواريم فراهم آيد. 
با تقديم احترامات فائقه 
سهراب سپهرى(سپهر) 
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*گويا شما در افغانستان نقاشى خوانده ايد؟
- بله، اما فارغ التحصيل نشـــدم و فقط سه ترم توانستم در اين رشته تحصيل كنم و چون زمان 
حكومت كمونيست ها در افغانســـتان بود ، مجبور به مهاجرت شدم  و تير 1362 به ايران آمدم و 
اين زمان مصادف بود با انقالب فرهنگى در ايران و تعطيلى دانشگاه ها.  بعد هم كه دانشگاه ها آغاز 
به كار كردند، حرفى از اينكه افغانى ها بتوانند وارد دانشـــگاه شوند نبود؛ چون در آن روزها تمامى
ارتباط هاى ايران با افغانستان، اعم از سياســـى و فرهنگى، قطع بود و فقط  آن تعداد دانشجويانى
كه از قبل در دانشـــگاه هاى ايران درس مى خواندند، به تحصيل شان در دانشگاه ها ادامه دادند و 
كه اولين دانشجويان افغانى توانستند وارد دانشگاه هاى دانشجوى جديدى گرفته نشد تا سال 65

ايران  شوند.
*چرا ايران را براى مهاجرت انتخاب كرديد؟

از روى عاليقىكه  از قبل به ايران داشتم، آن را انتخاب كردم  و زمانىكه انقالب اسالمى اتفاق 
افتاد، اين عالقه مندى بيشـــتر شـــد. زمانى هم كه به ايران آمدم، چون شرايط تحصيل فراهم نبود، 
كه به اميد ادامه تحصيل آمده بودند، مجبور شدند به اروپا و آمريكا بروند. اما من  خيلى از دوستانى
با خود تصميم گرفتم حتى اگر امكان تحصيل در دانشگاه هم نباشد، چون آن زمان در حوزه هنرى
فعاليت مىكردم و دوستانى را پيدا كرده بودم كه به آموزش هنر، مخصوصًا هنر شرقى مى پرداختند؛ 

همچنان در ايران بمانم و در اين زمينه كار كنم .
* چه فعاليتي در حوزة هنري داشتيد؟

ـ بيشتر فعاليت گرافيكي داشتم.
* اين همكاري شما با حوزة هنري مربوط به پيش از ورودتان به دانشگاه ميشود؟

ـ بله، پس از مهاجرت به ايران و زماني كه هنوز وارد دانشـــگاه نشده بودم، با حوزه هنري  كه 
فعاليت در آن بيشـــتر جنبه آموزشى برايم داشت ،همكارى مىكردم و براى بخشي از كارهايي كه 
براي افغانستان انجام ميدادم، از امكانات حوزه هنري استفاده ميكردم . در اين دوره ، نقش مرحوم 
ابوالفضل عالي در اشتياق من به  انتخاب رشته گرافيك در دانشگاه بيتأثير نبود. دكتر محمد خزايي 
هم يكي ديگر از دوســـتان دوره فعاليتم درحوزه هنرى بود. بعد ازاين دوره، در ستاد امور افغانستان 
فعاليت فرهنگي ميكردم واين همكاري تا سال 71 كه من در دانشگاه مشغول بودم، ادامه داشت.

* چگونــه وارد دانشــگاه 
شديد؟

ـ در كنكور ورودي شـــركت 
نكردم و فقط از من مدارك تحصيلي 
و رزومهاي از كارهايي كه كرده بودم 
را خواستند و امتحانى براى  تعيين 
سطح از من  گرفتند كه گرچه با اين 
امتحان استاد حليمي اصرار داشت 
كه من رشـــته نقاشي را در دانشگاه 
انتخاب كنم اما من چنانكه گفتم به 
گرافيك عالقهمند شـــده بودم  و از 
طرفى آن روزها همزمان با انقالب 
افغانستان بود و من به وسيله گرافيك 
كارهاي بيشتري ميتوانستم  براى
افغانستان انجام دهم. اين شد كه من 

وارد رشته گرافيك شدم.
تا ســـال 70 من مشـــغول به 
تحصيل در دانشـــگاه بـــودم و با 
توجه به اين كه در زمان دانشـــگاه 
تمامي پروژههاي كاري و عملي ام 
با موضوع افغانســـتان بود ، در مورد 

منابع من به مشكل برخوردم چون حتي در كتابخانهها هم مطالبي در مورد افغانستان پيدا نكردم. اين 
بود كه از همان زمان با خودم عهد بســـتم كه هر زماني كه دست بدهد به افغانستان بروم و روي آثار 
تاريخي، مسائل اجتماعي و فرهنگى افغانستان به صورت تصويري و عكس كار كنم و هر فرصتي 
هم كه پيش آمد من رفتم . در اولين پيروزي مجاهدين در افغانســـتان، وقتىكه هنوز كمونيستها 
سر قدرت بودند، من وارد هرات شدم و عكسهايي از آثار تاريخي و مقبره خواجه عبداهللا انصاري 
گرفتم. قبرهايي تاريخى در آنجا بود كه بعدها بيشتر آنها يا از بين رفت يا بعضي از آنها به خارج برده 
شد و يا تمامى نشانههايي كه نشان ميداد، اين قبرها مربوط به كيست  و همهاش با خطوط نستعليق 
فارســـي و اشعار و مطالب فارسي نگاشته شده بود، از آنها تراشيده و پاك شد كه يقينًا در اين مورد 

هم مثل موارد بيشمار ديگر دست هايي از خارج از كشور دخالت داشت.
* كدام كشور يا كشــورهاي خارجي را در حذف چنين پيشينهاي فرهنگي در افغانستان 

دخيل ميدانيد و چرا؟
ـ خيليها معتقدند پاكســـتان در اين زمينه دخالت  دارد. چون  نميخواهند حد باالي ارتباط 
زبان فارسي با افغانستان نشان داده شود در حاليكه افغانستان مهد زبان پارسي بوده است و خيليها 
معتقدند زبان فارسي همان زبان دري است و منشـــأ زبان فارسي افغانستان بوده است و خيليها 
دوست دارند كه اين پيشينه نباشد. حتي در زمان طالبان جلوى بسياري فرهنگها كه در افغانستان 
رايج اســـت گرفته مى شد ، مثل نوروز كه در افغانستان جنبه مذهبي و ديني دارد، برخالف ايران كه 
وجهي باســـتاني دارد. در تمامي افغانستان شيعهها و سنيها هر دو معتقدند كه  در نوروز حضرت 

علي(ع) به خالفت رسيده است و آن روز در مزارشريف افغانستان َعَلم بلند ميكنند.
* بازگرديم به فعاليت عكاسيتان .

ـ در زمان تجاوز شـــوروى سابق به افغانستان ، با توجه به اينكه رشته ام در دانشگاه كابل هنر 
بـــود به ثبت تصاوير فضاهاي مربوط به اين تجاوز با عكاســـي مى پرداختم. بعد از آمدن به ايران، 
مثًال راهپيماييهاي افغانها را، ســـمينارها و نشستهاي مربوط به افغانستان را عكاسي ميكردم و 
زماني كه وارد دانشـــگاه در ايران شدم به صورت جدي به دنبال فرصتهايي بودم كه به افغانستان 
برگردم و از آثار تاريخي و وجوه مثبت مســـائل اجتماعي و فرهنگى افغانستان ؛ وجهي كه كمتر به 

آن پرداخته شده ،عكاسي كنم.
* از چه تاريخي دنبال كردن 
اين وجه عكاسي را شروع كرديد؟

ـ از زمانـــي كه توانســـتم به 
افغانستان برگردم يعني سال  1370 ؛ 
زماني كه مجاهدين افغانستان پيروز 

شدند .
* در آن موقع آيا شــناخت 
كامــل و كافي از آثــار تاريخي 

كشورتان داشتيد؟
ـ نه شناخت كاملي نداشتم اما 
به مرور زمان جاهايي را با مطالعه يا 
از طريق معرفي دوستان پيدا ميكردم 
و به آن مكانها ميرفتم و عكاســـي 

ميكردم.
* بيشتر سعي ميكرديد كدام 
آثار تاريخي افغانستان را عكاسي 

كنيد؟
ـ آن مواردى كه بيشتر به گذشته 
و تاريخ خود افغانستان برميگشت 
مورد نظرم بود و آثار تاريخي قبل از 
اسالم  افغانستان تا دوره اسالمي را 

گفت و گو با «محمد موسى اكبرى»؛
هنرمند گرافيست و عكاس افغانستانى 

بيا و به تماشاى 
سرزمينم بنشين
     مريم نظرى

مجموعه اى ازعكس هايش را كه به صورت كارت پستالى
چاپ شـــده اند،به همراه دارد. خودش ناشر اين مجموعه 28
تايى از عكس هايش شـــده بود و ِگله از اين مىكند، با وجودى
كه عكس هايش ميراث مشـــترك ايران و افغانستان است،اما 
هيچ ناشـــرى، نه در ايران و نه در افغانستان، حاضر به چاپ آنها 
نشـــده و از همين رو باالخره خود آستين همت باال زده است. 
كنم، در  عكسهاى انتخابى اش در اين مجموعه را كه نگاه مى
شگفت مى شوم؛ چرا كه به راستى بخشى از تاريخ گم شده ايران 
را درآنها مى بينم. عكس هايى از آرامگاه سلطان محمود غزنوى

در غزنـــى، مكتب بهاء الدين ولد پـــدر موالناى بلخى از دوره 
خوارزمشاهيان، آتشكده نوبهار زردشتيان در بلخ و ... .

مى گويد: وقتى براى عكاسى به افغانستان مى رفتم، با توجه 
به فضاى نا امنىكه طالبان حاكم كرده بود - و هنوز هم اين ناامنى  
در بعضى نقاط وجود دارد- تمامى وسايل عكاسى ام را داخل 
گونـــى مىكردم تا از نظرها پنهان بماند و خودم هم  اينگونه در 
امان باشم . «محمد موسى اكبرى» عكاس افغان كه طراح گرافيك
هم هست ، در ايران ساكن اســـت اما در انيستيتو هنرهاى زيبا 
كابل عكاسى و گرافيك هم تدريس مىكند و به همين دليل بين 
ايران و افغانستان همواره  در سفر است. با او در گفت و گو را باز 
كارش  مى كنم تا درباره خودش، انگيزه هايش و دشوارى هاى

در عكاسى و همچنين افغانستان بيشتر بدانيم.
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واقعيـــت اين اســـت كه ســـاخت 
مجموعههاى تلويزيونى به عنوان يك شكل از 
فيلمسازى و كارگردانى، تفاوتى با ساخت يك
يا تله فيلم ندارد. قصه هست و  فيلم سينمايى
بازيگر و دوربين و كارگردانى. شايد بسيارى

از كارگردانها و سينماگران هم گمان كنند كه 
يا سريال براى ساخت مجموعههاى نمايشى
يا سهل است كه هر  تلويزيون، كارى دمدستى

كس از عهده آن برمى آيد.
 حتى برخى معتقدند كـــه براى حفظ 
شأن حرفهاى خود نبايد به آن تن دهند؛ مثًال
سريالسازى در حد و اندازههاى آنان نيست. 
اما تجربه نشـــان داده اســـت كه بسيارى از 
كارگردانهايىكه بنا به داليل مختلف به سراغ 
تلويزيون رفته و براى آن ســـريال ساختهاند، 
چندان موفق نبوده و بسيارى از آنها شكست 
خوردهاند. البته اين يك قاعده كلى نيســـت؛ 
مثًال حســـن فتحى، هم در تلويزيون و هم در 
سينما موفق بوده و به نوعى دوگانهساز است. 
نتيجه بحث اينكه سريالســـازى براى
تلويزيون، تخصص ويژه و منحصربهفردى
اســـت كه به شـــناخت مديوم تلويزيون و 
روانشناســـى مخاطبان آن و حد و مرزهاى
رســـانه ملى نياز دارد. زبان تلويزيونى براى

جذب مخاطب قطعًا با زبان ســـينما متفاوت 
است و بسيارىكه تفاوت اين دو را نمى دانند، 

نمى توانند در اين عرصه موفق باشند.
 اگر نگاهى اجمالى به مجموعه نامهايى
بيندازيم كه دســـتكم طى دو دهه اخير براى

تلويزيون سريال ساختهاند، متوجه مى شويم 
كه تعداد معدودى از آنها توانستهاند به برندى
در تلويزيون تبديل شوند و كارهاى آنها معموالً
با استقبال خوب مخاطب همراه شده؛ كسانى

مثل ســـيروس مقدم، محمدحسين لطيفى، 
حسن فتحى و محمدمهدى عسگرپور. 

با وجود ايـــن، برخـــى معتقدند كه 
سريالســـازى در تلويزيون در انحصار چند 
كارگردان و فيلمنامهنويس قرار دارد. به اعتقاد 
آنها، وقتى سريالسازى در انحصار تعدادى
مشـــخصى از كارگردانان باشـــد، به تدريج 
سوژهها و شيوه بيان تكرارى مى شود. بنابراين 
صدا و سيما الزم است كه براى جلوگيرى از 
كار  ريزش مخاطبان خود به باز شدن فضاى
بپردازد و با سپردن كار به كارگردانان جديد، به 

فرم، مضمون و ديدگاههاى تازهترى برسد.
 به نظر مى رســـد كه اين ديدگاه منطقى
باشد، اما حضور پيوسته يا پركار يككارگردان 
در تلويزيون لزومًا بـــه معناى انحصارطلبى
يا آن كارگردان نيست. معيار در  رســـانه ملى
اينجا بايـــد كيفيت عملكرد كارگردان و اثر و 

رضايتمندى مخاطبان باشد.
شـــايد يكى از نامهايىكه در اين بحث 
هميشه مصداق قرار مى گيرد، سيروس مقدم 
باشد كه طرفدارانش او را به آقاى سريال لقب 

مى دهند و مخالفانش از ســـرى دوز بودنش 
حرف مى زنند، ولى واقعيت اين اســـت كه 
ســـيروس مقدم بارها ثابت كرده كه مخاطب 
تلويزيون را خوب مى شناســـد و مى داند كه 
بايد چگونه او را سرگرم كند و پاى تلويزيون 

بنشاند.
در عين حال بايد صدا و ســـيما بستر و 
كارگردانهاى ديگر را  فرصت الزم بـــراى
نيز فراهـــم كند و با حمايـــت خود از چند 
كارگردان مشخص، خود را در معرض اتهام 
انحطارطلبى قرار ندهد. از اين سو نيز بسيارى
از كارگردانهـــا بودهاند كه امتحان خود را به 
خوبى پس داده انـــد، اما حمايت الزم از آنها 
صورت نگرفته و شـــرايط ادامه همكارى با 

سازمان براى آنها فراهم نشده است.
مثًال همايون اسعديان كه مجموعه موفق 
«راه بى پايـــان» را در كارنامه خود دارد، چرا 
نبايد بازهم ســـريال بسازد يا رامبد جوان كه 
نخستين سريال ماه رمضانى به نام «گمگشته» 
و بعد كمدى متفاوت «مســـافران» را با جلب 
تعداد زيادى از مخاطبان در كارنامه خود دارد؛ 
كسى مثل حسن فتحى اكنون كجاست؟ حتى

كه ســـريالهاى ماندگارى براى تلويزيون 
ساخته، چرا ديگر سريال نمى سازد؟!

اين سخن درباره ســـريالى شدن خود 
ســـريالها نيز قابل تعميم است؛ به اين معنى
كارگردان كه خود سريال به دليل  كه نه لزومًا
كه از سوى مخاطب  محبوبيت و اســـتقبالى
پيدا مى كند، ســـريالى شده و سرى بعدى آن 
نيز ساخته مى شـــود؛ مثل «زير آسمان شهر»، 
«هوش سياه» و «پايتخت» كه اين آخرى براى

اولين بـــار به ســـريالى در تلويزيون تبديل 
مى شود كه به سرى چهارم رسيده است.

 در اينجا نيز باز كيفيت اســـت كه حرف 
اول را مى زند و بهترين تبليغ و دليل استمرار كار 
كارگردان يا استمرار سريال است. به عبارت 
ديگر آنچه سريالســـازى و سرى دوزى را از 
هم متمايز مى كند، كيفيت كار، تكرارى نبودن 
فرم و مضمون و رضايت مخاطبان اســـت. تا 
زمانىكـــه كارگردان بتواند اثرى ارائه كند كه 
رضايت مخاطب را در باالترين حد به همراه 
داشته باشد، بايد شـــرايط استمرار فعاليت و 
ادامه همكارى او براى تلويزين فراهم باشـــد 
كه در غير اين صورت، فرصتسوزى اتفاق 

مى افتد.
 اگر سرى دوزى بد است، فرصتسوزى

هم بد است و براى پرهيز از سرى دوزى، نياز 
است كه استعدادهاى مختلف غربال شود و 
آنكه خالصتر اســـت، بماند. سريالسازى
براى تلويزيون مى تواند چيزى شـــبيه كنكور 
كه در اين آزمون پذيرفته شد،  باشد. كســـى
به مراحل باالتر مى رود و فرصت آموزشـــى
بيشترى پيدا مى كند؛ اما به اين معنا نيست كه 

ديگر آزمونى برگزار نشود.

سريال سازى يا سرى دوزي؟
                                                                            سيد رضا صائمى

عكاسي ميكردم. از دوه قبل از اسالم، معابدي از دوره بودائيان به جا مانده كه از آنها عكس ميگرفتم 
تا دوره اســـالمي كه آثار بسيار غني را مانند دوره غوريان، دوره تيموريان و سلجوقيان از اين دوران 

در افغانستان داريم كه متأسفانه معرفي و شناخته نشده است. 
* در ميان عكسهاي شما فقط آثار تاريخي افغانستان ديده نميشوند ، بلكه شما از برخي 
مناظر طبيعي افغانســتان يا فرهنگ ها و آداب و رسوم هم عكاســي كردهايد. در اين باره  چه 

توضيحى داريد؟ 
ـ مسائل فرهنگي افغانستان خيلي پوشيده و پنهان است و تا االن كسي دقيقًا نميداند چه آدابي 
در افغانســـتان رواج دارد يا زندگي و فرهنگ روزمره افغانستان به چه شكل است. من سعي كردم 
روي اين موارد هم متمركز شوم. عكاسي مستقل از اين موارد هم خيلي سخت و هزينه بر است؛ اين 
كه  خودت عكاســـي كني و خودت هم چاپ و توزيع كني هزينة بسيار سرسامآوري دارد كه من از 
عهدهاش به سختي برآمدم و تمامى زندگيام را روي اين كار گذاشتم اما خوشحالم كه با اين عكس 

ها يك فرد افغاني مى تواند به صورت مثبت افغانستان را معرفي كند.
* چقدر موفق بوديد؟ آيا از عكسهايتان نمايشگاه برگزار كرديد؟

ـ بله، نمايشـــگاه زياد برگزار كردهام. آخرين نمايشـــگاهم در ايران بود كه آذر سال گذشته ، 
محرم در افغانســـتان را معرفي كردم كه در مركز«نقش جهان» وابســـته به فرهنگستان هنر برگزار 
شد. در مؤسســـه فرهنگي هنري صبا هم نمايشگاه ديگري در سال 88 برگزار شد كه همراه با آثار 
نقاشـــي و خط، عكسهاي من هم به نمايش درآمد. نمايشگاه ديگري در سال 92 در برلين آلمان 
داشتم. اين نمايشگاه براي آلمانيها جالب بود و ميگفتند ما تا به اين نمايشگاه افغانستان را فقط با 
جنگ و موادمخدر ميشـــناختيم و فكر نميكرديم افغانستان جايي براي زندگي باشد و چيزي به 
نام فرهنگ و تمدن در افغانستان بوده باشد ولي عكسهاي من نشان داد كه افغانستان نه تنها جايي 
براي زندگي اســـت كه جايي براي ديدن اين كشور از نزديك هم هست. من در هند هم در سال 91

نمايشگاه  ديگرى داشتم.
* در اين مدت چه تعداد عكس عكاسي كردهايد؟

ـ عكسهايم خيلي زياد است شـــايد حدود 10 هزار فريم اما آنچه كه من توانستم بهصورت 
يك مجموعه چاپ كنـــم و در اختيار مردم بگذارم همين مجموعـــه 28 قطعه اى از عكسهاي 

انتخابيام بهصورت كارتپستال است.
* انتخاب عكسهايتان در اين مجموعه بر چه اساسي بود؟

ـ اين انتخاب خيلي برايم سخت بود، اما بيشتر مى خواستم كه دو جنبه فرهنگي- اجتماعي و 
تاريخي در عكسهاي انتخابيام باشد. انتشار اين مجموعه خيلي با عجله صورت گرفت. تصميم 
ســـختي بود چون ممكن بود هزينه زيادي داشته باشد و اين هزينه هم به من برنگردد . بعد از انتشار 
هم شايد بيشـــر از اين كه  اين مجموعه را به فروش برسانم آن را هديه داده ام؛ صرفًا به خاطر اين 
كه  معتقد بودم كاري اســـت كه بايد به لحاظ فرهنگي ديده شود. با توجه به اين كه  آثاري كه از آنها 
عكاسي كردهام، آثار مشـــترك فرهنگي ميان دو كشور است . از مجامع فرهنگي افغانستان و ايران 

هم انتظار حمايت و همكاري براي نشر آن داشتم. 
برخالف صحبتهايي كه در ايران ميشـــود مبني بر اين كه  افغانســـتان جزو ايران بوده، من 
معتقدم كه نگاه تفاخري در اين گونه صحبتها باعث دوري اين دو كشـــور از هم مى شود. به نظرم 
اين دو كشـــور مجموعه بزرگي از يك كشور پهناور بوده اند كه به مرور زمان تكه تكه شده و حرف 
زدن درباره اين كه  افغانستان مال ايران بوده يا ايران مال افغانستان بوده، بيهوده است واين يك نگاه 

تفرقه برانگيز است.
* عالقهمندان چگونه ميتوانند اين مجموعه را تهيه كنند؟

ـ با انتشـــارات يساولي همكاري ديرينهاي دارم و كتابهايي از اين انتشارات تهيه ميكنم و به 
افغانستان ميبرم. اين مجموعه را براي توزيع در اختيار انتشارات يساولي گذاشتهام. 

* اين مجموعه به افغانستان هم راه پيدا كرده؟
ـ بله، اما خودم آن را به افغانســـتان بردهام و هيچ نهاد افغانـــي يا ايراني حمايتي در اين زمينه 
2000 نسخه از اين مجموعه چاپ كردم. تعدادي از آن را در نمايشگاه كتاب  نكرده اســـت. حدوداً
سال گذشته كه افغانستان در آن ميهمان ويژه بود، به فروش رساندم و با وجودي كه افغانيها هم در 
اين نمايشـــگاه حضور داشتند، اما فقط از طرف ايرانى ها از آن استقبال بسيار خوبي شد و بيشتر آن 

را ايرانيها خريداري كردند. 
*آيا در ميان عكس هايتان از باميان افغانســتان كه طالبان مجسمه هاى عظيم بودايى آن را 

منفجر كرد ، عكس داريد؟
- متاسفانه عكس هاى من از باميان، بعد از تخريبش به دست طالبان است.

*پس قبل از تخريب، از آنجا عكاسى نكرده ايد؟
- يكى از آرزوهاى من بود كه از باميان عكاســـىكنم. سال 1370 با وجودىكه كمونيست ها 
برســـر قدرت بودند، گروهى از مجاهدين عازم باميان بودند؛ چون  حزب وحدت ملى افغانستان 
مى خواست كنگره اى  را آنجا برگزار كند و من صرفًا به اين دليل كه به باميان برسم و از آثار تاريخى

آنجا عكاســـىكنم با اعضاى اين حزب همراه شدم، اما متاسفانه درمسيرمان در استان فراه از طرف 
ميليشـــياى افغانستان(ميليشيا به نيروهاى نظامى گفته مى شود كه از شهروندان عادى تشكيل شده 
باشـــد) بمباران و مجبور به بازگشت شديم. بعد از آن هم طالبان قدرت را به دست گرفت و بازهم 

نشد.
*يعنــى در اين فاصله  تا زمان ظهور طالبان فرصتى برايتــان پيش نيامد خود را به باميان 

برسانيد؟
- به محض پيروزى مجاهدان به افغانســـتان رفتم و توانســـتم از هرات و بلخ عكاسىكنم اما 
3 ماه از پيروزى مجاهدان گذشـــته بود كه درگيرى فرصتى براى رفتن به باميان پيش نيامد. تقريبًا

هاى داخلى شـــروع شد و اين درگيرى ها باعث شد من دوباره به ايران برگردم و ديگر نتوانستم به 
كه پيش آورد، حكومت را غصب كرد.  افغانستان بروم و بعد از آن هم طالبان با فجايعى

* تصميم داريد در روزهاى پيش رو هدف تان را چگونه دنبال كنيد؟
- تالش مىكنم چند كتاب در اين زمينه چاپ كنم.بدون اغراق مى توانم بگويم كه من بيشترين 
عكس ها را از آثار تاريخى و فرهنگى افغانستان دارم، ولى با توجه به اينكه پرداختن به موضوعات 
فرهنگى نياز به كار فراوان  و وســـيع دارد احساس مىكنم؛ هنوز راه طوالنى در پيش دارم كه نياز به 
امكانات و صرف زمان بيشـــترى دارد و بايد دوباره به تمامى جاهايىكه رفته ام و عكاسىكرده ام ، 

كنم.  بروم و از جزئيات بيشتر اين آثار عكاسى
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پنج شـــنبه و جمعه گذشته، شهر دهدشت شاهد برگزاري 

يادمان حسين پناهي ملقب به انسان كلمه بود.
در مراسمي كه به همين مناسبت برگزار شد، دكتر نصراهللا 
حكمت استاد دانشگاه و نويســـنده كتاب «فيلسوف ديوانه»( 

حسين پناهي) براي حاضران سخنراني كرد. 
شركتكنندگان در اين همايش سپس بر مزار حسين پناهى

در شهر سوق حضور يافتند....
كتاب «فيلسوف ديوانه» دربردارنده شرح افكار و شعرهاى
«حسين پناهى» است. نويسنده در اين اثر كوشيده تا با شناختى
از شـــخصيت اين هنرپيشه و شاعر فقيد، به شرح رفتار، انديشه 
و شعرهاى وى پرداخته و تخيل، ايمان، حيرت، جنون و فلسفه 
وى را به مخاطب خود شناســـانده، فيلســـوف بودن وى را نيز 

اثبات كند.
نويسنده و عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى تهران 
از حسين پناهى به فيلسوف ناشـــناخته نام برد و گفت: پناهى

انسان كلمه بود.
نصراهللا حكمت اظهار داشت: اين كتاب تفسيرى از جنون 
فيلســـوفانه حســـين پناهى بود كه در دو جلد به چاپ رسيده 

است.
عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى تهران با بيان اينكه 
در معرفى اين متفكر و فيلسوف بزرگ با يككتاب 50 صفحهاى

نمى توانستم دين خود را ادا كنم، افزود: به اين نتيجه رسيدم كه 
شناخت جوانب، انديشه و تفكر پناهى نياز به آثار متعدد دارد. به 

همين دليل جلد دوم «فيلسوف ديوانه» را ارائه دادم.
اين نويسنده از دهدشت به شهر ادب، شعر و شعور نام برد و 
تصريح كرد: آدم اگر شاعر هم نباشد در اين شهر شاعر مى شود.

وى براى نخســـتين بار از غزل آغازين دفتر دوم «فيلسوف 
ديوانه» با نام «مرثيـــهاى براى جنون» رونمايى و با قرائت غزلي 
يك خاطرنشان كرد: ديوانگى مقام وااليى است و حسين پناهى

فيلسوف گمنام و به قول خودش يك ديوانه بود.
حكمت با بيان اينكه يك فيلســـوف در واقع همان انسان 
كلمه است با تفســـير كلمه، حسين پناهى را انسان كلمه ناميد و 
از وى چهره ديگرى غير از هنرمندى و شـــاعرانه بلكه علمى و 

فلسفى نشان داد.
نويسنده فيلســـوف ديوانه تصريح كرد: حسين پناهى اهل 

تفكر و انديشيدن بود و شايد مقوم نگاه فلسفى اش كه همواره از 
ظواهر امور مى خواست عبور كند و به آن دست پيدا كند.

وى با اشـــاره به تعابير به كار رفته در آثار پناهى گفت: يك
انسانى، انسان جمله و يك انسانى انسان كلمه است، پناهى انسان 

كلماتش دقيق و حساب شده بود. كلمه بود يعنى
دكتر حكمت افزود: امروز امور كشور ما بى تفكر مى گذرد 
و وضعيت به گونه اى است كه گويى ما به فيلسوف و متفكر نياز 

نداريم، بلكه به فوتبال و فوتباليست نيازمند هستيم.
كه اكثر مردم كشور ما با اسامى وى اظهار داشت: درحالى

فوتباليست ها آشنا هستند، اما فيلسوف ها و متفكران دوران خود 
را نمى شناسند.

حكمت بيان داشـــت: هر ملتى آن چيزىكه نياز دارد را به 
وجود مى آورد و اينطور به نظر مى رســـد كه ما به تفكر چندان 

نيازى نداريم و امورمان بى تفكر هم مى گذرد.
وى تأكيد كرد: بايد فيلسوف و متفكر دوران خود را شناخته 

و دردها و پيام هايش را درككنيم.
نويسنده كتاب «فيلسوف ديوانه» در خصوص نگارش اين 
كتاب يادآور شـــد: در ايام حيات زنده ياد حسين پناهى در اين 
انديشـــه بودم كه در مورد وىكتابى بنويسم و همان زمان نيز به 
فيلسوف ديوانه مى انديشيدم و پس از درگذشت حسين پناهى
عزم خود را جزم كرده و اين كتاب را به رشته تحرير درآوردم.

حكمت تصريح كرد: هنگامىكه قصد داشتم نگارش كتاب 
فيلســـوف ديوانه را شروع كنم تصورم اين بود كه با نگارش 50

كنم و  يا 60 صفحه مى توانم شخصيت حسين پناهى را معرفى
دين خود را در خصوص معرفىيك متفكر و فيلسوف بزرگ به 

اين سرزمين ادا كنم.
كه نگارش اين كتاب را شروع  وى اضافه كرد: اما هنگامى
كردم به اين نتيجه رســـيدم كه شناساندن انديشه و تفكر حسين 
پناهى نياز به نگارش آثار متعدد دارد و اين هدف با نگارش يك

يا دو كتاب محقق نمى شـــود، بنابراين كتاب «فيلسوف ديوانه» 
را نيمه كاره رها كرده و در پايان كتاب وعده دادم كه شناساندن 

انديشه و تفكر حسين پناهى را ادامه دهم.
نويسنده كتاب فيلسوف ديوانه بيان كرد: پس از پايان نگارش 
كتاب «شمس تبريزى پرســـش» جلد دوم فيلسوف ديوانه را با 

عنوان "مرثيه اى براى جنون" به رشته تحرير درآوردم.

حكمت «كلمه» را از تعابيرى نام برد كه در آثار حســـين 
پناهى بسيار مورد توجه است و عنوان كرد: حسين پناهى انسان 

كلمه بود.
وى ادامه داد: كلمه از حروف تشكيل شده است و حروف 
منطقه ممنوعه هســـتند مثال زبان فارسى32 حرف دارد و منطقه 
ممنوعه بودن به اين معنى است كه هيچكس اين قدرت را ندارد 
كه تعداد اين حروف را تغيير دهد با اين وجود از اين 32 حرف 

مى توان بينهايت كلمه ساخت، جمله گفت و كتاب نوشت.
نويسنده كتاب فيلســـوف ديوانه بيان كرد: منطقه حروف 
منطقه سكوت است، حروف ساكت هستند و حرف نمى زنند و 
نكته شگفت انگيز اين است كه از تركيب اين حروف ساكت كه 

به ظاهر بى معنى هستند، معانى متفاوت بوجود مى آيد.
حكمت اظهار داشت: دنياى حروف دنياى سكوت است و 
اگر كسى بخواهد با دنياى حروف آشنا شود بايد سكوت كند و 
كه انسان توانست تمرين سكوت كند با سكوت سخن  هنگامى
بگويد و با ســـكوت بشنود آن هنگام مى تواند به معناى حروف 

دست يابد و اين كارى بود كه مرحوم حسين پناهى انجام داد.
دكتر حكمت درباره ســـابقه آشنايى تان با حسين پناهى و 

اينكه چطور شد كه با ايشان آشنا شد گفت:
ســـابقه آشـــنايى ما با مرحوم پناهى به چاپ كتاب «من و 
نازى»برمى گردد با آقاى محمدرضا شـــريفى نيا رفيق بوديم از 
ســـالهاى قبل از انقالب كه در كارهاى راجع به نوشتن و چاپ 
بعضى  آثار (چون من با انتشارات الهام همكارى مىكردم و آقاى
شـــريفى نيا هم در كارهاى گرافيك با انتشارات الهام همكارى

مى كرد)با آقاى شريفى نيا آشنا شدم.
 بعد يك روزى بعد از انقالب آقاى شـــريفى نيا (دقيقًا نمى
دانم چه سالى )به انتشارات الهام گفته بود كه مى خواهم بعضى
از نوشته هاى پناهى را با عنوان «من ونازى» چاپ كنم. انتشارات 
كنيم. من هم تا آن  الهام هم  به ما ارجاع دادند كه قضيه را بررسى
روز نثر پناهى را نديده بودم و حقيقتش را بخواهيد نمى دانستم 
كه مرحوم پناهى اين چنين بعد و جنبه اى دارد؛ يعنى با اين بخش 

از شخصيتش من آشنايى نداشتم.
 از طريق تلويزيون و ســـينما با آن جنبه ظاهرى اش آشنا 
بوديـــم تا اينكه كتاب «من و نازى» را ديدم و حقيقتش در همان 
نگاه اول من را جذب كرد كه اين آدم اينجورى هم حرفميزند. 

گردهمايي اهل قلم بر مزار حسين پناهي

مردي كه انسان كلمه بود

ديوانگان هيچگاه نمى توانند جمله بسازند و همواره 
فقط با كلمات زندگى مى كنند و كلمه مى گويند. 
دنياى ديوانگان دنياى كلمات است...
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به هر صورت كتاب را انتشـــارات چاپ كرد و چاپ آن هم با 
استقبال بســـيار خوبى مواجه شد كه اصًال انتظارش را نداشتيم. 
بالفاصله در بازار مورد اســـتقبال قرار گرفت و به چاپ مكرر 
كنم چهار ،پنج بار تجديد چاپ شد و همه اينها  رسيدو فكر مى
مســـببش  آقاى شريفى نيا بود؛ چون اصًال مرحوم پناهى در اين 
وادى ها نبود كه اثرى از خودش چاپ كند وشايد خيلى تمايلى

هم نداشت.
چاپ كتاب «من و نازى» آرام آرام باب آشـــنايى من را با 
مرحوم پناهى باز كرد و ايشـــان گاهى براى همين كتاب كه به 
انتشـــارات مراجعه مىكردند، همانجا همديگر را مى ديديم و 
ايشان هم متوجه شدكه من هم اهل  فلسفه هستم، خيلى عالقه 
مند شده بود و گاهى وقت ها با هم مى نشستيم و گپى مى زديم .تا 
اينكه ايشان آرام آرام آثار ديگرشان را به انتشارات پيشنهاد كردند 
و حقيقتش را بخواهيد يك مشـــكل مالى هم داشت؛ يعنىيكى

از عواملىكه بعداً ايشـــان را سوق داد به سمت انتشار آثارىكه 
داشته يا نوشته بود، مثل «خروسها و ساعت ها» يا نمايشنامه اى
يون» كه  كه حتى اجرا كرد به نام «چيزى شبيه زندگى» يا «بى بى
حتى از تلويزيون پخش شد و آثارىكه چاپ نشد و با ما در ميان 
گذاشـــت و چون نياز مالى داشت ،حتى حق آنها را به انتشارات 

الهام واگذار كرد و فروخت.
كه از «من و نازى شد»،از آن دو سه كتاب  البته اســـتقبالى
ديگر نشـــد.حاال چه عاملى باعث آن بود، نمى دانم.آن جلساتى
كه مى آمد و با هم مى نشستيم، براى اين آدم خيلى جذاب بود. 
كرد اين بود كه خيلى عالم  كه خيلى جلب توجه مى يك مطلبى
و اشيا را دقيق مى ديد؛ يعنىيك نگاه نافذى داشت به اطرافش و 

به اشيا.اين نگاه نافذ و عميق در آثارش هويداست. 
در حرف زدن هم همين حالت را داشت. اينجورى نبود كه 
ادا در بياورد. خيلى ها براى اينكه بخواهند بنويسند، به خودشان 
زحمت مى دهند؛مخصوصًا در عرصه شعر و ادبيات،اما واقعيتش 
اين بود كه وقتى ما داشـــتيم با هم حرف مى زديم، احساسم اين 
بود كه ايشان دارد كتاب مى نويسد. يعنى آن(من ونازى)همينى
بود كه داشت حرف مى زد. نمونه اش نامه هايى است كه براى
من نوشـــته؛همان نامه اش يك متن ادبى بود. نمى شد كه يك
جمله اى بگويد و يا يك چيزى بنويســـد و عمق نداشته باشد و 

يك حرفى در آن نباشد. 

يعنى حرف عادى اش هم حرف داشت، ولى حرف عادى
مردم به مجرد اينكه از دهانشان خارج مى شود، تاريخ مصرفش 
كلمات باقى به پايان مى رسد؛يعنى عموم  مردم در اليه سطحى
مى مانند وبه اعماق كلمات نمى روند. بنا بر اين عمر جمالتشان 

كوتاه است.
به نظر من انسان ها در ســـطوح مختلف قرار دارند. يك
انسان،تلى از جمالت است،يك انسانى انسان جمله است و يك
كلماتش  انسانى انسان كلمه است. پناهى انسان كلمه بود؛ يعنى

دقيق و حساب شده بود.
از سخنان و آثارش كامٌال هويداست كه او به شدت به فلسفه 
عالقه مند بوده و از ميان فالسفه استنباط من اين كه نيچه راخوب 
خوانـــده بود و تحت تاثير او بوده. در عين حال چون تخصصى

و آكادميك فلسفه نخوانده بود، به طور ناخودآگاه يك فيلسوف 
بود؛يك فيلسوف نا شناخته و گمنام و غريب و به قول خودش 
ديوانه. چون اهل تفكر و انديشيدن بود و شايد مقوم نگاه فلسفى
اش بود،همواره مي خواست از ظواهر امور عبور كند و به باطن  

آنها دست يابد.
پناهى در جايى مى گويد: پشـــت اين اين پنجره جز هيچ 
بزرگ هيچى نيست. اين تعبير مثل ساير تعابيرش عميق است. 
ممكن است بشود چند جور آن را تفسير كرد. شايد يك تفسيرش 
با انديشـــه نيچه مطابق باشد ولى شايد تفسير ديگرش گرچه ما 
خيلى حال و هواى عرفانى به شكل بارزش در آثار او نمى بينيم 
اما تفســـير عرفانى هم مى توان از آن داشت؛ يعنى در واقع همه 
اين ظواهر دنيوى را و همه آنچه كه ما مى بينيم و با آن سر و كار 

داريم گذراست و هيچ چيزى نيست.
كه ما با هم داشتيم، كم هم نبود. گاهى  البته آن جلســـاتى
وقت ها يك ســـاعت، نيم ساعت و گاهى عجله داشت، مى آمد 
و سيگارى مىكشـــيد و مى رفت. اما من بحث صريح يا تمايل 
آشكارى از ايشان در ارتباط با عرفان نديدم ولى خود كلمات و 
عبارات و حتى زندگى و ســـلوكش يك زندگىكامًال عارفانه و 
درويشانه بود. آنچنان كه بود، در رفتارش بروز مى داد و وقتى آدم 
با او مى نشست، احساس آرامش مىكرد؛ يعنى آدم احساس مى
كرد دارد از اين ظواهر خارج مى شود و وارد فضاىكامًال آرام و 

فارغ از جنجال و غوغا مى شود.
فيگورهايي كه مى گرفت،مى ديدم اين همان است كه در 

فيلم ها هم اجرا مىكرد؛ يعنى موقعىكه داشـــت حرف مى زد، 
توى چشم مخاطبش نگاه نمىكرد.چشمش به اطراف مى گشت. 
كلماتش داشت، انگار داشت كلمات  كه بين اداى تأنى و مكثى
كه ما در فيلم  كشـــيد. دقيقًا همين حالتى را از جايى بيرون مى
هايش مى بينيم. در واقع در فيلم  هم داشـــت زندگى ميكرد ،ادا 

در نمى آورد.
يك نكته ديگر هم اينكه من اين آدم را به عنوان يك متفكر و 
فيلسوف مى ديدم. يك چيزى در فلسفه هست كه كمى با فلسفه 
عجين اســـت و اين را ما در مهم ترين و بزرگترين فيلسوفىكه 
سقراط اســـت مى بينيم و آن هم ايرونى است. ايرونىيك طنز 

است؛ يك طنز كمى گزنده وتلخ. 
براىكسىكه نگاه فلسفى به عالم دارد؛ يعنى از ظواهر عبور 
مىكند و عميق نگاه مىكند و عالم را به صورت واحد مى بيند، نه 
يك كثرت پراكنده و منقطع و گسسته. كسىكه عالم را اينجورى
مى بيند و در واقع پشتوانه اى دارد، حاال اين پشتوانه ايده هست، 
مفاهيم و معانى است، خداست يا هر چيزىكه براى اين كثرات 

قايل است؛ به يك طنز مى رسد.
 اين طنز دو ســـويه است؛ از يك طرف اين  جريانات گذرا 
برايش اهميتى  قايل نيست. پول،زندگى ، مقام برايش مهم نيست 
و آن وحدت را مى بينيد و آن حقيقتىكه پشـــت اين جريانات 
است مى بيند؛ مثل اينكه با تكيه به آن حقيقت، احساس آرامش 

كند. درونى مى
 و طرف ديگر گزندگى ماجراســـت؛ يعنى حاال با آن نگاه 
مى آيد مردم را مى بيند كه گرفتـــار اين گير وبند هاى ظاهرى
هستند و زندگى و داد و ســـتد و كسب كار و گاه در ميان مردم 
دروغ به خاطر به دست آوردن اين تمتعات را مى بيند. آن وقت 
يك زبان تلخ و گزنده نسبت به اينها پيدا مىكند؛يعنى آن آرامش 
به حقيقت را يك طرف دارد و از اين طرف اين زبان تلخ و گزنده 
را. وقتى اين دوتا با هم جمع شـــود، يك طنز خيلى عجيب و 

غريبى به وجود مى آيد و اين در حسين پناهى بود.



76

به كوچه شيرزاد كه رسيدم و چند قدم كه جلوتر رفتم، ديگر نيازى به پرس و جو نبود؛ چون پوستر 
بزرگ آبى رنگ نمايشـــگاه عكس هاى تختىكه كنار در قديمى گالرى «شيث » نصب شده بود، خبر 
از رسيدن به مقصد مى داد. گالرى «شـــيث » به مناسبت بزرگداشت جهان پهلوان تختى  نمايشگاهى
از عكس ها ، بريده جرايد و آثار گردآورى شـــده از وى را از 5 شهريور كه مصادف با روز تولد تختى
اســـت، برگزار كرده بود. گردآورى آثار اين نمايشگاه توسط «عباس خجسته پاد» صورت گرفته بود و 
نمايشـــگاه به مدت 2 هفته يعنى تا 18 شهريور ادامه داشت. در روزهاى برگزارى نمايشگاه به گالرى
«شيث »  رفتم تا ضمن ديدار از آثار به گفت و گو با عباس خجسته پاد؛ گردآورنده عكس هاى تختى و 

همچنين «شيث يحيايى» مدير و صاحب امتياز گالرى شيث بنشينم. 
نمايشگاه

با ورود به فضاى قديمى و نوســـتالژيك گالرى  با ديوارهايى مواجه مى شوم كه هيچ جاى خالى
روى آنهـــا نمى توان يافت. ديوارهاى راهرو و همچنين دو ســـالن گالرى از عكس ها و آثارمربوط به 
تختى در چند رديف منظم  زير هم پر شـــده است. دربدو ورود، با گودى  طاقچه مانند در ديوار راهرو 
مواجه مى شـــوم كه با شيشه پوشانده شده و فضاى ويترين گونه اى را ايجاد كرده و در آن صفحاتى از 
روزنامه ها و مجالت قديمىكه در آنها خبرها و گزارش هايى از رقابت هاى ورزشى تختى منتشر شده، 

به نمايش گذاشته شده است.
كمى آن سوتر، پرتره اى از جهان پهلوان به شيوه سياه قلم روى ديوار است و جلوتر ، تابلوى نقاشى
كه با الهام از جلد مجله« زن روز» توســـط «بهداد پنجه زاده» كشيده شده و عنوان «مرد روز» دارد. روى

اين تابلو ، تختى با لباس ورزشـــى  در كنار نشانه هاى نمادين شير و خورشيد  كه از نشانه هاى تشيع و 
ايران باستان هستند ، ديده مى شود  در حالىكه در باالى تصوير او ،عنوان «اطالعات مردان» و زير اين 
نوشـــته نيز عنوان «پهلوان جهانيان» آمده است. در اين اثر نقاشى ، تاريخ انتشار نشريه به عنوان شماره 
اول ، پنجم شـــهريور 1309 ذكر شده  كه اشاره اى نمادين به تاريخ تولد تختى  دارد و در پايين تابلو نيز 
در مقابل عنوان «بهاى نشريه» نوشته شده : «تمام شد» و در پايين آن تاريخ مرگ جهان پهلوان به عنوان 

شماره آخر اين نشريه نمادين؛ يعنى17 دى1346 آورده شده است.
 ديوارهاى ســـالن كوچكتر گالرى «شيث»  از رديف عكس هايى از تختى پر شده كه در پاى آنها 
توضيحاتشـــان نيز آمده است. عكس هاى اين سالن پيش از اين  در سال 92  و در همين گالرى به مدت 
يك هفته به نمايش در آمده بود كه به دليل استقبال بسيار از آن و محدوديت زمان برگزارى نمايشگاه در 
آن ســـال ، مجدداً در اين نمايشگاه به تماشا گذاشته شده اند.عكسهاى اين بخش از بعضى رقابتهاى
تختى ، همچنين عكس هاى شخصى تر تختى  از حواشى مسابقات و عكس هاىيادگارى او با دوستان 
و ديگر پهلوانان همدوره خود تشكيل شده است؛ مانند عكس هاى «تختى در درياى رامسر با گيوه چى
، فردين ، ايزدپناه و...» ، «تختى در ضيافتى در ژاپن ،سال 1954 » و يا عكس يادگارى او در يك مجلس 

عروسى با استاد ابوالقاسم رايگان.
اما در ســـالن بزرگتر گالرى ، ترتيب آثار به نمايش در آمده بر اساس موضوعيت و همچنين نوع 
آنها به گونه  ديگرى اســـت. در اين سالن عالوه بر  ارائه عكس هايى از رقابت ها و مسابقات ورزشى

تختى در آن ســـالها و همچنين تصاويرى از پرتره هاى مختلف از او، عكس هاى شخصى تر از وى نيز 
به نمايش در آمده است. مانند عكســـى از تختىكه پزشك اش مشغول مداواى زخمى است كه گويا 
در مســـابقات كشتى بر پشت او ايجاد شده، عكسى از او كه با پسرش در حال بازى است؛ تصويرى از 
تختى در حالىكه مادر پيرش را در آغوش گرفته اســـت؛ تختى در حال شنا در استخر؛ تختى با كالهى
كابويى بر سر كه در كنار دونده جوان آمريكايى دارنده سه مدال طال در المپيك ملبورن استراليا عكسى

يادگارى گرفته اســـت؛ عكسى از 19 سالگى تختى در كنار مادر ، خاله، دختر خاله ها، عمو و خواهرش 
در خانه شـــان در خانى آباد نو؛ عكسى از تختى با همسرش كه در بازگشت از ماه عسل شان در شيراز 
به اصفهان ســـرى زده بودند و كنار سى وســـه پل اصفهان به اتفاق دو نفر ديگر عكس يادگارى گرفته 

بودند و ديگر عكس ها. 
از عباس خجسته ؛ گردآورنده عكس ها مى پرسم كه كدام عكس را در اين مجموعه بيشتر دوست 
كند كه در آن  تختى با چهره اى مغموم و غم گرفته در المپيك رم ايتالياى دارد و او به عكسى اشاره مى
ســـال 1960 ديده مى شود و در توضيح مى گويد: اين عكس مربوط به بعد از مسابقه نهايى او با حريف 
تُركش اســـت كه به دليل تُرك بودن رئيس كميته هيأت داوران مسابقات كشتى  و با وجود برنده شدن 

تختى در مسابقه نهايى، به ناحق و از روى تقّلب، مدال طال را به كشتى گير طرف مقابلش دادند.
 در اين ســـالن در كنار عكس هايىكه اشاره شـــد، بريده جرايد آن دوران ، لباس ورزشى تختى، 
مجسمه اى ازپرتره او و تصاويرى از فضاى نمايشگاهى  و ديدار هاى صورت گرفته در دو نمايشگاهى
كه پيش از اين از عكس هاى خجســـته پاد  به صورت انفرادى  و گروهى برگزار شده است، به تماشا 
گذاشته شده است. عكس ها و آثار اين سالن بدون توضيح ارائه شده اند، اما با حضور آقاى خجسته در 
نمايشگاه كه خود اذعان مىكند حضورش در طول برگزارى نمايشگاه ، هر روزه است؛ اين توضيحات 

درباره هرعكس و هر اثرى به صورت شفاهى و با تمامى جزئيات داده مى شود.
 گردآورى عكس ها

از خجســـته مى پرسم  كه چه شـــد به فكر گردآورى اين عكس  ها افتاد؟  و او در پاسخ به دوران 
كودكى اش پرتاب مى شـــود: پدر من در بازارچه شاپور قنادي داشت و من كه به آنجا ميرفتم، آقايان 
كشتي گير را كه به باشگاه پوالد در خيابان شاپور ميآمدند، مى ديدم. حتي  وقتى9 ساله بودم عكسى را به 
آقاي تختي دادم و او برايم امضاء كرد. از همان موقع به تختي و كشتي عالقهمند شدم ، ولي  جمعآورى

عكس ها را از 13 سالگي ام كه در آن زمان  خودم هم به باشگاه كشتي مى رفتم، آغاز كردم. 
از او كه خود از پيشكسوتان ورزش كشتى است درباره چگونگى گردآورى عكس ها مى پرسم و 
او با بيان اين كه عكس هاى اين نمايشگاه فقط گوشه اى از مجموعه عكس هاى اوست ، مى گويد: من 
براي يافتن و بدست آوردن بعضي از اين عكسها حتي به شهرهاى ديگر سفر كرده ام. مثًال با پرس و جو 
متوجه ميشدم صاحب مغازه يك آتليه عكاسي در مشهد عكسي ديده نشده از تختي دارد و براي خريد 
آن به مشهد سفر ميكردم. تعدادى از عكس ها هم توسط هم دورهايهاي آقاي تختي مثل حاج محمود 
مال قاسمي، ناصر گيوهچي و مهدي يعقوبي به اعتبار شناختىكه نسبت به بنده به واسطه كشتى گير بودنم 
داشتند، به دستم رسيد و عالوه بر اين سه، كسان ديگري مانند آقاي حسين پور، آقاي سيفپور و آقاي 
اكبر حيدري هم آلبومهايشان را در اختيار من گذاشتند تا از عكسهايشان استفاده كنم. من عكسها را 
از آنها مى گرفتم و اسكن مى كردم و به آنها برمى گرداندم و به اين ترتيب با پرينت  عكسها روىكاغذ 

عكاسى ، آنها را در نمايشگاهها به نمايش مى گذارم.
خجســـته تصريح مىكند كه به جز عكسهايي كه در قابهاي سه رنگ پرچم ايران به روىيكى
از ديوارهاى گالرى نصب شده اند ، باقى عكسهاى اين نمايشگاه اصل نيستند و فقط به صورت پرينت 
ارائه شـــده اند. او درباره عكس هاى اورجينال در قاب هايى به رنگ پرچم ايران توضيح مى دهد: اين 
سرى عكس ها به تعداد سن آقاي تختي تا زمان مرگ،يعنى در 36 قاب به نمايش آمده اند و پيش از اين 
نيز در نمايشـــگاه گروهى گالري شيرين با عنوان«جهان پهلوان تختي»كه دى سال گذشته برگزار شد، 

به نمايش درآمده بودند.
از عباس خجســـته كه ازسال 1349 به جمع آورى عكسها پرداخته  و از 20 سال پيش هم شروع به 
گردآورى روزنامه ها و مجالتى قديمىكه درباره تختى نوشته اند، كرده است، درباره تعداد كل عكس 
هايش و اين كه چه تعدادى را از آن ميان در اين نمايشـــگاه به نمايش گذاشته ، مى پرسم و او مى گويد: 
حـــدود 2000 عكس از تختى دارم كه از آن ميان فقط 400 عكس را در اين نمايشـــگاه ارائه كرده ام و 
كردم عكسهايى را به نمايش بگذارم كه كمتر ديده شده اند. مثًال حدود 60 عكس از تشييع جنازه  سعى
مرحوم تختى داشـــتم كه چون اين نمايشگاه به مناسبت روز تولد او برگزار و در همين روز نيز افتتاح 

شده بود ، آنها را به نمايش نگذاشتم.
مى پرســـم:«چرا بعضى عكس هاى اين نمايشـــگاه توضيح دارند و بعضى ديگر نه؟»، مى گويد: 
متأسفانه برگزاري اين نمايشگاه با عجله صورت گرفت و فرصت اين نبود كه براي همه عكسها بتوانيم 
توضيح بگذاريم؛ چون در لحظات آخر نزديك به افتتاح، چاپ و پرينت عكسها درهم اندازه بودنشان 
به مشـــكل برخورد و به همين دليل شـــب قبل از افتتاحيه تا ساعت نزديك 1 نيمه شب  براى چيدمان 
عكس ها در گالري بوديم و اگر مى بينيد عكس هاىيك سالن گالرى توضيح  دارد به اين خاطر است 
كه اين عكس ها پيش از اين با همين توضيحات در سال 92 در گالرى شيث به نمايش در آمده بودند.

اشاعه فرهنگ پهلوانى
در سالن بزرگتر گالرى ، تعداد عكس ها به قدرى زياد است كه عالوه بر رديف چند تايى عكس ها 
بر ديوار، قاب هاى اضافى با تكيه به ديوار روى زمين به تماشا گذاشته شده اند. از خجسته مى پرسم با 
توجه به تعداد زياد آثارش چرا گالرى ديگرى را براى نمايش آنها انتخاب نكرده است؟ و او با بيان اينكه 

پاى صحبت هاى «عباس خجسته پاد» و«شيث يحيايى» درباره نمايشگاه عكس هاى جهان پهلوان تختى

در پى دغدغة فراموشى يك قهرمان ملى
             مريم نظرى
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محيط گالرى شـــيث را به خاطرنوستالژيك بودنش و هم به دليل اينكه در مركز شهر قرار دارد و در دسترس همه از جمله دانشجويان است، 
دوست دارد، ادامه مى دهد: البته به خاطر آشنايي با آقاي يحيايي مدير گالرى شيث هم هست. من و آقاي يحيايي يك دوست مشترك به نام 

آقاي سپاهي داريم كه مرا با آقاي يحيايي آشنا كرد و به اين ترتيب قرار شد از اين فضا براي نمايشگاه استفاده كنيم . 
هيچكس به اندازه آقاي يحيايي در برگزاري اين نمايشگاه به ما كمك نكرد؛ نه وزارت ورزش و جوانان، نه فدراسيون كشتي، نه شوراي 
شـــهر و نه شهرداري . امثال آقاي يحيايي كم هســـتند كه بخواهد فرهنگ پهلوانى كشورش را اشاعه دهد  و در اين راه خودش پيگير باشد 
و كمك كند ، اينها به نظرم مهم اســـت.چون االن فرهنگ مرام و مســـلك پهلواني تختي در حال از بين رفتن و گم شدن است. برگزارى اين 

نمايشگاه يك كار فرهنگي است و با آن مى خواهيم فرهنگ تختي را اشاعه بدهيم. 
به عنوان سئوال آخر از او مى پرسم ، به چه دليل عكس هاى برپايى دو نمايشگاه قبلى خود را وارد عكس هاى اين نمايشگاه كرده است؟ 
و او پاســـخ مى دهد: اين اقدام در امتداد هدف برگزارى اين نمايشگاه يعنى اشاعه فرهنگ پهلوانى صورت گرفته است چون در نمايشگاهى
كه سال 92 از عكسهاى تختى در گالرى شيث برگزار كرديم ، رونمايى از تمبر جهان پهلوان تختي را هم داشتيم و به همين مناسبت چهار تن 
از همدورهايهاي آقاي تختي در مسابقات «توليدو» در نمايشگاه حضور پيدا كرده بودند و من دوست داشتم تصاوير اين پهلوانان پيشكسوت 
را هم در كنار مجموعه عكس هاى تختى داشـــته باشـــم. عكس هاى نمايشگاه گروهى گالرى «شيرين» در دى سال 93 را هم به بهانه ديدار 

تعدادى از قهرمانان پيشكسوت كشتى از اين نمايشگاه در اينجا به نمايش گذاشتم تا به اين وسيله از حضور آنان تقدير كرده باشم.
شكل گيرى نمايشگاه

به ســـراغ «شيث يحيايى» مدير گالرى مى روم تا درباره چگونگى شكل گيرى اين نمايشگاه بپرسم و او تعريف مىكند: حدود 6 سال 
پيش در بخش آموزشگاهي گالري «شيث» كه در آن دخترم مسئول آموزش كودكان پيش دبستاني فصل تابستان است، ديدم بچههاي زير 6

سال فيگورهاي بلند و كشيده و سرعتي ميكشند و يك اسم تُك زباني هم براي آنها به كار ميبرند. آن روز به دليل حضور دوستان و آشنايان 
و والدين بچهها نتوانستم  دليل اين كشيده هايشان را پيگيري كنم تا اين كه يك روز به خانه كه رفتم ديدم نوه ام هم دارد همين كار را ميكند. 

از دخترم دليلش را پرسيدم  و او گفت:«اينها ُكشتي كجهاي خارجي را كه از تلويزيون ميبينند ميكشند».
 اين مسأله برايم ناراحت كننده بود؛ چون كودكان  بسيار تأثيرپذيرهستند و ديدن اين ورزش خيلي خشن براي آنها مضر است. به اين فكر 
افتادم كه چرا ما نبايد بتوانيم قهرمانهاي ملي خودمان را به آنها و مردم خودمان بهتر بشناسانيم و به دوستانم سپردم  كه اگر كسى را مى شناسند 
كه  مى خواهد در ارتباط با قهرمانانها ملي خودمان نمايشگاه بگذارد ، من آماده به همكاري و در اختيار گذاشتن گالريام هستم. دوستي به 
نام آقاي ســـپاهي دارم كه پشت سفارت روسيه قاب عكس ميسازد و او با آقاي خجسته كه خود از پيشكسوتان كشتي است ، دوست بود و 

كرد و اين شد كه بنده از دل و جان تمامي امكانات هر چند ناچيز گالري را در اختيارش گذاشتم. او را به بنده معرفى
 سال 92 اولين نمايشگاهي از عكسهاي تختي درگالري شيث برگزار شد كه با استقبال بسيار خوبي همراه بود و حتي همدورهايهاي 
مرحوم تختي كه در قيد حيات بودند به اين نمايشگاه آمدند. در همان سال آقايي به نام «آرش تنهايي» كه نمايشگاه گردان نمايشگاه گروهى

«جهان پهلوان» در گالرى «شيرين» بود به سراغ من آمد و از بنده خواست كه تصاويري ازاين نمايشگاه را به او دهيم تا نقاشانىكه قرار است 
در نمايشگاه گالرى شيرين شركت كنند از روي اين تصاوير نقاشي بكشند و حدود 106 عكس را انتخاب كرد . با برگزاري نمايشگاه گالري 
شـــيرين و پس از ديدار از آن متوجه شـــدم چنانكه بايد هنرمندان شخصيت و مرام تختي را درك نكرده و به تصوير نكشيده اند، اين شد كه 

دوباره تصميم گرفتم نمايشگاه ديگري را برگزار 
كنم كه اين بار مصادف با ســـالگرد تولد تختي، 

پنجم شهريور باشد .
يحيايى هـــدف از برگزارى نمايشـــگاه 
كند: مى عكسهـــاى تختى را چنين بيـــان مى
خواســـتيم  با برگزارى اين نمايشگاه اخالقيات 
پسنديده گذشـــته مان را  براى جامعه  و جوانان 
كرده و بشناسانيم ، اين كه ما چه  امروز يادآورى
هويتي و چه تمدن انساني داشتيم. دنيا به پهلوان 
تختي افتخار ميكند اما متأســـفانه نسل جوان ما 
شايد فقط اسم او را شنيده باشد و حتي يك عكس 
هم از او نديده باشـــد. به دليل ارتباطات جهاني 
سهل و آسان هدايت شده ،اخالقيات در جامعه 
امروز ما سست و كمرنگ شده است. متأسفانه با 
كه امروزه  وجود وسايل ارتباط جمعى جديدى
در دســـت جوانان به وفور ديده مى شود و آنقدر 
جذابيت بـــراي آنان ايجاد كرده كه حتى تا لحظه 
خواب و در رختخواب هم اين وسايل را با خود 
همراه دارند، ديگر وقتي براي شناسايي قهرمانان با 
اخالقي مانند مرحوم تختي براي آنها باقي نگذاشته 
. با اين وسايل، نه تنها جوانان ما شستشوي مغزي 
ميبينند كه به تمامى معنا و بدون پشتوانه فكري  
از آنان يك مصرفكننده صرف ميســـازد. اينها  

دغدغهها  و دردهاى امروز ماست.  

تشكر 
از آن مرد ژاپني!

رضا رفيع
خوبي آدميزاد به ميزان فهم و احساس 
و انســـانيت اوست. فلذا اگر يك خارجي 
هم يك كار خوبي كرد، بايد ازوي تشكر 
كرد.جاي دوري نمي رود. آثار مثبتش عين 
بومرنگ به خود ما و جوامع انســـاني مان 
برمي گـــردد. خدانكرده، بني آدم اعضاي 
يك پيكرند. تحقيق هم كرديم، معلوم شد 
كه در آفرينش ز يك گوهرند. و پزشكان 
بعداً اعالم كردند كه:«چو عضوي به درد 
آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار».... 

اگرچه در روزگار فعلي گاهي، دگرعضوها جملگي الفرار!
چنـــد روز قبل: چنـــدي پيش خبردار شـــديم كه 
برادرارزشـــي مان جناب«آكايو تويودا»رئيس شـــركت 
تويوتاي ژاپن كه به غول صنعت خودرو سازى دنيا معروف 
اســـت؛ در يك كنفرانس خبرى با تعظيـــم در برابر دوربين 
رسانهها، ازمشتريان خود به خاطرمختصري نقص فنى؛يعني 
به خاطرســـفت بودن پدال گازدر يكسري ازخودروهاى
كرد. راستش باور نكرديم؛ رفتيم عكس  تويوتا عذرخواهى
خبرياش را پيدا كرديم، ديديم كـــه جّل الخالق، طرف به 

نشان عذرخواهي از مردم، تا كمر خم شده!
چند روز بعد: شـــنيديم كه مديرعامل سايپا نيز در يك 
حركت انساني، ضمن پوزش از مشتريان به خاطر مشكالتي 
كه تاكنون وجود داشته، گفته است كه در مقابل مردم،سر تعظيم 
فرود مي آورم و از ملت عزيز و مشتريان گرامي عذرخواهي 
مي كنم. همچنين از تمـــام همكارانم مي خواهم كه فرهنگ 

عذرخواهي و انتقادپذيري را سرلوحة خود قرار دهند.
واكنش هـــاي مردمي: در پي ايـــن عذرخواهي هاي 
قشـــنگ، به ميان مردم رفتيم تا از نظرات لذيذ آنها بهره مند 

شويم:
يك ســـوار خودرو: ضمن ســـالم گرم به جناب وزير 
صنعـــت كه باب اين عذرخواهي هـــا را باز نمودند؛ خيلي 
خوشحالم سوار خودروي مي شـــوم كه مسؤوالن آن اگر 
مشكلي داشته باشـــد، از مشتري ها عذرخواهي مي كنند؛به 
طوري كه ژاپني ها هم ياد مي گيرند و تا كمر خم مي شوند.

يك ثبت نام كننده: من نفهميدم بابت چي عذرخواهي 
كردند؟ بابت اصل توليدش يا نواقصي كه در حاشـــيه دارد؟ 
اصلش را كه در تخصص ما نيســـت،اما مشكالت جنبي اش 
را ما كه تا به حال كنار آمديم. مشـــكلي نبود بازهم. ما حتي 
يك بار ســـپر عقب و جلوش را هم جدا از خودرو تحويل 
مان دادند گفتند خودتان وصلشان كنيد؛ گفتيم چشم. توقع 

عذرخواهي هم نداشتيم.
يك پرايد ســـوار: به كدام دوربين نگاه كنم؟...ســـالم 
عرض مي كنم خدمت جناب نعمت زاده كه وجوشان براي 
حمايت از صنعت خودروسازي، نعمت است. اين خودروي 
كه سوارش هســـتم، عالي است. مرگ دست خداست. اين 
چيزها وســـيله اند. من اصًال راضي نبودم كسي عذرخواهي 
كند. همين كه اين ماشـــين، حركت مي كند، خدا را شاكرم. 

عذرخواهي هم مي كنم اگر زياده گويي كردم.
يك منتقد پيـــاده: ترويج و توســـعة فرهنگ انتقاد و 
عذرخواهي خيلي خوب است. همه بايد ياد بگيريم كه اگر 
جايي اشـــتباهي كرديم يا كم گذاشتيم، خيلي صاف و ساده 
عذرخواهي كنيم. فكر اين هم ناشيم كه روزنامه هاي ما براي 
چاپ اين همه عذرخواهي،جا ندارند. خير؛ جا هست. شما 

عذخواهي كنيد، جاش با ما!
يك عضو كمپين: من با اين كه به خاطر برخي مشكالت 
كيفي خودروهاي توليد داخل و توپ پر برخي از مسؤوالن 
پش قضيه، كمي دلخور بـــودم و به كمپين نخريدن خودرو 
صفر داخلي پيوستم؛ اما االن حس مي كنم كه گول خوردم. 
اگر با هم مهربان باشـــيم، مي توانيم با هـــم كنار بياييم تا 
مشـــكالت خودروها به تدريج برطرف شود. منتهي بايد ياد 
بگيريم كه مهرباني يكطرفه نباشد. عزيزان،مهرباني از دو سر 

بي/كه يك سر مهرباني،دردسر بي! يى
حيا

ث ي
 ،شي

 پاد
سته

 خج
س
عبا
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هفته فرهنگى نورديك با حضور چهار كشور نروژ، 
ســـوئد، دانمارك و فنالند از 17 تا 26 خرداد در خانه 
هنرمندان ايران برگزار شد. در اين هفته فرهنگى آثارى
در زمينه هنر هاى تجسمى، ادبيات، سينما و... از سوى

كشـــور هاى نورديك براى مخاطبان ايرانى به نمايش 
در آمد. به همين منظور با «پيتر تيلر» سفير سوئد درباره 
چرايى برگزارى اين هفته فرهنگى و روز فرهنگى سوئد 
در ايران  به گفت و گو نشســـته ايم  كه در ادامه از نظر 

مي گذرد.

*مى خواســتم ســؤال اولم را به اين موضوع 
اختصاص دهم كه هدف كشــور هــاى نورديك از 

برگزارى اين هفته فرهنگى در ايران چيست؟
ــ داليل بسيار زيادى براى برگزارى هفته فرهنگى

نورديك در ايران وجود دارد، اما يكى از داليل مهمىكه 
در اينجا مى توانم به آن اشاره كنم اين است كه ما احساس 
كرديم كشور هاى اروپاى شمالى و يا همان كشور هاى

نورديك بايد شـــناخته شوند، تا مردم ديگر كشور ها در 
نقاط مختلف دنيا شناخت خوب و درك درستى از اين 

كشورها داشته باشند.
 به همين منظور ســـعىكرديم با همكارىيكديگر 
اين هفته فرهنگى را در ايـــران برگزار كنيم اگرچه اين 
چهار كشور اين هفته فرهنگى را در كنار يكديگر برگزار 
كردند اما هر يك از اين چهار كشور فرهنگ و هنر مستقل 
به خود را دارد كه اين موضوع خود نشـــانگر تفاوت و 
تمايز عمده ميان آنهاســـت. برگزارى اين هفته فرهنگى
نشـــان مى دهد كه ما اگرچه از يك منطقه جغرافيايى
هســـتيم و با يكديگر شباهت هاى بسيارى داريم، اما از 
داخل با يكديگر متفاوت ايم و هر يك داراي ويژگى ها و 

آثار هنرى و فرهنگى مختص به خود هستيم.
*امــا اگر به طــور خاص بخواهيم به ســوئد 
بپردازيم ، مي خواســتم بدانم هدف سوئد از حضور 

در اين هفته فرهنگى چه بود؟
ــ هدف ما از برگزارى روز فرهنگى ســـوئد و به 
ويژه نمايشـــگاهىكه در ايران برگزار كرديم، اگرچه با 
محدوديت مكانى و زمانى مواجهه بوديم و نمى توانستيم 
خـــود را آن طور كه مى خواهيم در بعد هاى مختلف به 
نمايش بگذاريم، با اين حال بر روى ســـه نكته متمركز 
بود: نخســـت به غير از تصاويرىكه مربوط به طبيعت 
سوئد است و از اهميت بسيار زيادى براي شناخت اين 
كشور برخوردار است، تالش كرديم تصاوير ديگرى از 
جامعه سوئد را نيز به نمايش بگذاريم، تصاويرىكه براى
نمونه نشان مى دهد زن ها سر كار مى روند و اين مرد ها 
هستند كه در خانه مى مانند و از فرزندان مراقبت مى كنند 
كه نشانگر وجوه مختلف زندگى در  و تصاوير ديگرى

كشور سوئد است.
 دومين مورد، موضوع طراحى در ســـوئد است. 
دو نمونه از طراحى منحصر به فرد در ســـوئد، طراحى

شيشه و طراحى مبلمان است كه ما تالش كرديم در اين 
نمايشـــگاه اين نمونه ها را به نمايش بگذاريم. صندلى

هايى در اين نمايشگاه براى مخاطبان به نمايش گذاشته 
شدند، كه قدمت طراحى آن ها بيشتر از 80 سال است. 
دو مدل از اين صندلى ها با تكنيكى منحصر به فرد كه به 

مربوط به گذشته است ساخته شده اند.
 تاريخ ساخت اين صندلى ها اگرچه قديمى است 
اما تكنيكىكه در ســـاخت آنها مورد استفاده واقع شده 
است، آنها را تبديل به صندلى هايىكرده كه حس راحتى
هم چنان بعد از گذشـــته ســـال با نشستن بر روى آنها 
حس مى شود و در نهايت هدف سوم ما از برگزارى اين 
نمايشگاه و روز فرهنگى سوئد در اين مجموعه، معرفى

ادبيات كودكان سوئد اســـت. آنچه كه اين ادبيات را با 
ديگر ادبيات مربوط به كودكان در ساير نقاط دنيا متمايز 
كه  كند، خصوصيت واقعگرايى آن است؛ به طورى مى
ايـــن ادبيات به جاى آن كه كودكان را با شـــاه، پرى و 
افسانه و اسطوره آشـــنا كند، با نكته ها و مسائل مهمى

كودك در دوران بزرگسالى خود با آنها مواجهه  كه يك
مى شود، آشنا مى كند.

 اين ادبيات از داستان هاى واقعى زندگى صحبت 
كه يككودك در فرآيند رشد  كند، داســـتان هايى مى
كه مادر  خود با آن ها درگير مى شود، براى مثال كودكى
خود را از دست مى دهد و مي آموزد در تنهايى چگونه 
با بيمارى خود مقابلـــه و از خود مواظبت كند. اين نوع 
ادبيات، شـــخصيت كودكان را براى زندگى آينده آماده 

مىكند. از ســـوى ديگر موضوع حقوق كودكان نيز در 
اين ادبيات مطرح مى شـــود كه از اهميت بسيار زيادى

برخوردار است. 
*سينما و ادبيات سوئد به ويژه سينماى سوئد در 
ميان ايرانيان شــناخته شده است، چرا بيشتر به اين دو 

موضوع در اين هفته فرهنگى نپرداختيد؟
ــ از اينكه سينما و ادبيات سوئد در ايران و به ويژه 
در ميان جوانان شـــناخته شده ، خيلى خوشحال هستم. 
درباره سينما بايد به اين موضوع اشاره كنم كه ما عالقه 
بسيار زيادى داشـــتيم كه در اين هفته فرهنگى به سينما 
نيز بپردازيم، اما متاســـفانه با مشكالتى روبرو شديم. 
ما حـــدود 20 فيلم براى نمايش انتخاب كرديم اما دقيقًا

نمى دانســـتيم كه اين فيلم ها بايد چگونه باشند و چه 
ويژگى هايى داشته باشند.

 بـــه همين دليل بخش هايى از اين فيلم ها با حذف 
همراه شد و اين وضعيت به موضوع و شاكله اصلى فيلم 
ها لطمه وارد كرد و در نهايت مـــا تصميم گرفتيم اين 
فيلم ها را با اين شـــرايط به نمايش نگذاريم و با وجود 
احترامي كه به قوانين ايران قائل ايم اما تهيه كنندگان يك
فيلم مايل به حذف بخش هايى از فيلم شان نيستند چون 
فيلم نيز مانند هر اثر هنرى ديگر داراى  انسجامى است 
و اگر بخشى از آن را حذف كنيم انسجام هنرى خود را 

از دست مى دهد.
*امروز جمعيت زيادى از ايرانيان مقيم ســوئد 
هســتند و در آنجا زندگى مى كنند، آيا ايرانيان نقشى 

در عرصه فرهنگ و هنر سوئد دارند؟
كنند، اين  ــ ايرانيان بسيارى در سوئد زندگى مى
روند مهاجرت به سوئد همچنان نيز ادامه دارد  و امسال 
ما تاكنون حدود 2500 اجازه اقامت در سوئد صادر كرده 
ايم. در اين ميان فرهنگ و هنر سوئد از حضور ايرانيان 
بهره كمى نبرده اســـت، ما امروز در سوئد در زمينه هاى

مختلف هنرى از جمله تئاتر، سينما، ادبيات، موسيقى، 
هنر هاى تجســـمى و... شاهد حضور ايرانيان هستيم و 
از اين بابت بسيار خوشـــحاليم. براى نمونه بايد اشاره 
كنم ، امروز در سوئد نويســـندگانى داريم كه همزمان 
به دو زبان سوئدى و فارســـى و براى هر دو مخاطب 
خود كتاب مى نويســـند و اين موضوع براى ما بسيار 

اهميت دارد.
*به نظر شــما روابط فرهنگــى و هنرى ميان دو 
كشــور، مى تواند تاثيري در روابط سياســى اين دو 

داشته باشد؟
ــ بايد به اين موضوع توجه داشـــت كه مســـاله 
كنند و مساله هنر  سياست را سياســـتمداران دنبال مى
و فرهنگ را هنرمندان و دوســـتداران هنر و البته بخش 
خصوصى. اين دو زياد با يكديگـــر ارتباطى ندارند و 
كنم كه  همواره ديوارى بين اين دو وجود دارد. فكر نمى
روابط فرهنگى تاثير عميقى بر روى روابط سياسى داشته 
باشـــد. در مورد ايران و سوئد، اين دو كشور نه فقط در 
زمينه روابط فرهنگى بلكه اين دو در زمينه روابط سياسى

نيز تاكنون با يكديگر روابط بســـيارى خوبى داشته اند. 
از سوى ديگر فرهنگ و هنر بيشتر در اختيار مردم است 
و سياســـت نمى تواند در مسائل فرهنگى و هنرى نقش 

پررنگى داشته باشد. 
*چرا خانه هنرمندان ايران را براى برگزارى هفته 

فرهنگى نورديك انتخاب كرديد؟
ــ ما از گذشـــته با خانه هنرمندان ايران همكارى
داشـــته ايم و با اين خانه و فعاليت هاى آن آشنا بوديم. 
هدف اصلى ما از برگزارى اين نمايشگاه جوانان بودند. 
كه داشتيم، تجمع جوانان در مركز  با توجه به اطالعاتى
شهر تهران بيشتر است و خانه هنرمندان ايران هم كه در 
مركز شهر قرار گرفته است و اين فرصتي بود تا اين هفته 

فرهنگى در خانه هنرمندان برگزار كنيم.
*به عنوان سؤال آخر، با توجه به روابط فرهنگى 
بين دو كشــور و حضور هنرمندان ســوئد در ايران، 
آيا امكانى براى حضور هنرمندان ايران در ســوئد نيز 

وجود دارد؟
ــ همان طور كـــه ما در ايران آثار هنرى خود را به 
نمايش گذاشـــتيم، هنرمندان ايرانى نيز اين فرصت را 
دارند تا در سوئد هنر ايران را براى ما به نمايش بگذارند، 
قطعًا اين موضوع هم مانند بازى فوتبال دوســـتانه اى

كه بين ايران و ســـوئد در ابتداى همين سال برگزار شد، 
مخاطبان بسيار زيادى خواهد داشت و ما نيز قطعًا از اين 

كنيم. موضوع استقبال مى

گفت  و گو با «پيتر تيلر» سفير سوئد به بهانه برگزاري 
هفته فرهنگى نورديك در خانه هنرمندان ايران

 از نمايش آثار 
هنرمندان ايرانى در 
سوئد استقبال مي كنيم
    حميدرضا يوسفى
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مؤانســـت و رفاقت صباى موسيقيدان و شهريارِ ُملك ســـخن، ديگر بر كسى پوشيده نيست. دو 
هنرمندىكه يار گرمابه و گلستان هم بودند و چه بسيار تأثيرها و تأثرهاى متقابل كه نه تنها وجوه شخصيتى

آن دو، بلكه شعر و موسيقى اين ديار را متأثر ساخت. 
در بازپخش مجدد ســـريال شـــهريار از شبكه آى فيلم در زمستان سال گذشـــته نكته اى نظرم را 
برانگيخت. در گريم بازيگر نقش صبا اشـــكاالت عجيبى به چشم مى خورد. صبا (متولد 1281 ه.ش) و 
شـــهريار (متولد 1285 ه.ش) تقريباً هم سن و ســـال هم بودند ولى چهره اىكه از صبا در مقابل شهريار 
جوان در سريال مى بينيم، چهره انسانى ميانسال است. در ضمن با رجوع به آرشيو عكس هاى هنرمندان، 
صبا در دوران جوانى الغراندام بوده و آن هيبتىكه در ســـريال و آن هم در سنين جوانى نمايش داده شد، 
تحقيقًا چهره و اندام سنين ميانسالى استاد صبا را در برمى گيرد كه قدرى چاق تر و فربه تر از ايام جوانى اش 
شـــده بود. حال فارغ از مباحث گريم و چهره پردازى، ديالوگ هاى رد و بدل شده بين اين دو بازيگر هم 
خالى از اشـــكال نبود. نحوه صحبت صبا با شهريار نوعى لحن نصيحت و پندآموزى را تداعى مىكند كه 
فردى ســـالخورده، جوانى را اندرز مى دهد و از مرگ و خاموشِى سازش و ماندگارى شعر شهريار سخن 
مى گويد كه البته نگارنده معتقد اســـت دو هنرمند مذكور در آن مقطع زمانىكه به سنين بيست و يكى دو 
سالگى هم نمى رسيدند؛ در نهايت حزن و اندوه و غم، باز هم سرى پر شور و حال و دلى پر غوغا و پر اميد 
داشتند. يا خجالت شهريار از بيان عشقش به ثريا كه آن را از صبا مخفى مىكرد، در صورتىكه با مراجعه 
يابيم كه آن دو با هم بســـيار صميمى تر از آن چيزى بودند كه در اين سريال نمايش داده  به تاريخ در مى
شد. اتفاقًا جالب است بدانيد در خصوص ازدواج صبا با همسرش، نقش شهريار تا به چه حد پررنگ بوده 
است.  خانم فروغ بهمن پور نويسنده 
و پژوهشگر موسيقى، سال ها پيش در 
كتاب «زمزمه هـــاى پايدار» با منتخب 
صبا (همسر اســـتاد صبا) مصاحبه اى
انجام داد كه در قسمتى از آن آمده است: 
« ... خانواده مادرم سخت مخالف اين 
وصلت بودند. مادرم پيغام فرستاد كه 
ديگر صبا به خانه ما نيايد. وقتى پيغام 
مادرم به او رسيد، شتابان به منزل ما آمد 
تا آقاصدر را ببيند. ولى او خود را پنهان 
كرد. صبا خيلى ناراحت و پريشان، از 
خانه مـــا رفت. بعدها گفت كه آن روز 
نااميد و مأيوس در خيابان ناصرخسرو 
قدم مى زدم كه محمدحســـين (همان 
استاد شـــهريار) را ديدم و تمام ماجرا 
را براى او تعريف كردم. شهريار گفت 
كه نامه اى بـــه آقاصدر بنويس و بگو 
كه چقدر به اين دختر دل بســـته اى ... 
نامه به منزل ما رســـيد. اثر چند قطره 
اشك صبا روى آن به خوبى محسوس 
بود. باالخره وساطت استاد شهريار و 
سماجت من و صبا كار خودش را كرد 
و ازدواج ما در سال 1310 خورشيدى
انجام شـــد ... شايد بتوان عشق اين دو 
[صبا و شهريار] را پيوند شعر و موسيقى

تعريف كرد. آن دو در جوانى دســـت برادرى به هم داده بودند. حتىيك روز هم از هم جدا نشدند ... او 
عاشق فرزندانم بود. با تولد هر كدام از آن ها، شهريار غزلى مى سرود. در مرگ صبا غزلى با اين مطلع براى

كنى؟» (چاپ اول 1378/ صص 404- 417) من نوشت: اى منتخب بعد از صبا چه مى
البتـــه خدمات و زحمات و مطالعات و پژوهش هاى عوامل و دســـت اندركاران اين اثر ماندگار به 
خصوص شخصيت ارجمند جناب آقاىكمال تبريزى غير قابل انكار است. به عنوان نمونه، تصويرىكه 
از عارف قزوينى به نمايش درآمد بسيار نزديك به اصل بود. از انتخاب بازيگر گرفته كه مرحوم استاد احمد 
آقالـــو به زيبايى از عهده آن برآمد تا گريم هنرمندانه و ديالوگ هاى زيبا و تمامى ظرايف و دقايقىكه هر 
چه بيشتر و بهتر وجوه شخصيتى عارف قزوينى را نمايان مى ساخت. بازى شاعرانه اردشير رستمىكه به 
زيبايى نوجوانى و جوانِى شهريار را به تصوير كشيد نيز در يادها و خاطره ها باقى ماند. ولى ضمن احترام 
و تقدير از عوامل محترم اين سريال، جاى آن بود كه به وجوه شخصيتى شهريار به ويژه از منظر «موسيقى» 

و ارتباط گسترده ايشان با رجال موسيقى آن دوران بيشتر و بيشتر پرداخته مى شد. 
اميد است كارگردانان و توليدكنندگان آثار سينمايى و تلويزيونى در خصوص مباحث موسيقايى در 
آثارشان با پژوهشگران و مورخين موسيقى مشورت بيشترى نمايند كه در برخى از آثار توليدى، اشتباهات 
تاريخى فاحشى به چشم مى خورد. مثًال در سرى دوم سريال زيباىكارآگاه علوىكه مقطع زمانى داستان، 
اواخر دهه بيست و اوايل دهه سى را در برمى گرفت؛ در سكانسى صداى جمال وفايى به گوش مى رسيد، 
در صورتىكه وفايى هنرمند دهه چهل بوده و اصًال در آن ايام فعاليت هنرى نداشته است. اين كه سى دى
«پنجاه ســـال موسيقى ايرانى» را كه اينك در كنار پياده روهاى خيابان هم به فروش مى رسد را در قسمت 
هاى خالى سريالى گنجانده و در ســـكانس هاى مختلف، تَِرك (track) به تَِرك آن را پخش كنند، كار 
جالب و كارشناســـانه اى نيست! البته مجموعه تلويزيونىكارآگاه علوى نيز از معدود آثار به يادماندنى و 
شـــاخص چند دهه اخير تلويزيون بوده و تحقيقات و مطالعات و خالقيت عوامل پژوهشى اين مجموعه 

نيز قابل احترام و ستودنى است.

به انگيزه 27 شهريور؛ روز بزرگداشت استاد شهريار

سريال شهريار و ذكر يك توضيح 
محمدرضا ممتازواحد

نامه به شازده كوچولو 
وجيهه تيمورى

كه در  سالم شازده كوچولو، مسافر كوچكى
كودكى هاى من با ســـتاره اى بر گردن، به زمين 
آمدى و رز زيبايت را تنها گذاشـــتى تا راز سياره 
مرا كشـــف كنى. تو را با آن دردل هايت با روباه 
و آخر قصه ات را  خـــوب به ياد دارم كه چگونه 
زمين را ترك و ما بچه ها را دلگير كردى. حاال كه 
بزرگ شده ام، معناى زمين و زندگى در دنياى آدم 
بزرگهـــا را  جور ديگرى  مى فهمم. آدم ها وقتى
بزرگ مى شوند، فراموش كار مى شوند ولى خوب 
ياد مى گيرند براى هر چيزى «روز» مشخص كنند 

و همان يك روز در مورد آن حرف بزنند. مثال اين روزها، مى خواهند براى اهميت 
دادن به زمين و پاكى و پاكيزگى آن، لباس رســـمى بپوشند و جلوى دوربين ها و 

بلندگوها بيايند و از آمار خرابى ها و بى مسووليتى هايشان حرف بزنند.
 تو هم اين چيزها را ديده بـــودىكه از زمين رفتى و آن حرف ها را زدى و 
با آن زبان كودكانه به ما گفتى آدم بزرگ ها ارقام را دوســـت دارند و اگر به  آن ها 
بگوييد «من خانه زيبايى ديدم كه پشت بامش كبوتران مى پريدند» نمى توانند آن 
خانه را مجسم كنند، اما اگر بگوييد«يك خانه صدهزار فرانكى ديدم» آن وقت به 

بانگ بلند خواهند گفت: به به! چه خانه قشنگى!! 
آه شازده كوچولو، من همين طور كم كم به زندگى محدود و غم انگيز تو پى
بردم. تو كه مدت ها به جز لطف غروب هاى خورشيد تفريح ديگرى نداشتى. آدم 
وقتى زياد دلش گرفته باشـــد غروب خورشيد را دوست دارد. من هم اين روزها 
دلم خيلى مى گيرد اما غروب خورشـــيد را نمى بينم. چون اسير پنجره هاى بسته 

و پرده هاىكشيده ام.
نگاه كن! زمين ديگر خيلى سبز و قشنگ نيست و آدم ها ديگر وقت شناخت 
هيچ چيز را ندارند.آنها چيزهاى ســـاخته و پرداخته از دكان مى خرند، اما چون 
كاسبى نيست كه به دوست بفروشد، بى دوست مانده اند! زمين جاىكسانى شده 
اســـت كه «نان» مى فروشند و مى خورند، اما گندمزار را دوست ندارند و  به فكر 
تشنگى ساقه هاى طاليى خرمن ها نيســـتند. زمين جاى مردمانى شده است كه  
كنند اما نه براى دوست داشتن، بلكه براى «نزديك شدن»  همه چيز را «اهلى» مى

و استفاده كردن از آن. 
مى دانى از وقتى تو از زمين رفته اى، چند درياچه و رودخانه خشك شدند؟ 
چند كوه و دامنه سوراخ سوراخ شدند تا تونل ها و جاده ها، صورتشان را  زخمى
و زشـــت كنند؟  مى دانىكمر  خيلى درخت ها شكست و خيلى جنگل ها دشت 
شدند و خيلى دشت ها شهر شدند و خيلى  شهرها، كثيف و آلوده شدند تا بچههاى

كنند؟ مى دانى خيلى نيزارها بريده شدند تا  كمترى در باد بدوند و بادبادك بازى
آدم ها با توپ و تفنگ وســـط آن زمين ها با هم بجنگند و بچه ها، هواى آلوده به 
گلوله و سم تنفس كنند و ماهيان در آب هاى گل گرفته، به جاى حباب هاى هوا، 

خودشان روى آب بيايند؟
مى دانى از خيلى حيوانات فقط عكسشان باقى ماند و  از عكسشان، پوسترها 
درســـت شد تا آدم بزرگ ها، دور صندلى ها بنشـــينند و درباره اين كه چرا اين 
حيوانات از بين رفته اند حرف بزنند و بعد از جلسه هم كاغذ امضا كنند و آبميوه 

بخورند؟
مهمان زمين! از آن باال به كره خاكى ما و به كوه هاى زباله اى و پالســـتيكى، 
به آسمان خاكسترى و پرغبار، به زمين هاى خراشيده و خشك، به كودكان بدون 
اسباب بازى و پروانه، به حيوانات جدا مانده از طبيعت، به رودخانه ها و رگهاى
تشـــنه زمين، به درختان ســـوخته و قهوه اى نگاه كن و بگو  امسال، براى هفته 
گراميداشت زمين پاك در سرتاسر سياره مان، عكس زمين را قهوه اى و سياه چاپ 

كنند؟ كنيم يا باز هم بدهيم  سبز و رنگى نقاشى
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آيتاهللا مدرس در كنار فرزندش حجتاالسالم 
سيدعبدالباقي مدرس

خانه شـــهيد مدرس بعد از گذشـــت قريب هشتاد سال از 
شـــهادت اين عالم مجاهد و پس از آنكه سالها اين خانه مخروبه 
گشته و غير قابل استفاده شده بود، سال گذشته به همت دارالقرآن 
امام علي(ع) خريداري و در مدت زماني حدود 9 ماه مورد مرمت 
و بازســـازي قرار گرفت و هم اكنون اين خانه مصفا روحي تازه 

يافته تا پذيراي عالقمندان و ارادتمندان شهيد مدرس شود.
مرتضي نجفي قدسي مدير دارالقرآن امام علي(ع) با اظهار 
اين مطلب گفت: اين خانه كه درقلب بافت قديمي محله تاريخي 
«عودالجان» تهران در نزديكي سرچشـــمه قراردارد، سالها محل 
زندگي اين شهيد واالمقام بوده و بسياري از مالقاتها و ديدارهاي 
سياسي و اجتماعي شهيد مدرس در اين مكان بوده است و عالوه 
بر اينها كرســـي درسي در بخشـــي از آن وجود داشته كه شهيد 
مدرس به طالب علوم ديني تدريس علوم حوزوي و تفسير قرآن 
و نهجالبالغه داشته است.اين قسمت از خانه كه در حكم بيروني 
منزل بوده و حياط مستقلي داشته و درب جداگانهاي هم دارد، در 
باالي آن حديث شريف نبوي «انا مدينه العلم و علي بابها» بر كاشي 

باالي آن نقش بسته است.
به هرحال اين خانه خاطرات فراواني دارد و بســـياري از 
بزرگان، نمايندگان مجلس و رجال سياســـي از داخل و خارج به 
منظور ديدار و مالقات شهيد مدرس به آنجا رفت و آمد داشتهاند، 
حتي حضرت امام خميني(رض) كه در آن زمان، جواني برومند 
بوده اند، به اين خانه بارها رفت و آمد داشـــته و با شهيد مدرس 

مالقاتهايي داشتهاند.
وي گفت: حضرت امام خميني هميشـــه بر حفظ نام و ياد 
شهيد مدرس تأكيد داشـــتند و برهمين اساس به آيتاهللا واعظ 
طبسي مأموريت دادند تا آســـتان قدس رضوي نسبت به احياء 
مقبره ايشـــان در كاشمر اهتمام ورزد و آستان قدس نيز به حق اثر 
ارزشـــمندي را در آن مكان بنا نهاد و يادمان شهيد مدرس در آن 

محل شهادت ايشان به نحو شايستهاي احياء گرديد.
 وي افزود: در تهران، تنها جايي كه منتسب به شهيد مدرس 
بوده است، منزل وي در محله عودالجان بود كه مخروبه گشته و 
سالها به آن بي توجهي ميشد، عليرغم آنكه الگوي امام خميني در 
نهضت و انقالب اسالمي شخصيتي مانند شهيد مدرس بود كه با 
شهامت تمام در مقابل دسيسههاي استعمارگران و وطنفروشان 

خائن ايستادگي ميكرد.
مرتضي نجفي قدسي مسئول دارالقرآن امام علي(ع) كه خانه 
شهيد مدرس يكي از شعبههاي اين دارالقرآن نيز شده است، بيان 
كرد: همانطور كه شهيد مدرس سياست و ديانت را با هم ممزوج 
كرده بود و آن جمله مشـــهور از ايشان است كه «سياست ما عين 
ديانت ماســـت و ديانت ما عين سياست ماست» سعي كردهايم تا 
در اين خانه هر دو بعد سياسي و ديني شهيد مدرس را به نمايش 
بگذاريم، از همين رو بخشي از اين خانه به عنوان موزه كه نمايانگر 
مجاهدتها و مبارزات سياسي شهيد مدرس با استعمار و استبداد 
است به نمايش گذاشـــته ميشود و بخش ديگري از اين خانه كه 

محل درس و بحث علمي، حوزوي و تفسيري شهيد مدرس بوده 
به عنوان دارالقرآن مورد استفاده قرار ميگيرد.

وي افزود: شهيد مدرس نسبت به قرآن اهتمام خاصي داشت 
به طوري كه در وصيتي به فرزندش سيد عبدالباقي، در پشت جلد 
قرآن مينويسد: «فرزندم نماز را با قرآن خواندن هيچ گاه ترك نكن، 

پدر و مادر را دعا كن و در زندگي خود قناعت كن.»
مدير دارالقـــرآن امام علي(ع) اضافه كـــرد: حضرت امام 
خميني كه همواره نســـبت به شـــهيد مدرس اظهار ارادت و 
عالقه نموده و توصيفات بســـياري در وصف اين شهيد بزرگوار 
فرمودهاند، در جملهاي بســـيار زيبا شهيد مدرس را يك انسان 
قرآني معرفي ميكننـــد، آنجا كه ميفرمايند: «يك آدم اگر موافق 
تعليم قرآن درســـت شود، يك وقت ميبينيد كه يك «مدرس» از 

كار درميآيد.»
نجفي قدســـي گفت: آيت اهللا شـــهيد مدرس به موازات 
مجاهدتها و مبارزات ضد اســـتعماري و ضد استبدادي، از شان 
علمي، روحاني و معنوي خاصي در حوزههاي علميه برخوردار 
بود، ايشـــان در جواني از جمله شـــاگردان عـــارف و مجتهد 
عظيمالشان مرحوم ميرزاجهانگيرخان قشـــقايي بودند كه اين 
عالم بزرگ از اعاظم علماي مهذب و مشـــهور در اصفهان بود و 
در فقه، اصول، عرفان و اخالق شهرت داشتند، درك حضور اين 
عالم وارسته و همچنين حضرات آيات سيد محمدباقر درچهاي 
و شـــيخ مرتضي ريزي نيز در حوزه اصفهان براي مرحوم شهيد 
مدرس بســـيار مغتنم بود، وي پس از آن به نجف اشرف مشرف 
شـــده و در نزد آيات عظام و مراجع عظيم الشان آن دوران يعني 
حضرات آيات ميرزاي شـــيرازي بزرگ (صاحب فتواي تنباكو)، 
آخوند خراساني و سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي فيض برده و 

به دريافت اجازات اجتهادي نائل آمد.
مدير دارالقرآن امام علي(ع) افزود: شـــهيد مدرس پس از 
مراجعت به ايران مدتي در حوزه علميه اصفهان در مدارس جده 
بزرگ و جده كوچك به بيان فقه، اصول، حكمت و كالم و تدريس 
نهجالبالغه ميپردازد كه حضرت آيتاهللا العظمي بروجردي از 
كساني بودند كه در درس نهج البالغه ايشان شركت ميكردند و 

ازجمله شاگردان ايشان محسوب ميشدند.
وي افزود: مرحوم شهيد مدرس بنا به تاييد و سفارش مراجع 
عظام نجف اشـــرف، ابتدا به عنوان يكي از پنج مجتهد طراز اول 
كه وظيفه نظارت بر قانون اساسي مشروطيت را داشتند، انتخاب 
گرديدند و پس از آن پنج دوره نمايندگي مردم تهران را در مجلس 
شوراي ملي بر عهده داشتند. شرح مبارزات ايشان با نفوذ بيگانگان 
مخصوصا روس و انگليس در جريان قرارداد ننگين وثوق الدوله 
كه در سال 1298 قصد داشتند بخش اعظمي از شمال ايران را به 
روسها و بخشـــهاي جنوبي را به انگليس و تنها بخش كويري را 

براي ايران باقي گذاشته بودند، بسيار مهم و حائز اهميت است.
وي اضافه كرد: طبق اسناد تاريخي دولت انگليس با پرداخت 
مبلغ چهارصد هزار تومان به وثوقالدوله و دو وزير همدست او، 

قصد داشت با اجراي قرارداد ننگيني ايران را به سه قسمت تقسيم 
كرده و موجوديت كشـــور ايران را از بين ببرد كه با مخالفتهاي 
شديد شهيد مدرس روبرو شدند و بيانات افشاگرانه و روشنگرانه 
اين شـــهيد بزرگوار در مجلس شوراي ملي آن زمان موجب شد 
تا نمايندگان به مخالفت با اين قرارداد برخاســـته و نگذارند كه 
اساس كشور ايران بر باد رود، گرچه دولت انگليس، يكسال پس 
از سرخوردگي از اين توطئه ننگين، طي كودتايي رضاخان قلدر 
را در سال 1299 بر كشور ايران مسلط كرد و از آن پس صفحات 

سياهي را در تاريخ ايران مسبب شد.
وي گفت: اين خانه در عين حال كه محل زندگي شـــهيد 
مدرس بود، بركات علمي و معنوي ايشـــان را نيز با هم داشت. ما 
پس از آنكه باخبر شديم ســـازمان ميراث فرهنگي سالها است 
كه ميخواهد اين خانه را مرمت كند، اما بودجه ندارد با مديركل 
ميراث فرهنگي استان تهران صحبت كرده و اعالم آمادگي كرديم 

كه اين خانه را در تملك قرار داده و مرمت كنيم.
نجفي قدســـي با بيان اينكه مؤسسه دارالقران امام علي(ع) 
4 ســـال پيش هم خانه مرحوم عالمه طباطبايي صاحب تفسير 
گرانقدر الميزان را در قم خريداري و طي يك ســـال مرمت كرده 
است، ادامه داد: شهيد مدرس در تبعيدگاه خود نامهاي به فرزندش 
سيد عبدالباقي نوشته و اين خانه را به پسرش واگذار كرده بود، كه 

ما متن آن را در سايت دارالقرآن نيز قرار دادهايم.
وي اضافه كرد: اين خانه تا ســـال 1325 در اختيار مرحوم 
سيد عبدالباقي فرزند شهيد مدرس بوده و پس از آن وي اين خانه 
را به مرحوم سيد احمد كتابچي، ناشـــر كتاب فروشي اسالميه 

ميفروشد.
وي گفت: سازمان ميراث فرهنگي اين ارتباط را برقرار كرد 
تا بتوانيم با ورثه مرحوم ســـيد احمد كتابچي مذاكره كرده و اين 
خانه را بخريم، كه باالخره يك ســـال و نيم پيش طي بازديدي كه 
در روز مشروطيت به همراه مؤسس دارالقرآن از اين خانه داشتيم، 
بسيار راغب گشتيم تا به منظور حفظ يادماني براي شهيد مدرس و 
ترويج افكار و ايدههاي اين مجاهد بزرگ اين مكان را پس از آنكه 
بسيار مخروبه شده بود، از ورثه مرحوم كتابچي خريداري و پس 
از آن مراحل مرمت و بازســـازي اين خانه تحت نظر كارشناسان 

ميراث فرهنگي با سرعت در مدت 9 ماه انجام شد.
وي در خصوص اشـــياء و اسناد به نمايش گذاشته شده در 
اين خانه گفت: از جمله استاد گرانقدري كه از شهيد مدرس باقي 
مانده دلنوشـــتههاي ايشان در زندان خواف بوده كه آن هم منتشر 
شده و دستنوشتههاي ايشـــان را نتيجه دختري شهيد مدرس 
به مركز ملي اسناد كشـــور تحويل داده و ما كپي آن را به نمايش 

گذاشتيم.
وي افزود: به منظور تقريـــب ذهني بازديدكنندگان با دوره 
شهيد مدرس، بخشي از اشياي آن دوره و تنديسهاي مربوط به 
ايشان و شخصيتهايي كه با شهيدمدرس مالقات ميكردند را در 

اين خانه به نمايش درآورديم.

احياء خانه شهيد مدرس پس از هشتاد سال 
دارالقرآن امام علي(ع) 4 سال پيش نيز بيت شريف آيتاهللا عالمه طباطبايي

 صاحب تفسير الميزان را در قم خريداري و احياء كرد.
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شنبه 1394/9/7
به مناسبت سيامين سال برگزاري شب شعر عاشوراي شيراز

با ناي ني
افشين عال

به قربانگاه بردي حسن و شور و ناز را اي سر 
نهان كردي در آن گودال صدها راز را اي سر 
چه گودالي كه قاف عشق كوتاهست در نزدش 
به بـــال جبرئيل آموختي پرواز را اي ســـر 
چنان زيبا تو با ناي ني قرآن به ني خواندي 
كه بردي از نيســـتانها دل آواز را اي ســـر 
بيا بر نيزهات يك ســـر به بزم شعر عاشورا 
ببين اين شـــاعراِن با غمت دمساز را اي سر 
بيا از خيمه پرشـــور مهمانان شـــيرازت 
ببر هر قد خواهي عاشـــق جانباز را اي سر 
چراغ شعر سي سال است در اين خيمه ميسوزد 
به تعداد شـــهيدانت بيار ايجاز را اي ســـر 
بيا اين جمع را با خود ببر سوي خيام امشب 
مقيم كربال كن مردم شـــيراز را اي ســـر 

آذر 94 شيراز چهارشنبه 1394/9/4
پناه و ضامن امنيت تمامي مايي

افشين عال
تقديم به سربازان گمنام امام زمان(عج) كه شايد گاهي فراموش ميكنيم امنيت 

ما و كشورمان در جهان بحرانزده امروز، مديون تالش و تعهد عاشقانه آنهاست.
***

نميشناسمت اي دوســـت! گرچه حامي مايي
پنـــاه و ضامـــن امنيـــت تمامـــي مايـــي 
اگـــر چه گاه به مـــن نيز بدگمان شـــدي اما
چه جاي شـــكوه؟ كه روز خطر، تو حامي مايي
به نام، يا به نشـــان، گيرمت كســـي نشناسد
تو يـــار مايـــي و مأنـــوس با اســـامي مايي
به قصر باشـــم؟ اگر يا به حصـــر، امنيت من
ز توســـت گرچه تو غافـــل ز تلخكامي مايي
مصون ز خصـــم بماني كه در مســـير صيانت
ز شـــأن واژه ايـــران و نـــام نامـــي مايـــي
چه غم ز دشمن سركش؟ ز صهيونيسم، ز داعش؟
كـــه رهـــزن ره اهريمـــن حرامـــي مايي
مرا چه دوســـت، بداني، چه اهل فتنه، چه گمره
بـــدان كـــه روشـــني ديدهگرامـــي مايي

چهارشنبه 1394/8/20
دكتر احمد احمديآذربايجان

خـــاك آذربايجـــان، اى ســـرزمين افتخار
اى به ديـــن مرزداران مرزدارى ســـر به دار 

اى هوايت عنبرآگين، باغ و راغت مشـــكبيز
جويبارت مشـــكبار و كوهســـارت مشكسار

راســـخ و نستوه و بشكوه و ســـتبر و سرفراز
راســـت چون ســـرو تناور، در گذار روزگار

افسرى بر فرق دانش، چون تو را عالمههاست
سرورى بر چامهســـازان زانكه دارى شهريار

راست گفتندم كه: ايران پيكر و اين خّطه سر
دارم اين ُدّر گرانســـنگ از نيـــاكان يادگار

آن امام راســـتان خواندت هماره پيشـــتاز
وه چه خوش نامى، بهين فخرى چو زمزم خوشگوار

در ماليـــر يافتـــم نشـــو و نما، امـــا دلم
 مىزند پيوســـته پـــر با نام و يـــاد آن ديار

هر كجا نقش هنر، دســـت تو در آن نقشبند
هر كجا رنگ شـــرف، رنگ تو بر آن آشـــكار

فارسى همواره رنگ و روى و رونق از تو داشت
حجتـــم: خاقانى و صائب، نظامى، شـــهريار

بوســـه بر كوه و در و دشتت زنم، وين بوسه را
مىســـتايم زانكه دارد زاوســـتادم يادگار

راد زى، آبـــاد زى، وز هـــر غمـــى آزاد زى
تا دماوند و ســـباالن و ســـهند است استوار

اولين ُدّر ســـفتنم در چامـــه در مدح تو بود
زيبـــدم گر آفريـــن آيد ز عـــرش كردگار
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جلســـات ششـــمين كنگره تحقيقات ايراني، با ســـخنان 
دانشمندان، پژوهشـــگران و محققين، در شعب مختلف كنگره از 
شور و هيجان غرورانگيزي ماالمال شده و سخنرانان با ارائه اسناد 
و مدارك زواياي تازهيي از زمينههاي فرهنگي، اجتماعي و هنري 

كشورمان را روشنتر ميسازند. 
در ادامه جلسات كنگره، بهدرخواست استاد محيط طباطبائي، 
آقاي دكتر حســـين صالحي استاد دانشگاه اصفهان گوشههايي از 
موســـيقي ايراني را در افشاري و چهارگاه با آواز اجرا كرد و خانم 
بهين دارائي و آقايان اســـتاد محيط طباطبائي، مجتبي مينوي، دكتر 
حســـين آلياري، دكتر مرزآبادي، عبدالعلي كارنگ، دكتر منوچهر 
مرتضوي، علي ســـامي، عبداالمير ســـليم، دكتر جالل خالقي، 
پروفسور تحســـين يازيجي، عباس سلمي و محمدجواد شريعت 

سخنراني كردند. 

سير تحقيق در ايران 
اســـتاد محمد محيط طباطبائي درباره سير تحقيق در ايران 
در جلسه عمومي تاالر خواجه رشيدالدين فضلاله سخن گفت. 
قســـمتي از سخنراني استاد چنين است: ... تحقيق با ميزان معرفت 
و علم انساني رابطه مستقيم دارد و در مواردي كه زمينه بيشتري از 
اين موهبت با ســـرمايه رشد عقلي بهوجود آمده باشد، آثار تحقيق 
و شـــخصيت محقق و حاصل تحقيق يا دريافت حقيقت بهنحو 
بارزتري نمودار ميگردد. پس در ميان پيشـــرفت دانش و فرهنگ 

بشري تحقيق عامل موثري بهشمار ميرود. 
ملت ما و كشور ما بنا به سابقه قدمت و خدمتي كه به فرهنگ 
و تمدن بشري دارد واجد و شـــاهد چنين موقعيتي بوده و در طي 
چهار هزار سال كه دوران پر افتخار انساني، مادي، پارسي و اسالمي 
را گذرانده بهوجود هر گونه مزيت و فضيلت و پيشـــرفتي كه الزم 
رشـــد و ترقي فكري و علمي بوده آراســـته شده و بدان مرحله از 
حقيقتجوئـــي كه به اختالف ادوار تاريخ با ميزان تحول و تكامل 
عقلي و فرهنگي او مربوط ميشده مجهز و مسلحتر است. تحقيق 
در دوره اسالمي رواج كامل داشـــته و به نسبت پيشرفت علوم، 

تحقيق در حقيقت اشياء بهوجود آمده و رشد كرده است.
مردان آنزمان اسالم از تحقيق قرآن و زبان قرآن و زبان حديث 
و رجل حديث «راوي حديث» تا حد ميسر و ممكن از تحقيق فرو 

نگذارده  اند. 
در تمام دوره مسير فرهنگ اســـالمي، جز دو سه قرن اول، 

تحقيق در رجال حديث بهصورت پيشرو اجرا ميشده است.
ما از بزرگان اهل دين محققي مانند ســـيدمحمد باقر شفتي 
داريم كه در تحقيقات خود، راجع به مســـايل فقهي، غوغا ميكند 
و قابليت اين را دارد كه در مدارس حقوق و در دانشكده الهيات و 
معارف اسالمي، مجموعه وي با نام «رجال حديث» تدريس شود. 
كتاب «حاوي» محمد زكريـــاي رازي، راجع به طب و آثار 
ابوريحان راجع بـــه رياضي نيز همـــان ارج و منزلت را دارد و 
بزرگترين رجل تاريخ اســـالم از نظر فلسفه تاريخ «ابن خلدون» 
است كه مقدمه مبسوط او در تاريخ، در دنياي جامعهشناسي يكي 

از بهترين اسناد جامعهشناسي محسوب ميشود. 
خواجه رشـــيدالدين فضلاله، وزير دانشمند ايلخان، مرد 
فاضلي بوده اســـت و مجموعه او نشان ميدهد كه وي سعي كرده 

است همه چيز را مطالعه كند و دستي نشان دهد. 
پس در تاريخ دوره اسالمي با وجودي كه قريب 1150 سال 
از دوره تدوين آن ميگذرد در طي قرون متمادي تحقيقي در مورد 

«رجال حديث» نشده و به همين شكل مانده است. 
اســـتاد مجتبي مينوي در جلسه عمومي كنگره سخن گفت. 
استاد مينوي در قسمتي از سخنراني خود اظهار داشت: كتابي بهنام 
«بلغه» بياري چند تن از انديشـــمندان و دانشمندان و بنياد فرهنگ 

ايران به چاپ ميرسانيم. 
براي چاپ متن كتاب نسخ متعدد متعلق به قرون هفتم و هشتم 
و نهم را در دست داشتيم. يكي از اين نسخهها از روي خط مسمط 
استنساخ شده است و تاريخ 668 هجري دارد كه فعًال در كتابخانه 

مرحوم «چستربيتي» در دوبلين محفوظ است. 
اين مجموعه تمامًا رسالههاي مربوط به لغت و همه آن به خط 

«عبدالملك بن ابراهيم بن عبدالرحمان الغفالي» است.
«غفالي» مردي خوشخط و با ســـواد و اهل آذربايجان بوده 

است. 
«غفالي» در نسخه خود در موارد بسيار حاشيههايي نوشته كه 

معلوم است براي آنها به كتب لغات متعددي رجوع كرده...

قواعد امالء و انشاء 
خانم «بهين دارائي» استاد مدرسه عالي دختران ايران، در مورد 

تدوين قواعد امال و انشاء فارسي سخنراني كرد. 
وي اظهار داشـــت: تدوين قواعد امال و انشاء فارسي از اهم 
مباحث ادبي است و اين كاري نيســـت كه ادبا و اساتيد كشور با 
تكروي بدان بپردازند. اين كار بايد گروهي انجام شود تا نسل آينده 
با يك روش صحيح امال و انشاء فارسي را بنويسد.  هنوز در برگهاي 
آزموني و سئواالت آزمون كنكور ورودي دانشگاهها چندين لغت 
عربي وجود دارد كه بر ادب پارســـي خدشه مياندازد. هنوز در 
برگهاي آزموني دانشگاهها اغالط اماليي وجود دارد چرا توجهي 

به امالي فارسي نميشود؟ 

جوانان و تحقيق 
آقاي عبداالميرسليم اســـتاد دانشكده ادبيات و علوم انساني 
دانشگاه آذر آبادگان در مورد تحقيقات جوانان ايراني چنين اظهار 

داشت. 
جوانان در تحقيقات ايراني دو نوع ســـهم ميتوانند داشته 
باشـــند. يكي گوش دادن به تحقيقات پيشكسوتان و ياد گرفتن 
روش كار و ادامه كار، و يكي عرضه كارهاي خودشـــان، بهشرطي 
كه آماده باشند انتقادهاي پيشكسوتان را با جان و دل بپذيرند و در 
راه اصالحش بكوشند.  وي همچنين پيشنهاد كرد كه افرادي كه به 
كنگره دعوت ميشوند اگر مشكالت خود را مطرح سازند، بدون 
شـــك، راهحلهاي منطقي را از مجموع راهحلهاي ارائه شده به 
دســـت خواهند آورد.  دكتر عبداالمير سليم گفت من با تغيير طرز 

تدريس زبان و ادبيات فارسي در دانشگاهها موافق نيستم.

مكتبهاي هنري شيراز و تبريز 
آقاي علي سامي استاد ســـابق باستانشناسي و تاريخ تمدن 
ايران و جهان در دانشكده ادبيات دانشگاه پهلوي شيراز، در گروه 
باستانشناســـي و هنر پيرامون مكتبهاي هنري شيراز و تبريز 
مطالبي بيان كرد و ضمن آن اظهار داشـــت: راجع به هنر نقاشي و 
خوشنويســـي و معماري هنرمنداني كه تا سده دهم هجري براي 
پيشرفت اين هنرها در شيراز و تبريز فعاليت كردند و يادبودهايي از 
خود بهجاي گذاشتند، نشان دادهاند كه بهطور كلي يك همبستگي 
فرهنگي و هنري بين ايـــن دو مركز بزرگ علمي و هنري موجود 

بوده است. استاد علي سامي ضمن سخنان خود پيشنهاد كرد كه در 
كنگرههاي آينده به دانشگاهها اعالم شود كه اگر دانشجوياني مايل 
بهشركت در كنگره هستند در جلسات حضور يابند تا كار تحقيق 

وسيله گروههاي كثير دانشجوئي انجام گيرد. 
اسب مقدس

دكتر جالل خالقي در مورد مقدس بودن ردپاي اسبان در ايران 
باستان ســـخنراني كرد. وي اظهار داشت بقايائي كه از اين عقيده 
در شـــاهنامه و بعضي آثار خارجي ديگر بهطور پراكنده و خيلي 
مختصر باقي مانده نشان ميدهد كه ايرانيان قديم بهعنوان يك ملت 
سواركار معروف بوده و در تربيت اسب شهرت بسياري داشتهاند.
اقوام آريايي نيز در زمينه اسب سواري و پرورش اسب شهرت 
داشتهاند و اسب در ميان اغلب اقوام بهعنوان يك حيوان مقدس به 
شمار ميرفته اســـت. از عقيده مقدس اسب در ميان اقوام آريائي، 
بقايائي در زندگي امروز اين مردم و در رسوم و عادات روزانهشان 
هنوز ديده ميشود بهعنوان مثال فال نيك گرفتن نعل اسب در ميان 
اغلب مردم اروپا را ميتوان نام بودن سم و رد پاي اسب است. بودن 

سم رد پاي اسب است. 

زبان و ادبيات فارسي 
آقاي دكتر جالل خالقي مطلق اســـتاد زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه هامبورگ پيرامون كيفيت تدريس زبان و ادبيات فارسي در 
دانشگاهها سخنراني كرد و ضمن آن اظهار داشت: من معتقدم كه 
نه تنها در تدريس زبان و ادبيات، بلكه در تدريس تمام رشـــتههاي 
مختلف علمي بايد از اين روش كه دانشجو از جزوه استاد استفاده 

كند و از آن يادداشت بردارد، از ميان برود. 

تغيير روش تدريس 
آقاي محمدجواد شريعت سرپرست گروه ادبيات دانشكده 
ادبيات دانشـــگاه اصفهان، در گروه زبان فارســـي (دســـتور و 
زبانشناسي) سخنراني كرد او كه با تغيير روش تدريس ادبيات در 
مدارس و دانشـــگاهها موافق است اظهار داشت:  بهطور كلي بايد 
وضع تدريس ادبيات در تمام ســـطوح از دبستان گرفته تا دانشگاه 
تغيير كند زيرا اگر يكي از آنها ثابت نگاه داشته شود و ديگري تغيير 

يابد مسلمًا نتيجهاي دربرنخواهد داشت. 
غالبًا شنيده ميشـــود كه بايد ادبيات معاصر در دانشگاهها 
تدريس شـــود در حاليكه بهنظر من ادبيات معاصر ابتدا بايد در 
دبستانها و دبيرستانها تدريس شود تا دانشجويان بتوانند در سطح 

دانشگاهي به ادبيات سنتي ايران بپردازند. 

درباره كنگره 
پروفسور تحسين يازيجي رئيس كرسي زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه استانبول در يك گفتگوي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني 

اظهار داشت: 
كنگره تحقيقات ايراني كه با شركت بيش از 218 تن از محققان 
و مدرسين و دانشمندان و انديشـــمندان و نويسندگان ايراني و 
خارجي در دانشـــگاه آذر آبادگان تشكيل يافته است اثرات بسيار 
نيكو و ارزندهاي در زمينه عرفان، فلســـفه، زبان، ادبيات فارسي، 
هنر، فرهنگنامه، باستانشناسي و تاريخ بهجاي خواهد گذاشت 
و بحث و بررســـي و تفسير و توجيههايي كه از سوي سخنرانان و 
شركتكنندگان در كنگره بهعمل ميآيد بسيار آموزنده و ارزنده 

است. 
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نامهاي از مكه:
پيامبر وقتي نامه را از جمازه سوار عرب گرفت، نگاهي به آن 
افكند، نامه بر پاره پوستي نوشته شده بود، آنگاه به دست مردي 

كه همراهش بود داد و گفت:
ـ ابي ابن كعب، اين نوشته را بخوان.!
ابي بن كعب نامه را گرفت و خواند:

«يامحمد! شـــهر مكه يكپارچه همراه با مردان قبايل اطراف 
مكه بسوي تو بسيج كردهاند، اين بار ابوسفيان تصميم دارد وقتي 
به مكه بازگردد كه خون ترا ريخته باشد و ريشه اسالم را در حجاز 

خشكانيده باشد.
تو بايد بيدار و هوشيار باشـــي، چون ابوسفيان قصد دارد 
ناگهاني بر تو و مسلمانها بتازد يا محمد، سپاه عظيمي بسوي تو 
ميايد، با ساز و برگ فراوان، سه هزار نفر كه دويست سوار سراپا 
مسلح در ميان آنهاست كه جنگاور چيرهدستي چون «خالد وليد» 
بر آنهـــا فرمان ميدهد و تو خوب اين خالد را اي برادرزاده عزيز 
ميشناسي، او مرديست جنگي، جسور، بيباك و ميدان ديده و تو 
خوب ميداني كه خالد وليد تنها يك فرمانده جنگي نيست، يك 
نابغه جنگي است و هميشه در آخرين فرصت نقاط ضعف دشمن 

را پيدا ميكند و بر آن ميتازد.
اي محمد! غير از اين دويست سوار مسلح، هفتصد تن سراپا 
غرق در آهن مانند ســـيلي بسوي تو ميايند، يكهزار شتر بار و بنه 
سپاه را ميكشد و تو در اين ميان پانزده هودج خواهي ديد كه زنان 
اشراف مكه مانند «هنت» در آن سوارند تا در ميدان جنگ با هلهله 
و آواز و دف و ني شوهران و برادران خود را تهييج كنند و تو اي 
پسر برادر من بايد بداني كه ابوسفيان در اين سفر جنگي دو بت 

بزرگ «الت» و «عزي» را نيز به همراه دارد تا او را ياري كنند!.
من نميدانم كه  تو با اين ســـپاه عظيم جنگي كه در سرزمين 
حجاز تاكنون نظيرش ديده نشـــده چگونه روبرو خواهي شد، 
من آرزو ميكنم كه تو در اين جنگ آسيبي نبيني و ديگر فرزندان 

عبدالمطلب نيز زنده بمانند...».
نامه پايان گرفت، پيامبر به فكر فرو رفت، حادثه عظيمي بود، 
تمام مكه و قبايل اطراف آن يكپارچه به جنگ او و نيروي اســـالم 
ميآمد، انديشه پيامبر اوج گرفت و آنگاه به «ابي بن كعب» گفت:

ـ اي برادر! از تو ميخواهم كه از اين نامه با كســـي ســـخن 
نگويـــي و آن را فراموش كني. ابي بن كعب اطاعت كرد و وقتي 
پيامبر به مدينه رســـيد به خانه يكي از سران شهر مدينه «سعد بن 

ربيع» رفت و با او در اين باره گفتگو كرد و سعد گفت:
ـ يا محمد(ص) روزهاي بزرگـــي در پيش داريم، بگو آيا 
مردم مدينه ميتوانند با چنين سپاهي روبرو بشوند؟... نابودي ما 

حتمي است.!
پيامبر لبخندي زد و گفت: 

ـ اما اي سعد. تو بايد بداني ايمان باالتر از هر چيزي است. 
كدام نيرو عظيمتر از ايمانســـت؟ همان خدايي كه در صحراي 
«بدر» ما را ياري كرد همچنان ياور ماست. خداي ما كه برتر است 
بما پيـــروزي خواهد داد، اما همچنان كه خداوند فرموده تنها در 

سايه سعي و كوشش و استقامت ميتوان به ظفر رسيد.
سعد گفت:

ـ اي پيامبر، ما تو را راستگو ميدانيم و از هر كوششي در راه 
خدا مضايقه نخواهيم كرد!. 

پيامبر گفت:
ـ بايد با مردان مدينه، بـــا مهاجر و انصار گفتگو كنيم لكن 
تا يهوديان و منافقين بر اين راز واقف نشـــوند و به شهرتهاي 
كذب و دروغ نپردازند، تو اين راز را پوشـــيده بدار ولي اين راز 
پوشيده نماند، زيرا زن «سعد بن ربيع» كه با خوي زنانه خود در 
پشت در به اين گفتگو گوش ميداد اين راز را آشكار كرد و چيزي 
نگذشت كه مدينه در هيجان و هراس و هياهو فرو رفت و پيامبر 
ناچار شد هرچه زود بزرگان مدينه و مردان جنگي را به مجلس 

مشورت بخواند.
ـ اي مردان باايمـــان و دالور عرب، ما يكبار ديگر در برابر 
امتحانـــي بزرگ قرار گرفتهايم، امتحاني كه در آن درجه ايمان ما 
به خداوند، به حقيقت، به صداقت به راســـتي، به انساندوستي و 

نيكي نمايان ميشود.
يكبار ديگر مرگ بر فراز ســـر يكيـــك ما پرواز ميكند و 
گرگهاي ســـرزمين مكه بقصد پاره كردن بدنهاي ما با چنگ و 

دندان تيزكرده پيش ميتازند، از شمشـــيرهاي قريش برق كينه و 
حسد ميجهد و از دلهايشان زهر انتقام و خشم ميريزد.

اما اي مردان برتر، اي ياران محمد، خداي برتر با ماست، او 
قادر است، ياريكننده است، براي مردان مومن و راستانديش 
بهشـــت را آفريده و براي آدمهائي زبون و بتپرست جهنم را 
ساخته، من از جانب خداوند به شما ابالغ ميكنم كه پيروزي از 
آن شماست، بشرط اينكه در اين كارزار دلتان پاك و جانتان بدون 

تزلزل باشد و در همه حال خداوند را پشتيبان خود بدانيد.
عبداهللا بن ابي گفت:

ـ اي پيامبر ما در مدينـــه ميمانيم و كوچه به كوچه و خانه 
به خانه با دشـــمن ميجنگيم و از بامها و پنجرهها بر سر دشمن 

ميتازيم و شمشيركش آنها را مانند رمهاي ميرانيم.
ولي گروهي از مسلمانان كه پرشور بودند يكصدا گفتند:

ـ نه، هرگز، چگونه تحمل كنيم كه ابوسفيان به مدينه بتازد و 
ما در پناه زنان خود باشيم و پشت ديوارها مخفي شويم، يا محمد 
ما را بسوي «احد» بر، ما نميخواهيم قريش بگويد: جوانان مدينه 
از ما ترســـيدند، ما همان مردان وادي «بدر» هستيم، ما فرزندان 
شجاعترين مردان حجاز هستيم، ما به خداي يگانه اعتقاد داريم، 
شمشـــير ما تشنه خون ناپاكان اســـت و دلهامان سرشار از كينه 
بتپرستان. جوانان مدينه چنان پرشور سخن گفتند كه ديگران 
تحت تاثير قرار گرفتند و پيامبر با همه بيميلي كه نميخواســـت 
در احد با خصم روبرو شـــود نيز خاموش ماند و از جاي خود 
بلند شـــد و لباس رزم پوشيد و فرمان داد تا سپاه اسالم نيز آماده 

حركت شوند.
روز بعد، يك روز جمعه بود، چهاردهم شـــوال، پيامبر در 
پيشاپيش سپاه حركت ميكرد هزار مرد جنگي با او بود. از مهاجر 
و انصار، پرچمدار سپاه مسلمانان علي(ع) بود و حمزه با آن باالي 

بلند در قلب سپاه حركت ميكرد.
در ميان راه دو نفر از جاسوساني كه پيامبر براي خبر فرستاده 
بود بســـوي او بازگشـــتند و خبر دادند كه سپاه مكه، با هيمنه و 

شكوه، اينك نزديك احد رسيدهاند، و پيامبر گفت:
ـ بايد ســـريعتر برانيم و زودتر از قريش در صحراي «احد» 
موقعيت جنگي را استوار كنيم اما در اين وقت «عبداهللا بن ابي» با 
سيصد نفر از سواران خود از حركت باز ايستاد و آهنگ بازگشت 

كرد و پيامبر باتعجب از او پرسيد:
ـ يا عبداهللا، تو با ما نخواهي آمد؟!

عبداهللا جواب داد:
ـ من اين سفر جنگي را صالح نميدانم!.

پيامبر پرسيد:
ـ آيا تو گمان ميكني كه با رها كردن ياران و برادران خود در 

برابر دشمن يك كار شرافتمندانهاي در پيش ميگيري؟!
ـ اما جنگي روي نخواهد داد:
ـتو اين را از كجا ميداني؟!

ـ من خوب ميدانم، من اطمينان دارم.
و ديگر منتظر نشد و با سيصد نفر از يارانش به سوي مدينه 
بازگشت و پيامبر را با يارانش تنها گذاشت و مردان دالوري كه 
همراه پيامر بودند نگاههاي غضبآلودشان ار بدرقه راه اين مرد 

عهدشكن كردند و يكصدا گفتند:
ـ ما ترا، اي پيامبر تنها نميگذاريم، ما تا پاي جان و خون خود 

ترا حمايت خواهيم كرد.
پيامبر همچنان با شـــتاب پيش رانده تا وارد احد شد، اين 

سرزمين براي جنگ مناسب بود، پيامبر مانند فرماندهي بر باالي 
يك بلندي رفت و تمـــام زواياي آن صحراي خاموش را كه در 
ســـايه كوهها آرميده بود با نگاههاي تيزبين خود زير نظر گرفت 
و بعد يك نقشـــه صحيح جنگي را در ذهن خود ترسيم كرد و 

آنگاه گفت:
ـ يا انصاراهللا، ما اينك در «احد» هستيم، خداي بزرگ ناظر 
اعمال ماست، بنگريد كه در پس اين صحراهاي خاموش و خفته 
چشمان جزيرةالعرب نگران پيروزي شماست، پيروزي حقيقت 
و روشني و خداپرستي، مرگ شـــما پر از شرافت و بزرگواري 
است، آن كس را كه شمشـــير شما بكشد به جهنم خواهد رفت 
و اگر خود كشـــته شويد به بهشـــت روانه خواهيد شد، بهشت 
با نهرهاي جاري و زاللـــش و باغهاي پرميوه و هواي لطيف و 
تازهاش متعلق به شماست، خداوند را ياري كنيد كه خداوند نيز 
ياور شما باشد. استقامت كنيد، بكوشيد، پايمردي كنيد، باايمان و 
صميميت روز روشن را در چشم بتپرستان چون شب تاريك 

سازيد.
اكنون ما در دامنه كوه «احد» كه مسلط به ميدان جنگ است 
مستقر خواهيم شد تا پشـــت سر ما كوه باشد و از حمله دشمن 

در امان باشيم.
آنگاه پيامبر پنجاه نفر از زبدهســـواران تيرانداز را انتخاب 

كرد و گفت:
ـ شـــما از بهترين تيراندازان و شمشيرزنان عرب هستيد، 
معبر «عينين» كوه احد را بگيريد و از آن جا تمام حمالت را كه از 
پشت سر به سپاه ما ميشود دفع كنيد و فراموش نكنيد كه به شما 
توصيه ميكنم، اگر ديديد ما پيروز شـــديم و يا برعكس شكست 
خورديم از جاي خود حركت نكنيد، اين فرمان من است، هرگز 

از جايتان تكان نخوريد.
سپس پيامبر، اين فرمانده پرنبوغ جنگ صفآرايي كرد، همه 
راههاي جنگ را پيمود و آماده شـــد تا با انبوه سپاه قريش روبرو 
شود، او ميدانســـت كه بزودي قريش از پشت تپههاي صحراي 
«احد» نمايان خواهد شـــد زيرا همهمه آنها در خاموشي صحرا 
مانند دريايي كه از دور ميخروشد شنيده ميشد، و در اينوقت بود 
كه پرچمهاي ســـواران بتپرستان نمودار شد و به دنبال آن سيل 
سپاه به دامن صحرا فرو ريخت، بيش از سه برابر و نيم سپاه پيامبر 
بود، در ميان نعره و فرياد و همهمه و خروش و شيهه اسبان و نعره 
شتران گرد و خاك بهوا برخاست. تازه صبح آغاز شده بود، هنوز 
تنور صحرا داغ نشده بود و خون در رگها بجوش نيامده بود. هنوز 

زمين تفته نشده بود.
ابوسفيان كه آرايش جنگي مسلمين را ديد با همه پشتگرمي 
كه به ســـپاه جرار خود داشـــت از يك وحشت ناشناس دلش 
لبريز شـــد و فرمان داد تا قريش نيـــز صفآرايي كنند، در ميان 
هياهوي خشـــمآميز صفهاي جنگ آراسته شد و شمشيرها در 
تاللو خورشـــيد برق زد، زنان مكه در جامههاي رنگين، در ميان 
ســـپاه قريش پاي ميكوبيدند و ميرقصيدند، زناني كه چشمهاي 
سياهشان برنگ شـــب صحرا بود سرمه كشـــيده بودند، پاي 

ميكوبيدند و يكسره ميخواندند:
«ما هستيم دختران ستارگان درخشان
«اگر اي مردان با شمشيرهاي آخته 

«روي به دشمن آوريد
«شما را در آغوش ميكشيم

«و برايتان بسترها و بالشها ميگستريم
و گروهي ديگر از زنان عبدالدار با دف و ني ميخواندند:

«اي شيران دالور، اي پشتيبان زنان
«آغوش پرنوش ما حاللتان باد

«اگر با شمشيرهايتان 
«ياراِنِ محمد را قطعه قطعه كنيد.
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اشاره: 
جك گيلبرت شاعر امريكائي در سفر اخير خود بهشيراز در شب شعري كه از طرف انجمن ايران و امريكاي شيراز در سراي آقا بابائي ترتيب يافت شركت كرد و با شعراي شيرازي آشنا شد 

و قطعاتي از آخرين سرودههاي خود را براي حاضرين خواند. 
جان گيلبرت فوق ليسانس خود را از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در سانفرانسيسكو دريافت كرد و سابقه تدريس در دانشگاههاي هارواردـ  بوكلي استانفوردو ... دارد. جك گيلبرت در سال 1962

نامزد دريافت جايزه بولينزر شد و در حال حاضر عضو انجمن دانش ككنهايم است از آثار او ميتوان از ديدگاههاي خط و يك سري مقاالت تحت عنوان انتقاد و شعر نام برد. 
فرصتي دست داد تا با اين شاعر امريكايي به گفتگو بنشينيم و از نظرياتش درمورد شعر و شاعري و اجتماع جويا شويم. 

جك گيلبرت، در تعريف شعر معاصر ميگويد: من نميخواهم كه خواننده شعر را تمام كند و بگويد چقدر دل انگيز بود. ميخواهم كه ناراحت شده حتي احساس درماندگي كند. در قديم شعرا 
سعي ميكردند زيبايي بيافرينند و خواننده را راضي كنند رسم بود كه شاعر به معشوق خود بگويد: آه من ترا دوست دارم. 

ولي براي من اين مســـائل مطرح نيســـت. شعرا امروز بجاي اينكه تعالي آني و با يك احساس اشرافيت بيافرينند سعي ميكنند كه توجه و ناراحتي هر دو را بوجود آورند بعضي از اين شعرا در 
روش خود واقعا صديق هســـتند همانطور كه بعضي از سور رئاليستها هستند و بعضي ديگر لغتبازهايي هستند كه عاشق لفافيهاي ميان تهي ميباشندـ  تمام شعراي خوب امروز سعي ميكنند 

كه زبان را بپيچانند و آنرا تازه كنند. ولي توجه و عالقه من به فرم ديگري است. 
بســـياري از شعرا براي شـــعر گفتن يك راه دارند، از نظر آنها شعر مثل تزئين كيك است كه شما مواد مختلف را هر بار در همان ظرف قرار ميدهيد و ميفشريد و هر بار كيك بشكل ديگري 
آراسته ميشود ولي روش كار يكي است. بزرگترين مشكل من پيدا كردن خود شعر است. چون ميخواهم مسائلي را بيان كنم كه ديگران نگفتهاند و ميخواهم مطلب آنها را عوض كنم و اين عشقها 

را تغيير دهم ميخواهم دين و روح آنها را دگرگون كنم و من حتي ميگويم راه من درست و صحيح است. 
جك گيلبرت در دنباله ســـخنان خود اضافه ميكند: مســـئله بزرگ زيباشناسي در قرن بيستم عبارتست از تالش براي رهايي از قالب نو، درآغاز قرن بيستم بسياري از شعرا به پيروي از نظريه 
«هنر بخاطر هنر» و تحت نفوذ «فلوبر» و «مبابي ميلي»، براي دنيايي كه در آن تزوير اســـاس قرار گرفته بود به آن چيزي گرايش يافتند كه «يبتسر» آنرا صداقت فني ناميده بود آنها صداقت را در يك 

زيباشناسي تكنولوژي يافتند. اخيرا شعرا و ساير هنرمندان از قالب و فرم بعنوان يك هدف ناراضي هستند. 
آنها ديگر با بوجود آوردن يك چيز زيبا و خوش ساخت ارضا نميشوند بلكه ميخواهند شعري بسازند كه از حد «موژه»ي كمال فراتر رود و غالبا توجهي به اين ندارند كه ظاهر شعر چيست. 
زشت يا زيبا، آنچه موردنظرشان است اينست كه شعر در خواننده اثربگذارد آنطوركه شاعر ميخواهد در حقيقت ممكن است براي جلوگيري از سوء تفاهم شعر خود را عمدا با عبارت غيرشعري 
بســـازد، او نميخواهد فقط چند جمله زيبا تحويل خواننده بدهد، من راجع به اين نكته با عدهاي از بهترين نويســـندگان صحبت كردهام، يا بعضي از آنها به طور مفصل مثل «ازراپوند» و با بعضي به 
طور مختصر مانند «سائول بيلر» و در نتيجه اين نكته پي بردم كه آنها ميخواهند از حصيصه بازدارنده قالب و فرم به عنوان يك عامل تخيلي ظاهر پسند بگريزند. آنها مايلند قالبي بوجود آورند كه به 
آنها امكان آزادي عمل بدهد «پوند» موضوع را با اين گفته بيان كرد كه بزرگترين يارياش بشاعران جوان آنان را قادر خواهد ساخت كه همه چيز را به اشعار خرد بازگردانند يعني مثال به اشارات 

تاريخي بپردازند، اين تالشي مستمر براي فرم باز را ميتوان در تمام تاريخ ادبيات اروپا ردگيري كرد. 
جك گيلبرت در مورد شـــعراي گذشـــته و حال و شعر ايران اظهار داشت: شعر شعراي ايران بويژه: شعر شعراي قديم مانند باقلوا است كه تنها دهان را شيرين ميكند اما من شعري ميگويم كه 

خواننده آنرا مانند سيب زير دندان مزه مزه كند و با تمام وجود آنرا حس كند من نميخواهم شعر در قلب و مغز تنها يك اثر آني و زودگذر داشته باشد. 
من آمدهام تا با فرهنگ و ادب ايران آشنا شوم. اطالعات من درباره ادبيات شما خيلي زياد نيست آنهم بعلت بدي ترجمه و نبودن ديوان شعراي بزرگ به زبانهاي زنده دنياست. شما شعراي 
خوبي داريد كه اشعار عالي و در سطح باال سرودهاند اما تاكنون مترجمين شما نتوانستهاند اين خدمت را بجامعه ادبي شما بنمايند و اين آثار را به معناي واقعي ترجمه نمايند اگر ترجمهها از لحاظ 
كمي و كيفي در ســـطح بااليي بود. شـــعراي امروز شما هم در سطح باالي بينالمللي بودند كه اشعار آنها را همه مردم دنيا زير آب زمزمه ميكردند. جك گيلبرت افزود من بشيراز آمدهام تابحافظيه 
بروم و در مقابل مزار حافظ تعظيم كنم. تعظيم به بزرگي روح و عظمت اشعار او. آمدهام تا بشما تبريك بگويم كه حماسهسراي بزرگي چون فردوسي را در ميان خود داريد، فردوسي شمانمرده و 

هنوز زنده است جسم او زير خاك است اما ياد و عظمت او و شاهنامه او در قلب و خاطر يك يك شما زنده است. 
در مورد شـــعر و شـــعراي جديد و سبك نو در شعر و ادبيات فارسي جك گيلبرت گفت: من احســـاس ميكنم كه شعراي جوان و جديد ايران سخت كوشي ندارند و با آنكه به سبك نو شعر 
ميگويند اما هنوز شعرشـــان در همان چهارچوب قديم است كه از عشـــق و اينجور چيزها حرف ميزند و در حقيقت آنها هنوز اشعار رمانتيك ميسرايند، امروز جوامع بشري به كساني توجه دارد 
كه به انســـان بعنوان يك كره عظيم فكر ميكنند به انســـانهاي خيلي جدي، شاعر قرنها را ميسازد و اجتماع را. پس بايد اصولي را نيز در اجتماع پيريزي كند. شعراي جديد ايران چرا راجع بفلسفه 
مادي گرايي حرف نميزنند؟ چرا راجع به اينكه دانشآموزان و دانشـــجويان زياد كتاب نميخواند حرف نميزنند؟ و همچنين در اشـــعار خود به اين مسئله اشار نميكنند كه بعضي از افراد اجتماع 
چند هزار تومان خرج ميكنند كه يك كيف از پاريس بخرند و آن پز بدهند! اصوال آنها راجب به جزئيات حرفي نميزنند و تنها چســـبيدهاند به كليات در صورتي كه تهران امروز مانند نيويورك 

است با تمام مشكالت آن. 
شيرازـ  خبرنگار اطالعات
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ايران كامپيوتر ميســـازد. امتيـــاز كامپيوترهاي ايراني بر 
ساختههاي مشابه خارجي پاســـخگوي دستگاه بزبان فارسي 
است و اين بســـياري از كارها را تسريع و آسان ميكند. با عرضه 
كامپيوترهاي ايراني به بازار موسسات و سازمانهايي كه هم اكنون 
دســـتگاههاي اجارهيي دارند با صرف هزينـــه كمتر ميتوانند از 

كامپيوترهاي ايراني استفاده كنند.
كامپيوتر: اين غول بزرگ قرن بيســـتم كمكم دارد به تمامي 

زندگي آدمها سرك ميكشد و مداخله ميكند.
فولپارا از اين هم فراتر گذاشته و حاال در بسياري از مسائل 
يار مشـــاور انسانها شده و گاه بعنوان يك حاكم ظاهر ميشود و 

امر نهي ميكند.
بـــا اينهمه اين غـــول اين چراغ جادو چون بســـياري از 
پديدههاي شگفتيآور قرن، جز مقداري پيچ و مهره، سيم، المپ 
و ترانزيســـتور چيز ديگري نيست و آن عامل اصلي و اساسي كه 
كارهاي جادويي اين غول را تحســـين برانگيز و افسانهيي كرده 

نيروي پايان ناپذير انديشه انسان است.
جعبه جادو:

كامپيوتر، اين جعبه ســـياه جادويي كه برنامه سفر انسان را 
به دور دست به كهكشـــانها طرحريزي ميكند و محاسباتي را 
كه دهها رياضيدان برجســـته از انجام آن عاجزند در چند ثانيه 
انجام ميدهد، چيســـت؟ چرتكهيي كه حدود دو هزار سال قبل 
بوسيله بشر اختراع شد قرنهاي متمادي بهمان نخستين باقي ماند 
و موثرترين دســـت ساخت و محصول انديشه بشر براي تسهيل 

محاسبات بود.
نخســـتين گامهـــا را در تكامل اين وســـيله محاســـبه 

«لئوناردداوينچي» و «پاسكال» برداشتند.
آنها در يك زمان دو ماشين حساب دستي ساختند كه گرچه 
طرز كارشان براي مردم زمان ما بسيار ساده است اما در آن موقع 
انقالبي در كار محاســـبه و نمايش محسوب ميشد. بعد از آن نيز 
دانشـــمندان در راه تكامل اين وسيله كوششهايي كردند اما زمان 
تولد «كامپيوتر»هاي كنوني كه نام ديگرشان مغزهاي الكترونيكي 

است سال 1940 ميالدي است.
در اين سال، دانشمندان دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا(جان 
ماكني و پرپسراكرت) طرح اولين محاسب الكترونيكي را پياده 

كردند و آنرا ساختند.
دخالت در زندگي انسانها!

بجرأت ميتوان گفت كه هيچكس ولو آگاهترين دانشمندان 
نميتواند به تنهائي تمام كاربردهاي كامپيوتر را تشريح كند. اما اگر 

بخواهيم وسعت كار كامپيوترها را مجسم كنيم ميتوان گفت:
ما چه بخواهيم و چه نخواهيم كامپيوترها روز به روز بيشتر 
در زندگيمان دخالت خواهند كرد و روزي خواهد رسيد كه هر 

تصميم درباره زندگي ما به وسيله غولها اخذ شود.
كامپيوترها از برنامههاي فضايي سفاين و موشكها تا كارهاي 
قصابي سفاين و موشكها تا كارهاي قصابي يك گوشت فروشي 

را انجام ميدهند.
كامپيوتر ميتوان يك فروشنده خوب، يك نقاش يك طراح 
بدون اشتباه جنگهاي اتمي و اخيراً يك موزيسين خوب باشد.

تدريس با كامپيوتر:
در يكي از مدارس ســـوئيس دانش آموزان دبيرستان بجاي 
اين كه تحت نظر معلمين درس بخوانند روزانه درس خود را از 

كامپيوتر ميگيرند.
كارشناسان آموزشي سوئيس اعالم كردهاند كه دانشآموزان 
اين دبيرســـتان نه تنها در فراگيري دروس بلكه در زمينه نظم و 
ترتيب و حضور در كالس به نسبت دانش آموزان دبيرستانهاي 

ديگر در آن كشور پيشرفت محسوسي داشتهاند.
كامپيوتر نقاش:

از مدتها پيش برنامهنويســـان متخصص با دادن برنامههاي 
منظمي به كامپيوتر توانستهاند نمونههاي جالبي از آثار معروف 

نقاشان جهان را كپي كنند.
برنامهنويسان با استفاده از دو نوع حروف پررنگ و كمرنگ 

باين مهم دست يافتند.
نقاشـــي با كامپيوتر كنـــدن در ايران نيز متداول شـــده و 
برنامهنويســـان ايراني كامپيوترها در تالشاند تا بتوانند با صرف 

دقت بيشتر از روس عكسها(فتو) نيز با كامپيوتر نقاشي كنند.
قهرمان شطرنج

كامپيوتر ميتواند با مهـــارت بيمانندي در آن واحد با دهها 
نفر از بهترين قهرمانان شطرنج جهان مسابقه بدهد و پيروز شود.
اگر چه اين تجربه چندين بـــار تاكنون به ناكامي كامپيوتر 
انجاميده و در مبارزه با شطرنج بازان نه چندان معروف شكست 
خورد، اما مسلم اينســـت كه اگر برنامههايي كه به كامپيوتر داده 
ميشود از هر جهت بينقص باشد امكان شكست دادن آن وجود 

نخواهد داشت.
مشاور ازدواج

يكي از رايجترين كاري كه فعًال كامپيوتر بجز شمارش انجام 
ميدهد مشاورت در كار انتخاب همسر و ازدواج است.

در آمريكا كلوپهاي ويژهيي بهمين منظور داير شـــده و 
جواناني كه در شـــرف ازدواج هستند مســـايل خود را بعنوان 

مشاوره با كلوپ در ميان ميگذارند.
كلوب سئواالت را به كامپيوتر ميدهد و براي پاسخگويي از 
آن كمك ميگيـــرد و نتيجه كار را در مقابل اخذ پولي بعنوان حق 
مشاوره كه اغلب بين 50 تا 80 دالر است در پاكت سر بستهيي به 

مشتريان تحويل مينمايد.

پيشبيني نتيجه جنگها
متخصصين و كارشناسان كامپيوتر براي دستيابي به يكي 
از اساسيترين كاربردهاي كامپيوتر به تجربه خاصي دست زدند 

و نتيجه بسيار جالبي بدست آوردند.
كارشناسان با ايجاد و نيروي جنگي مصنوعي كه با عالمت 
اي و بي مشخص شـــده بود در چهارچوب دو برنامه متفاوت 
طرحريزي كردند و بهركدام يك اســـتراتژي ويژه دادند، برنامه 
جنگي براي اعالم نتيجه جنگ به كامپيوتر داده شـــد و كامپيوتر 
ســـريعا نيروي پيروز عمليات جنگ مصنوعي72 ساعت بطول 
انجاميد و كارشناسان با كمال تعجب متوجه شدند كه در پايان كار 

نيروي اي موفق شد حريف جنگي را شكست دهد.
اين تجربه بعدها در موارد مشـــابه بـــا نيروهاي ديگر و 
استراتژي مختلف تجربه شد و آنچه كه كامپيوتر پيشبيني كرده 

بود، درست از آب در آمد.
كامپيوتر گندم فروش

چشم و همچشمي در مورد استفاده از كامپيوتر و بياطالعي 
از شيوه كار آن در ايران گاهي به حوادث خنده آوري منجر شده 

است.
چندي پيش يك فروشـــنده عمده گندم از نمايندگي يك 
كمپاني اجاره كامپيوتر در ايران در خواســـت اجاره يك دستگاه 
كامپيوتر كـــرد. برنامهريزان نمايندگي براي آنكه كار كامپيوتر را 
تنظيم كنند پرســـيدند مايل است چه نوع استفادهاي از كامپيوتر 
بكند و جواب شـــنيدند: هيچ استفادهيي! ميخواهيم چراغهاي 
ســـبز و زرد و قرمز آن مرتبًا روشن و خاموش شود تا مشتريها 
ببينند و تعجب كند. يك ســـرمايهدار آمريكائي نيز پيشنهاد كرده 
بود. كامپيوتري به او اجاره داده شـــود كه بتواند ميزان ماليات بر 

درآمدش را تا 50 درصد كمتر محاسبه كند.
كامپيوتر عاشق ميشود

حاال كه سخن از مســـايل نه چندان جدي در كار كامپيوتر 
پيش آمد بد نيست به خبر رسمي يك خبرگزاري توجه فرمائيد. 
اين خبر اگر چه ممكن است جدي جلوه نكند ولي از غولي با نام 
كامپيوتر بعيد نيست كه خبرساز حادثهيي اين چنين باشد: مسكو 

خبرگزاري تاس: 
در مركز كامپيوترهاي «نو و سيبرف» يك ماشين محاسبهگر 
وجود دارد كه عاشق شده است. وقتي رياضيدانان مرد مسئلهيي 
را با اين مغز الكترونيكي در ميان ميگذارند پاســـخ كامًال صحيح 
است ولي وقتي كه يك زن جلو آن قرار ميگيرد درست مدل يك 
بچه مدرسه كه در نخســـتين وعده گاه دست و پاي خود را گم 
ميكند و وضع آشـــفتهيي پيدا ميكند و سيمهايش قاطي ميشود و 

پاسخهاي پرت و پال ميدهد.
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حيف و ميل كردن آب و استفاده بيرويه از آن براي كساني كه در مناطق خشك زندگي ميكنند 
جنايت محسوب ميشود و كساني كه دست به حيف و ميل آب ميزنند در حقيقت با زندگي انسانها 

بازي كرده و آنها را در معرض خطر تشنگي و مرگ قرار ميدهند. 
در حال حاضر فقط در جنوب شرقي آسيا 632 ميليون نفر از آب كافي براي مصارف شخصي 
محرومند و از 1/73 ميليارد نفر مردم روستايي در جهان تنها 14 درصد آب پاك و غيرآلوده دراختيار 
دارند. همچنين كمبود آب براي مصارف خانگي و بهداشتي مهمترين عامل بروز بيماريهاي مختلف 

در بعضي از كشورهاي در حال توسعه بهشمار ميآيد.
وجود آب نه تنها براي مصارف خانگي و بهداشـــتي بلكه براي پيشرفت كشورهاي درحال 

توسعه عاملي ضروري است.
 وجود آب نه تنها عاملي مهم در پيشـــرفت كشورهاي درحال توســـعه بشمار ميآيد بلكه 
كشـــورهاي پيشرفته هم براي صنايع خود بدان نيازمندند. بعنوان مثال براي توليد يك قوطي كنسرو 
ســـبزيجات چهل ليتر آب الزم است. نفت كه خود از ضروريات صنعت بشمار ميآيد. هرگز قابل 
جانشين شدن بوسيله آب نيست، چه خود از استحاله آب بدست ميآيد، براي بوجود آمدن يك ليتر 
نفت ده ليتر آب الزم است كشوري چون عربستان سعودي كه از نظر نفت بسيار غني و از نظر ذخائر 
آب ضعيف است بايد هفت تا هشت ميليارد دالر به مصرف شيرين ساختن آب درياهايش برساند، 
بدينترتيب مشاهده ميشود كه آب در تمام سطوح ترقي و پيشرفت ممالك جزو ضروريات است.

توزيع نامتناسب آب:
بعضي از مناطق جهان از آبهاي فراوان در سطح زمين برخوردارند رودخانه آمازون طويلترين 
رودخانه جهان(6500 كيلومتر) حوزهيي بوســـعت 7 ميليون كيلومتر مربع را سيراب ميكند، حجم 

آب آمازون تنها در كشور برزيل 180 هزار مترمكعب برثانيه است.
رود كنگو (4640 كيلومتر) آب مورد احتياج منطقهاي بوسعت 3/7 ميليون كيلومترمربع را تأمين 
ميكند. رودخانه نيل (6700 كيلومتر) حوزهاي بوسعت 2/8 كيلومترمربع را سيراب ميكند. زامبزي 
(2660 كيلومتر) و نيجر (4200 كيلومتر) مجموعا ســـرزميني بوسعت 2/5 ميليون كيلومترمربع را 
آبياري ميكنند همچنين رودخانههاي بزرگ مكونگ در جنوب شرقي آسيا و هند و در پاكستان منابع 

آبي بسيار مغتنمي را براي توسعه كشورهاي حوزه خود تشكيل ميدهند.
طبق برآوردهاي رسمي، امريكا 33 درصد و آفريقا 12 درصد آبهاي جهان را دراختيار دارند. 
تنها در آفريقا مجموع وسعت درياچهها 967 هزار مترمربع ميرسد و نبايد از نظر دور داشت كه تقريبا 
تمام كشورهاي درحال توسعه از دخائر آبي زيرزميني فراوان برخوردارند. حتي ظاهرا در قشرهاي 
زيرزميني مناطق كويري صحراي آفريقا هم پهنه  هاي آب وسيعي وجود دارد بنابراين ميتوان نتيجه 
گرفت كه آبهاي جهان بطور متناســـب توزيع نشده است و مناطق وسيعي از جهان فاقد ميزان كافي 

از آبهاي سطحي هستند.
آبياري و كشاورزي:

در كشاورزي آبياري، تقريبا تنها شرط افزايش توليد است. از پنجهزار سال قبل از ميالد مسيح، 
آبهاي نيل براي آبياري بكار ميرفته و ظاهرا تمدنهاي كشاورزي بزرگ زائيده آشنايي به فن آبياري 

بودهاند تمدنهاي باستاني چين، پروومكزيك شواهدي ديگر براي اين مدعا بشمار ميآيند.
استفاده ناقص از آب:

تكنولوژي جديد ســـهولت چشمگيري در ساختن سدهاي عظيم بر رودخانهها بوجود آورده 
اســـت. با اينحال تا امروز كشورهاي درحال توســـعه بطور كامل از منابع آبي خود بهرهبرداري 
نكردهاند. طبق برآوردهاي دقيق از 3/3 ميليارد هكتار ســـطح قابل كشت جهان تقريبا دو ميليارد 
هكتار آن در كشـــورهاي درحال توسعه آفريقا، آسيا و امريكا قرار دارد. از اين سطح 1/335 ميليارد 
هكتار آن قابل آبياري است ذخائر آبي اين سه منطقه از جهان قادر است 1/316 ميليارد هكتار زمين 
كشاورزي را سيراب ســـازد. درحاليكه طبق آمار 1962 مجموع زمينهاي زيركشت اين مناطق از 
563 ميليون هكتار تجاوز نيمكند دليل اين نارسايي چيزي جز ضعف سرمايهگذاريها و كافي نبودن 
تعداد كارگران نيســـت بنابراين ضروري است كه در كشورهاي درحال توسعه، همزمان باتوجه به 

پيشرفتهاي تكنولوژي نسبت به بهبود وضع كشاورزي و آبياري هم توجه شود.
بهرهبرداري كامل از منابع آبي، در اين زمينه مهمترين عامل بشـــمار ميآيد آبهاي جاري در 
ســـطح زمين، اغلب از مناطقي كه بوجود آنها احتياج است دورندو براي استفاده از آنها لولهكشي و 
كانالسازي ضروري اســـت همچنين نصب تلمبههاي كافي براي بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني 

الزم بنظر ميرسد.
در مقابل آبياري دائم هم خطراتي مثل شورشدن و اشباع زمين در بردارد. در سودان، مصر، طول 
رودخانه نيل و دره هند و زمينهاي زيادي بهمين ترتيب قابليت كشـــت خود را از دست دادهاند. در 
پنجاب، بعد از دهها سال آبياري مداوم براي احياء 3/2 ميليون از 6/4 ميليون هكتار زمين زيركشت، 

لزوم استفاده از سيستمهاي زهكشي آشكار شد.
شيوع بيماريها:

خطر ديگر آبياري دائمي، شيوع بيماريهائي نظير ماالريا و بيماريهاي انگلي است و كشاورزاني 
كه در اين مناطق كار ميكنند دائما با عوامل ناقل بيماري در تماس هستند. در سال 1952 عمر متوسط 
روستائيان حوزه نيل فقط، 27 سال بود. شـــيوع بيماريهاي مختلف به اهالي منطقه ولتا خسارات 

غيرقابل جبراني وارد آورده است.
البته تاكنون تالشهاي پيگيري در جهت مبارزه با بيماريهاي ناشي از آبياري دائمي زمين بعمل 
آمده اســـت. از آنجمله تغيير دادن مسير جريانهاي آب، بمنظور از بين بردن كانونهاي زاد و ولد 
ميكروبها، كه نتايج مفيدي ببار آورده است. استفاده از داروهاي مخصوص هم بينتيجه نبوده است 

ولي بعلت گراني بيش از حد چندان مقرون به صرفه نيست.
تامين آب آشاميدني مردم، تخليه آبهاي راكد، تامين بهداشت، بكار بستن روشهاي معقول در 
استفاده از آب و خاك و آموزشهاي بهداشتي در مبارزه با بيماريهائي كه دامنگير كشاورزان ميشود. 
بسيار دخيل هستند. ذخاير آب كه اينقدر براي توسعه يك كشور اهميت دارند ممكن است بوسيله 

فاضالبهاي خانگي و مازاد توليدات شيميايي، كشاورزي و صنعتي، آلوده شوند تغيير ماهيت آب 
و آلوده شـــدن آن باعث از بين رفتن جنگلها و كشتزارهاي اطراف خواهد شد و خسارات غيرقابل 

جبراني ببار خواهد آورد.
اغلب خيال ميكنيم كه جريانهاي آب پايان ناپذيرند و هر وقت اراده كنيم با پيچاندن يك شير، 
آب مورد نيازمان را بدســـت ميآوريم. البته اين احساس تا وقتي است كه آب در دسترسمان است:

باران ميبارد پهنههاي آب تشكيل ميشوند و ظاهر آبي پايان مينمايند.
اما حيف و ميل كردن آب و استفاده غلط از آن براي كساني كه در مناطق خشك زندگي ميكنند 
جنايب به حساب ميآيد، حفظ كيفيت آب، صرفهجويي در مصرف آن استفاده صحيح بموقع از آن 
و جلوگيري از آلوده شـــدن آن به كشورهاي درحال توسعه امكان ميدهد كه حداكثر بهرهبرداري را 

از اين ماده ضروري بعمل آورند.
بنابراين، بايد مردم ياد بگيرند كه به آب بطور كلي احترام بگذارند.

مترجم فاطمه فيروزان
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شاعران نجواگر خيالپرست، خصم فرهنگ ملي هستند
ـ شـــعر معاصر فارسي شعري است كه در دورن خود با تضادهاي رنگارنگي درگير است. در 
اين جريان شعري سبكها و شـــيوههاي بياني گوناگوني را ميشناسيم و گاه اين گوناگوني تا مرز 

تناقضهاي آشكار پيش ميتازد. اين تنوع و تلون را به چه تعبير ميكنيد؟
منوچهر آتشـــي: آنچه را كه شـــما از آن به نام تنوع ياد كرديد من تعدد ميخوانم. به گمان من 
اين تعدد ناشي از ناهماهنگيهاي تفكري موجود ميان شاعران زمانه است.انديشهي مشترك، درد 
مشترك، چارهانديشيهاي مشترك است آنچه يك جريان شعري را با خويش هماهنگي ميدهد. اما 
وقتي هر كســـي براي خويش ميسرايد و در آئينهي خود مينگرد، وقتي يگانگي انديشه و عاطفه در 
ميان نيســـت تعدد و تكثر نطفه ميبندد. وقتي هر كسي ساز خودش را در تنهائي ميزند تو نميتواني 

از صداي سازهاي ناهماهنگ هماهنگي الحان يك اركستر را چشم داشته باشي.
بايد به اميد روزي بنشينيم كه اين تفرقه و كثرت به يگانگي و وحدت بيانجامد. تنها در آن زمان 
است كه شعر را با جامعهي عصر خويش پيوند توانيم زد. با نگراني بايد بگويم آنچه امروز بنام شعر 
معاصر ميشناسيم چارپايه است كه ســـه پايهاش در اندوه گذشته و خيال آينده و خالء جاي دارد 
و تنها يك پايهاش بر واقعيتهاي زمانه اســـتوار است. اما شما اطمينان داشته باشيد كه آينده از آن 

هماهنگيها خواهد بود.
ـ آيا دوران نيما و شعر نيمايي سپري شده و تجارب نيمائي در كار شاعري ديگر نميتواند 

براي شاعران معاصر را هگشا باشد؟
منوچهر آتشـــي: نيما را هنوز خوب نشناختهايم هنوز عصر شاعر بلندپرواز سپري نگشته و تا 
ديرزماني وانمود ميكنند كه زمختي و درشتي زبان نيما از كمسوادي او در فارسي داني مايه ميگيرد 
حال آنكه چنين نيست. يكي از مســـائلي كه نيما بعنوان يك شاعر بزرگ و دست نيافتني جلوهگر 
ساخته همين زبان زمخت و ناهموار است و همين ويژگي زباني باعث ميشود كه خوانندهي شعر 
او هميشـــه در آثارش گمگشتههائي را جســـتجو كند. اين فرم كار نيما است كه زبانش را تا حدي 
نامانوس كرده اســـت. در آثار اين شاعر بلند آوازه من هيچ شعري را سراغ ندارم كه از نوعي كمال 
در فرم برخوردار نباشد حتي منظومه  ي مانلي او نيز داراي چنين خصلتي است. نه برادر! كار نيما به 
اين سهليها پايان نميگيرد نيما عقاب تيزپروازي است كه گنجشكان خسته از پرو از نميتوانند در 

فضاي بيكران شعر، پرواز بيگسست او را تعقيب كنند.
ـ شعر امروز از كداميك از ميراثهاي شعر كالسيك فارسي ميتواند بهره بگيرد؟

منوچهر آتشـــي: شعر فارسي بزرگترين نشانه و نمودار خالقيت ملت ما است كسي كه نسبت 
به اين ميراث شگفت انگيز بيتوجه است به كشتي نشستهيي ميماند كه درياي زيرپايش را فراموش 
كرده باشـــد. شاعران معاصر چنانكه بايد و شايد دراين درياي ناپيداكران غوطه نخوردهاند و همين 
طبع بســـياري از آنان را ساده پسند كرده است، هنوز تجارت فردوسي، ناصر خسرو، نظامي، موالنا 
جاللالدين، حافظ و صائب و بســـياري از گردنفرازان آن شـــعر كهن فارسي چنانكه بايد مورد 
بهرهبرداري شاعران زمانهي ما قرار نگرفته اســـت، از اينها گذشته تجربههاي صدها شاعر گمنام 
فارســـي زبان ديگر كه شهرت اين چند شاعر ياد شـــده آنان را از يادها برده است چيزي نيست كه 
ناديده انگاشـــته شود، بگمان من شاعر معاصر نه تنها از موالنا و حافظ كه از اثيرالدين اخسيكتي هم 
ميتواند چيز ياد بگيرد، متأســـفانه ما امروزيان غافليم كه گذشتگان چه ميراث گرانقدري براي ما 
بيادگار گذاشـــتهاند. مثال سبك هندي بزرگترين نهضت سازندهاي است كه در زمينهي شاعري در 
فاصلهي عصر حافظ و نيما رخ نموده است و اين واقعيتي است كه پيشواي شعر امروز هم آنرا متذكر 
گرديده است اما واقعًا از ميان صدها و شايد هزاران شاعر معاصر چندتايشان كوشيدهاند از تجارب 
اين گروه از شاعران گذشـــته بهرهياب شوند؟ من فكر نميكنم تعداد اين گونه شاعران واقعبين از 

شمار انگشتان دست درگذرد. برادر ماروي گنج خوابيدهايم و خودمان خبر نداريم.
ـ شعر متعالي از چه ويژگيهائي برخوردار است؟

منوچهر آتشي:« اين سخن بگذار تا وقت دگر» پاسخ اين سؤال سخن را بدرازا خواهد كشاند 
اما نكتهاي اساســـي را ميگويم و ميگذرم. وقتي در جان شاعري نشانههائي از تعالي راببينيم كافي 
است كه بپذيريم شعر او نيز متعالي است شعري كه از جان شاعري خالق و پرتوان ميتراود داراي 

ويژگيهائي است كه همانها ويژگيهاي شعر متعالي است.
ـ درباره نورآورديهاي افراطي در شعر معاصر چگونه ميانديشيد؟

منوچهر آتشي: نوآوري بايد توام با شناخت باشد اما وقتي چنين نيست بايد اسمش را انحراف 
و كجروي گذاشت. نوآوري هم براي خودش داراي ضوابط و معيارهائي است، شاعر نميتواند به 
بهانهي خلق مضموني زيبا با فكري ظريف بيقيد و شـــرط عنان خود را بدست خيال بسپارد، دور 
شدن از حقيقت شـــعر بويژه در سرزمين ما كه شعر بخش عظيمي از بار فرهنگ مليمان را بدوش 
كشيده اســـت خيانت به فرهنگ اجتماع است. شعر راستين هرگز واژهها و نظامهاي بياني زبان را 

فداي خياالت خويش نميكند.
شـــاعري كه همه چيز را بردهي فكر و خيال كند به زبان ملي خود خيانت كرده است. متأسفانه 
بســـياري از شعرهاي امروزيان به آوارادي ميماند كه چندان نجو اگونه بيان ميشود كه فاصلهي ميان 
زبان و گوش گويندهي ورد را بســـختي طي ميكند. بعضي از شاعران انگار به اين دنيان آمدهاند تا با 

خودشان در خلوت تنهائيهاي پرسوز و گداز نجوا كنند شاعري كه از كنار معجزه و فاجعه بيخيال 
ميگذرد شاعري است كه ميخواهد سكوت را جانشين فرياد كند.

ـ آيندهي زبان شعر آينده چگونه خواهد بود؟
منوچهر آتشي: اگر وردخوانيها همچنان بيگسست و بيامان دنبال گرفته شود بيگمان زبان 

شعر فارسي در آينده چيزي جز ايماء و اشاره نخواهد بود.
شـــاعري كه بخيال خود ميكوشد تا معاني عميق و بسيار را در قالب واژههائي اندك بريزد در 

حقيقت تيشه بريشهي زبان و شعر ميزند و اين گناهي است كه آيندگان آنرا نخواهند بخشود.
اما اگر شـــعر امروز در مســـير طبيعي خويش به جريان در آيدـ  كه جبرا چنين خواهد شدـ 
درآنصورت شـــعر با زمانه هماهنگ خواهد شـــد و همانند زمانه خويش را تا بينهايتها خواهد 

گسترد. در چنين شرايطي زبان شعر نيز زباني خواهد بود گويا، گسترده و رنگارنگ.
ـ آيا هرج و مرج كنوني در شعر ديرزماني ادامه خواهد يافت؟

 منوچهر آتشي: من به يگانگي ميانديشم و فكر ميكنم آينده از آن يگانگيها خواهد بود.

بخشي از يك مثنوي سرودهي آتشي
گر عشق نگردد آفتابي

اي خوب بدور رفتهي من
شيرين به شور رفتهي من
اي بدر رميده در سياهي

چون تو سفري نكرد ماهي
ماهي تو در آسمان و من نه
مهري تو و مهربان من نه
بيماه تودر محاق خويشم

هم آتش و هم اجاق خويشم
شور سفرت چنان برانگيخت
كز آنهمه همدليت بگسيخت

پنداشتي آسمان آنجا
جز آبي رنگ بيني آنرا
بيزار زمانهي دو رنگي

پس شيفتهي خز پلنگي!
بوي چه گليت كرد مدهوش
كان همنفسيت شد فراموش
آن همنفسي كه راز ما بود
در معبد شب نماز ما بود

راز كه چو فاش گشت شد راز
چون عطر كه پرداز گل باز

رازي نه بمعني نهفته
بل واژهي معني شكفته

باغي كه خزان كند بهاريش
شامي ز چراغ بيش تاريش

نه ريش بگل نه گل بر آب است
نيلوفر بركهي سراب است
تشنه كه پي سراب پويد

نه موج نمك كه آب جويد
آبي نه جز آشكار تشنه

خمري همه زوخمار تشنه
افسانهي عشق و رازداري

رازي است خود از فريبكاري
فرقي كه ميان عشق وراز است

فرق سريار سرفراز است
گرعشق به بام جان علم نيست

پس اينهمه جنگ بر سر چيست؟
گر عشق نگردد آفتابي

تو زندهي جاودانه خوابي
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او رفت و احســـاس غمانگيز تنهائي سرتاسر هندوستان را گرفت 
همه ما با شـــدت رنج اين تنهائي را احساس ميكنيم و من نميدانم كي از 
اين احســـاس با يك نوع حس غرور ملي همراه است و ما خدا را شكر 
ميگوئيم كه مردي بزرگ همچون گاندي را براي راهنمائي ما آفريد، بعد 
از ما قرنها و شايد هزاران سال مردم جهان بياد ما خواهند بود كه با مردي 
بسيار باعظمت همعصر و همفكر بوديمـ  ما چه قدر خوشبخت هستيم 
كه با او آشـــنا بوديم و بر همان زميني كه او قدم ميزد و زندگي ميكرد. ما 

هم قدم ميزنيم و زندگي ميكنيم.»
با اين كلمات جواهر لعـــل نهر و از «گاندي» كه مورداحترام همه 
مردم هند بود و با اسامي پدر ملت و مهاتما معروف است ياد كرد. گاندي 
در تاريخ ســـيام ژانويه 1948 يعني شش ماه و نيم پس از استقالل هند 
بدرود حيات گفت يكي از نخســـتوزيران پيشين فرانسه ليون بلسون 
طي كتابي در مورد گاندي نوشت: من اصًال گاندي را نديدهام، من زبان 
او را نميفهمم و به كشورش مسافرت نكردهام ولي بازهم احساس ميكنم 
كه يكي از نزديكترين بســـتگان و دوستان خود را از دست دادهام. تمام 
جهان با مرگ آن مرد بزرگ در درياي عميق غم و اندوه فرو رفته است.

پرزيدنت «ترومن» پادشاه انگلستان، رئيس جمهوري فرانسه، پاپ 
رهبر مسيحيان جهان و كليه رؤساي جمهوري و سران كشورهاي جهان 
و بزرگان اديان مختلف دنيا پيامهاي تسليت خود را به هند مخابره كردند.

پرچم سازمان ملل در سوگ او نيم افراشته شد و اجالسيه شوراي امنيت براي تجليل از آن مرد 
بزرگوار تعطيل گرديد. نماينده بريتانيا در سازمان ملل «فيليپ توئل بيكر» بدين ترتيب از وي تجليل 
كرد: گاندي دوســـت مفلسترين، تنهاترين و عقبماندهترين مردم جهان بود. سناتور «آرتوروي 
واندن برگ» ضمن بزرگداشت گاندي گفت: گاندي صداقت و فروتني را قدرتي بيشتر از پادشاهي 
بخشيده سياستمدار معروف انگلستان «سراستافورد گرپس» در مورد گاندي ميگفت: گاندي قدرت 
روحي خود را بر قدرت نيروهاي مادي تفوق بخشيد. ژنرال «ژرژمارشال» وزير امور خارجه پيشين 

امريكا و نويسنده طرح مارشال، گاندي را سخنگوي وجدان بشري ناميد.
جالب اينجاســـت كسي كه مورد احترام مردم سرتاسر جهان بود در اوايل زندگي، مردم كشور 
خود او از وي كناره  گيري ميكردند ولي اين كنارهگيري بعلت عدم احترام به شـــخص گاندي نبود 
بلكه شـــخصيت خود گاندي بود كه با وجود عظمت فكري و روحي، زندگي خود را با ناكامي و 

عدم موفقيت، آغاز نمود.
گاندي در يك خانواده بيســـواد و متوسطالحال بدنيا آمد و در دوران كودكي هيچگونه تمايلي 
نســـبت به سوادآموزي و كسب دانش از خود نشان نداد. او فاقد هرگونه اعتماد بنفس بود و بهمين 
جهت اطرافيانش او را به تمسخر و استهزاء ميگرفتند، تنها دوستان او كتابهايش بودند ولي او از اين 

كتابها هيچ سردر نميĤورد.
او هنوز به بيست سالگي نرسيده بود كه ازدواج كرد. او اعتراف ميكرد كه من از دزدها، جانورها 
و ارواح ميترسيدم و شـــبها جرأت نميكردم قدم از خانه بيرون بگذارم ولي زن جوان او هيچگونه 
ترســـي را نميشناخت، گاندي از زنش خجالت ميكشـــيد ولي همانند تمام شوهران شرقي اصرار 
داشـــت. كه زنش بدون كســـب اجازه او از خانه قدم بيرون نگذارد، بچههايش را وادار ميكرد كه 

كارهاي بسيار مشكل را از قبيل تميزكردن توالتهاي خانهاش را انجام دهند.
هنگاميكه زنش «كاســـتربائي» از انجام اين كارها خودداري ميكرد گاندي به وي دستور داد كه 
خانهاش را ترك كند اما بمحض اينكه رنج و اندوه همســـرش را از اين دستور مالحظه كرد پشيمان 
شد و زن را بخانه بازگردانيد! اين بود گاندي در زندگي قبلي خود و ممكن بود گاندي زندگي خود 

را بهمين منوال ادامه دهد ولي دو واقعه باعث شد كه مسير زندگي او بكلي عوض شد:
واقعه نخست

روزي برادر بزرگ گاندي از وي خواهش كرد كه به نماينده سياســـي دولت بريتانيا در ايالت 
گجرات توسل جسته و از وي خواهش كند كه او را بعنوان نخستوزير ايالت منصوب نمايد. گاندي 
با نماينده سياسي رفيق بود و اين رفاقت از زمان تحصيل در انگلستان آغاز شده بود اگر چه گاندي 
با اينگونه پارتيبازي مخالف بود ولي باز هم خواهش برادرش را قبول كرد. نماينده سياسي از قبول 
توصيه گاندي معذرت خواست ولي اين معذرتخواهي باعث شد كه گاندي براي هميشه بصورت 

دشمن سرسخت پارتي بازي و توسل جوئي در آمده و اصول معيني را براي 
زندگي خود تعيين كند.

واقعه دوم
گاندي روزي در آفريقا با يك قطار مسافرت ميكرد او بليط درجه يك 
گرفته بود در همين قطار يك سفيد پوست هم سوار شد و به گاندي دستور 
داد كه كوپه درجه يك را ترك كند. گاندي باين دســـتور اعتراض كرد ولي 

سفيدپوست از مأمورين خواست كه گاندي را اخراج نمايند.
مأمورين نيـــز بالدرنگ گاندي و اثاثيهاش را از قطار بيرون كرده و از 
ادامه مســـافرت وي جلوگيري بعمل آوردند. از همان روز گاندي تصميم 

گرفت كه عليه سفيدپوستان مبارزه كند.
گاندي كســـي نبود كه گفتار و كردار وي با هم اختالف داشته باشد. 
هنگاميكه او نهضت عدم اطاعت از مقررات ظالمانه را آغاز كرد مصمم بود 
كه به پيروزي نايل آيد و در غير اينصورت هرگونه مجازاتي را كه براي او 

تعيين شود تحمل كند.
اگرچه تعدادي از مردم هند با گاندي مخالف بودند و از عقايد سياسي 
او پيروي نميكردند ولي احترام زيادي براي او قائل بودند، يكي از مخالفين 
سرســـخت گاندي كه ژنرال اسموس نام داشت و در آفريقا زندگي ميكرد 
در هفتادمين سالروز گاندي يك جفت كفش را كه گاندي 25 سال پيش به 
وي اهدا كرده بود. براي او پس فرستاد. وي طي نامهاي نوشت: من سالها اين كفش را پوشيدهام ولي 

احساس ميكنم لياقت پوشيدن كفشهاي مردي به آن عظمت را ندارم.
گاندي اســـتعداد زايدالوصفي در حمايت از بينوايان نشـــان ميداد، هنگاميكه در آفريقا شغل 
وكالت دادگســـتري داشت يكنفر هندي كه طبق قرارداد در آن كشور كار ميكرد در حالي پيش وي 
آمد كه دو دندانش شكسته و خون از سرش جاري بود آن هندي از گاندي خواست كه قرارداد تعهد 
وي را لغو كند. گاندي وكالت وي را قبول كرد و بعد از مدتي موفق شـــد كه قرارداد او را لغو نمايد. 
آن شخص سپس به تبليغ از گاندي پرداخت و در اندك مدتي تمام هنديهاي مقيم آفريقاي جنوبي 

فهميدند كه گاندي داراي شخصيتي ارزنده و مبارز بوده و ميتواند عليه هرگونه تبعيضي قيام كند.
اگرچه گاندي هميشـــه از حقوق بينوايان حمايت ميكرد ولي هيچگونه بينظمي را تحمل 

نمينمود و از تمام پيروان خود ميخواست كه زندگي منظمي را در پيش داشته باشند.
آيا گاندي سياســـتمدار بود يا مرد مقدس؟ او به اين سوال هنگامي جواب داد كه در آفريقاي 
جنوبي زندگي ميكرد. «او گفت عدهاي ميگويند كه من مردي مقدس هســـتم ولي حقيقت اينست 
كه من سياستمدار هستم و مجدانه ميكوشم كه بصورت مردي «مقدس در آيم». سياست او بشدت 
تحت تأثير مذهب قرار گرفته بود و ميگفت كه وطندوســـتي من تابع مذهب من است. گاندي در 
اوايل زندگي خود بشـــدت تحت تأثير مادر خود قرار گرفته هر روز به معبد ميرفت و قبل از انجام 
عبادت غذا نميخورد، روزههـــاي مذهبي بصورت زندگي عادي وي درآمده بود «هگوت گيتا» كه 
كتاب مقدس هندوهاست هميشه منبع نور و هدايت گاندي بود. او ميگفت: هنگاميكه شك و ياس 
به من روي ميĤورد و من هيچ نور اميد را نميبينم. به «هگوِت گيتا» مراجعه ميكنم تا احساس آرامش 

نموده و لبخند را جايگزين هراس نمايم.
وقتي در لندن زندگي ميكرد يكنفر بازرگان انگليسي از وي خواست كه انجيل مقدس را مطالعه 

كند. او پس از مطالعه انجيل گفت كلمات انجيل عميقا در قلب من تأثير ميگذارد.
مطالعه گاندي در كتب شـــوريو تالســـتائي و روسكن باعث شـــد كه او فلسفهاي را به اسم 
«سيتاگراها» يعني توسل به راستي بوجود آورد. او در سياست نيز از همين اصل پيروي نموده و حامي 
سرسخت عدم توسل به قدرت و زور بود. وي ميگفت در سياست و روش من جائي براي زورگوئي 
و اعمال فشار وجود ندارد. او بطور راســـخ عقيده داشت كه فقط صداقت و راستي پيروز ميشود. 
اعمال زور بحدي در نظر گاندي محكوم بود كه وي حاضر نميشد حتي براي رسيدن به عدالت نيز 
به زورگوئي متوسل شود. اگر ميديد كه عدهاي حاضر به همكاري با او نيستند هميشه راه مسالمت را 

در مذاكرات خود پيش ميگرفت؟ اگر باز هم موفق نميگرديد هرگز به انتقامجوئي دست نميزد.
«سيتاگراها» يك نوع مبارزه و مقاومت منفي بود، هنگاميكه پيروان او جواب سختي را با سختي 
ميدادند او ناراحت ميشـــد و روزههاي طوالني ميگرفت. او از پيروانش ميخواست كه از وي تقليد 

كنند.

بياد گاندي
شـــايد در نخستين نگاه هيچ ارتباطي بين فوالد و زندگي و فلسفه مهاتما گاندي وجود نداشته باشد ولي بجرئت ميتوان گفت 
كه نقش گاندي در احياء هند از نقش صنايع فوالد در توسعه صنعتي اين كشور بمراتب مؤثرتر و ارزندهتر بوده است. او با تكيه به 
قدرت اخالقي خود تمام موانع را از پيش پا برداشت و در مبارزه با استعمار توفيق حاصل كرد. گاندي هيچگاه از سالحهاي مادي 

استفاده نكرد زيرا يقين داشت كه قدرت اخالقي نيرومندتر از بمب و گلوله است.
اين صفحات ويژه [چاپ شده در روزنامه اطالعات مورخ 1354/7/10] كه پيشرفت هندوستان را در زمينه صنايع فوالد نشان 
ميدهد و نقش اين صنايع را در توســـعه و گسترش و پيشرفت هند روشن ميسازد بمناسبت تصادف با يكصدوششمين سال روز 

تولد گاندي بياد آن مرد بزرگ منتشر ميگردد.
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گاندي ســـيتاگراها را نه تنها در هند بلكه در آفريقاي جنوب نيز مرسوم كرد. هنگاميكه دولت 
آفريقاي جنوبي قوانيني را جهت حمايت از نژادپرســـتي تصويب كرد و بمرحله اجراء گذارد او از 
هنديهاي مقيم آن كشور خواســـتار شد كه متشكل گرديده و از هرگونه همكاري با مقامات دولتي 
خودداري كنند. اگرچه ظاهرا اين سياست با سياست ظالمانه آفريقاي جنوبي تطبيق نميكرد ولي تا 
اندازهاي به هنديها كمك كرد و رويه دولت تغيير يافت. مثال ماليات سه ليره بر كارمندان قراردادي و 
تعهدي لغو گرديد. رسوم و قوانين هندي  ها در برگزاري ازدواج برسميت شناخته شد و شناسنامهاي 

داراي نقش انگشت هنديها جهت ورود بمرزهاي آفريقاي جنوبي رواج پيدا كرد.
در ســـال 1939 ميالدي يعني در حدود ربع قرن بعد از اتمام نهضت سيتاگراها دشمن بزرگ 
گاندي باسم ژنرال اسموتس گفت: گاندي خواه ناخواه براي مدتي در زندان استراحت كرد. او باين 
استراحت احتياج داشت! تمام برنامههاي او طبق پيشبينيهاي اوليه انجام گرفت، براي من بعنوان 
شخص مسئول نظم و آرامش خيلي مشكل بود قوانيني را كه بهيچ عنوان موردتائيد و قبول مردم نبود 
اجراء نمايم و هنگاميكه دولت مجبور ميشد اينگونه لوايح را تعويض نمايد براي من ايجاد ناراحتي 

و براي او احراز موفقيت ميشد.
تغيير و تحول گاندي از صورت يك آدم خجالتي و ضعيف بصورت سياســـتمداري برجسته 
و فهميده در آفريقاي جنوبي صورت گرفت. در بمبئي بعنوان يك وكيل جوان دادگســـتري حتي 
نميتوانســـت در كوچكتريـــن دادگاه جنحه هم حرف بزند. ولـــي در آفريقاي جنوبي بصورت 
سياستمداري واقعي درآمد و يك حزب سياسي را بنيان نهاد. گاندي طي مبارزات خود در هندوستان 

از تجربه خويش در آفريقاي جنوب مدد ميگرفت و پيروز ميشد.
در نهضت آزادي و استقالل هند گاندي نقش بســـيار مهمي را ايفاد نمود. اگرچه تعدادي از 
رفقاي هندي وي در اين نهضت به وي كمك كردند ولي اين گاندي بود كه شعلههاي قيام را به وجود 
آورد و بخواستههاي خود جامه عمل پوشانيد. گاندي جامعهاي بسيار ضعيف را قدرتي بسيار بزرگ 
بخشيد و بخاطر همين قدرت بود كه هنديها توانستند عليه بزرگترين امپراطوري عصر خود مبارزه 
نمايند، اگر گاندي رهبري نظامي بود موفقيتهاي سياسي او زياد چشمگير بنظر نميرسيد ولي آنچه 
كه واقعا جالب توجه اســـت اين است كه يك مرد بسيار ضعيف با قدرت روحي و فكري خود عليه 

انگليسيها قيام كرد و به پيروزي نائل آمد.
خيلي آسان اســـت كه يك نفر بتواند لقب سياستمدار بگيرد ولي گرفتِن لقب مهاتما از طرف 
ملت هند كار آساني نبود. عدهاي ميخواهند بدانند كه كلمه مهاتما را چه كسي براي گاندي انتخاب 
كرد ولي آنان باين نتيجه ميرســـند تمام ملت هند اين لقب را براي گاندي انتخاب نمودند. اگرچه 
ميليونها نفر حداكثر احترام را براي شـــخص گاندي قائل بودند و با كمال ميل عزيزترين متاع خود 
را نثـــار او ميكردند ولي هنگاميكه گاندي اين ابراز عالقه و صميميت را مشـــاهده مينمود فروتني 

بيشتري نشان ميداد.
او ميتوانســـت بعد از آزادي هند نقش يك ديكتاتور را ايفا نمايد ولي وي قلبا به دموكراســـي 

عالقه داشت.
روزي هنگام مســـافرت با گاندي يكنفر از قطار به خارج پرتاب شد ولي آسيبي به وي نرسيد. 

او بعد از نجات از اين حادثه گفت كه من بعلت مســـافرت با مردي مقدس يعني گاندي 
از خطـــر مصون ماندهام ولي گاندي فورا مداخله كرد و گفت اگر اين طور بود تو اصال از 
قطار به خارج پرتاب نميشدي. شخص ديگري در حاليكه يك گردن بند با عكس گاندي 
همراه داشـــت به گاندي گفت من با كمك اين گردنبند از مرض فلج نجات پيدا كردهام. 
گاندي باو جواب داد: خداوند ترا از مرض نجات داده است، اگر ميخواهي مرا خوشحال 

كني اين گردنبند را از گردنت بيرون بياور!
عقيده راســـخ گاندي به دموكراسي موجب ميشد كه وي نسبت به انگليسها نيز كه 
مدت زيادي برهند حكومت داشـــتند و گاندي ميخواست آنان را از هند بيرون كند راه 

ارفاق و مسالمت در پيش گيرد.
او هيچوقت نسبت به انگليسيها يا سفيدپوستان ابراز نفرت نكرد.

در حقيقت در بعضي از موارد او از صفحات و عادت انگليسها شديدا تمجيد ميكرد. 
او در مبارزه تساوي حقوق مردم آفريقاي جنوبي و آزادي هند از پيروان خود ميخواست 
كه هرگونه تعصبات مذهبي را كنار گذاشته و حداكثر ارزش را براي سوادآموزي، جديت 
و پشـــتكار قائل شوند. او ميگفت كه تنها راه نيل به اهداف بزرگ و مقابله با ظلم همين 

است و بايد همين راه در پيش گرفته شود.
گاندي نميخواست فقط آزادي هند بدست آيد. بلكه آرزو داشت مردم هند با آزادي 
و رشـــادت و سعادت زندگي كنند. او تمام هند را از تعصبات مذهبي، نژادي و اجتماعي 
نجات داد. از بين بردن عقيده نجس بودن انسان و پيشرفت فكري و روحي زنان، از هدفهاي عاليه او 
بود. او همواره ميگفت كه نيل به آزادي سياسي و اجتماعي فقط در صورتي ممكن است كه مردم از 
تعصبات ارثي رهائي يابند. براي اينكه او از مردم فقير كشور خود كه اكثريت آنان بميزان 80 درصد 
در روســـتاها زندگي ميكردند حمايت كند شـــيوه زندگي آنان را براي خود انتخاب كرد و زندگي 
سادهاي را در يك خانه محقر چوبي با يك لباس پاره و غذاي ساده براي خود برگزيد. لباس او معموال 
اســـتهزا انگيز بود. چرچيل او را گداي لخت ناميد ولي اين عكسالعمل هيچگونه تأثيري در روحيه 
او نداشـــت و او هنگام اقامت خود در لندن جهت شركت در كنفرانسها همان لباس را بتن ميكرد و 
در محله فقيرنشـــين  اقامت داشت تا با مردم فقير باشد. گاندي شديداً عقيده داشت كه تنبلي انواع 
انحطاطهاي اخالقي را ببار ميآورد. او ميگفت تنها راه نيل به كمك و توجهات خداوند اينست كه 
مردم تنبل هند بكار و كوشش عالقمند شوند. جهت رهائي مردم از فقر و گرسنگي گسترش صنايع 
كوچك و صنايع دســـتي را توصيه ميكرد. او از چرخي كه يك نوع نخ باف دستي بود حمايت كرد 
و بعدا چرخ بعنوان ســـمبل گاندي درآمد. پوشيدن لباس نخي دوخته شده با نخ داخلي براي تمام 
اعضاي حزب كنگره هند بدســـتور او اجباري شد. او اين قدر براي چرخ اهميت قائل بود كه آنرا در 
وسط پرچم حزب كنگره گذارد. ولي گاندي بهيچ عنوان با مدرنيزه شدن مخالف نبود. او ميگفت 
من با ماشين مخالف نيســـتم، خود بدن آدم يك نوع ماشين ظريف است، من فقط مخالف بيماري 
دويدن بدنبال ماشـــينها هستم، گاندي نميخواست هند بسوي قهقرا برگردد، او هميشه از پيشرفت 
صحبت ميكرد و ميگفت تنها راه پيشـــرفت احراز موفقيت در تكنولوژي اســـت. گاندي داراي 
خصوصيات ارزندهاي بود كه در يك مقاله نميتوان تمام آنها را مطالعه كرد. او بزرگترين سياستمدار 

هند بود و در عين حال از تمام عيوبي كه سياستمدارها دارند مبرا بود.
او با راستي و صداقت به هدفهاي خود نائل آمد.

زندگي سياسي او اكنون قسمتي از تاريخ بشر را تشكيل ميدهد. بهمين جهت اين مقاله گاندي 
را بعنوان يك بشر و نه بعنوان يك سياستمدار نشان داده است.

او آرزو داشـــت 125 سال عمر كند تا به بشريت خدمت نمايد ولي متأسفانه در سن 79 سالگي 
كشته شد.

گاندي هرگز از مرگ نميترســـيد، در سال 1906 هنگاميكه يكي از هموطنانش او را تهديد به 
مرگ كرده بود او گفت مرگ سرانجام زندگي است، مرگ به دست يك برادر نميتواند مرا متأسف 
كند و اگر من از احساسات قاتل خود آگاه نباشم بايد قبول كنم كه روزي قاتل من خواهد فهميد كه 

من گناهي نكرده بودم.
ولي آن قاتل نتوانســـت صدمهاي به گاندي برساند و فقط پس از يك حمله ساده بر آن رادمرد 
پا بفرار نهاد، گاندي نام خدا را بر زبان رانده بيهوش شـــد ولي هنگاميكه 42 سال بعد مجددا هدف 

گلوله قرار گرفت با تكرار همين كلمات بدرود حيات گفت.
انشتين درباره گاندي گفت قرنها خواهد گذشت ولي مردم باور نخواهند كرد كه مردي با اينهمه 

صفات نيك و نكات اخالقي در اين زمين زندگي ميكرده است.
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اشاره
پنجشـــنبه شب از ســـوي فرهنگ و هنر لرستان مجلس 
بزرگداشت دكتر عبدالحسين زرين كوب اديب، منتقد و مورخ 
ايراني برگزار شـــد كه در آن جمعي از پژوهشگران و استادان 

دانشگاه و ادبا و عالقمندان شركت جستند. 
عظمت در سادگي است، سادگي رفتار اجتماعي، سادگي 
در روابط انساني، سادگي بيان انديشه و انتقال حس و عاطفه. 

عظمت در روابط ساده با توده نهفته است. 
زرين كوب عظمت را با ســـادگي رفتار و كار خود تجلي 
ميدهد، اينرا در نوشـــتههايش و در انديشههايش ميشود حس 

كرد. 
در بزرگداشت زرين كوب عظمتي بود كه از سادگي زاده 
ميشد. دوســـتاني كه بيمزد و منت از همه جا آمده بودند تا با 

خلوص نيت كار مردي پژوهشگر را سپاس گزارند. 
به مجلس بزرگداشـــت دكتر عبدالحسين زرين كوب به 
خرمآباد خوانده شـــده بوديم، همراهان سفر پارهئي شاگرد 
عدهئي همكار و دوست او بودند از آن جمله: حبيب يغمائي، 
باستاني پاريزي، محمد امين رياحي، ايرج افشار، جالل ستاري، 
كيكاوس جهانداري، غالمرضا سميعي، سيد جعفر شهيدي، 

ضياءالدين سجادي و كاوه دهكان. 
باني مجلس مديركل فرهنگ و هنر بود، آقاي ايزدپناه، كه بيشك در پناه ايزد 
است كه چنين راستگار و پرتالش در گسترش فرهنگزاد و بومش ميكوشد، شب 
ورود به مهمانسراي شهرداري كه «بر باالي بلندي نهاده» و چشم اندازي از شهر را 
در دامنه دارد مسكن گزيدييم. يكي از زيباترين مهمانسراهاي كشور در نظرم آمد. 
نـــه تنها بخاطر زيبائي و راحتيش بلكه بخاطر آنكه با بودجهئي اندكـ  بيتصرفات 

معمولـ  ساخته شده است. 
پس از جابجا شـــدن، سري به سالن شير و خورشيد زديم كه بمناسبت جشن 

فرهنگ و هنر نمايش كركسها در آن اجرا ميشد. 
سالن پر از جمعيت بود و نمايش باب طبع آنها كه سالي يكي دو تئاتر ميبينند: 
ســـرگرم كننده و هيجان آور، شنيدم كه سالن راشيرو خورشيد بفرهنگ هنر اجازه 
ميدهد، چون خود فرهنگ و هنرسالني براي نمايش ندارد بچهها با عالقه كار كرده 
بودند دكور و موسيقي هم سرجايش خوب بود، بازيها هم كمي باالتر از حد جشن 

فارغالتحصيلي. 
شب در مهمانسرا چند نوازنده و خواننده محلي، ترانههايي را برايمان زمزمه 
كردند كه اين زمزمه شيرين در موج گفتگوي اساتيد گمشد، اما ايزد پناه اميدوارمان 
كرد كه اگر چيزي از ترانهها نشـــنيديد همه آنها را در نواري برايتان ضبط كردهايم و 

هديه سفر است. 
پيش از نوشـــتن اين مقاله آن نوار را بروي دستگاه پخش گذاشتم، نوار خالي 
بود، صدائي از آن برنخاست، گويا دوســـت عزيزم خواسته است بما بفهماند كه 
رفيق! ديگر صدائي از ترانههاي بومي برنميخيزد. حيف شد كه بجاي ترانههاي لري، 
خشخش نوار بيصدا صنعت از اين دستگاه ميآيد. صبح روز بعد به تماشاي قلعه 
فلكاالفالك رفتيم. زنداني كتابخانه شده است، جائي كه زندانيان سياست سالها در 
آن دفتر عمر سياه كرده بودند. جائي براي دفتر و كتاب و ابزار جنگ و وسايل مردم 

شناسي تعبيه ميشد. فكر خوبي است و جاي شكرش باقي است. 
قلعهئي است در وسط شـــهر. باالي تپهئي، با صالبت و جبروت سركشيده و 
ايزدپناه ميگفت، بناي ساساني بوده كه پي و بنايش باقيست، بعدها در دوران اسالمي 

بنائي بر آن ويرانهها نهادهاند. 
روزي دخمه كورشو و دور شـــو بوده حاال هيبتش ريخته و موزه «بيدارشو» 
شـــده است. ساعت 5 بعد از ظهر پنجشنبه در سالن شهرداري جمع شديم استاندار 
جلسه را گشود يادآور گرديد: كه بزرگداشت دكتر زرين كوب در زادگاهش، استان 
لرستان، نشانه حقگزاري مردم اين سامان نسبت به خدمتگزاران فرهنگ ايران است. 
سپس حبيب يغمائي پير ادب ايران ســـخن گفت و اشاره كرد: من پيرتر از آنم كه 
بخواهم به مصلحتي تعارف كنم يا دروغ بگويم يا درســـت را از نادرست تشخيص 
ندهم پس آنچه را درباره زرين كوب ميگويم كلمه به كمله ســـنجيدهام و حقيقتي 

است عين واقع. 

زرين كوب در دوران بلند عمـــر تحقيق، آثاري بوجود 
آورده كـــه ارزشهاي فرهنگ ايرانـــي را در ابعاد مختلفش 
جستجو كرده است، او نه تنها به شهر خود و كشور خود بلكه 
به فرهنگ جهاني ياري رســـانده و شعاع نام خود را در مجامع 

پژوهشي جهان گسترده است. 
در نقل تاريخي مورخي امين و در نقد ادب پژوهشگري 
دقيق است، شاعري با شعرهاي خوش و محققي با پژوهشهاي 
واالست. در تاريخ و عرفان و شعر ايران، او پژوهندهيي آگاه و 

كوشنده است. 
پس از يغمائي ايرج افشـــار سخن گفت: «در كتابهاي 
زرينكوب در زمينه تاريخ چنان ارزشي دارد كه او را در جمع 
پژوهش گران غربي نامدار كرده اســـت از او خواسته شد كه 
نوشتن بخشي از تاريخ ايرانـ  اوايل عصر اسالميـ  را در كتاب 
«تاريخ ايران، طبع كمبريـــج بعهده بگيرد. حضور زرينكوب 
در گروه تاريخ ايران افتخاري براي پژوهشـــگران تاريخ ايران 
شمرده ميشود. غالمرضا ســـميعي دوست ديرين زرينكوب 

شعري درباره او ساخته بود با اين مطلع و مقطع: 
اي كه در كاخ ادب صدرنشيني به عيان 
اي كه در ملك سخن عقده گشائي به خبر

چون زپنجاه فزون داري در پنجه واند 
از رساالت و مقاالت و مقامات و سمر

ديرزياي هنري مردو گرانمايه چنانك 
تا به پنجاه دگرآري، پنجاه دگر

سپس گفته شد كه شركتكنندگان در بزرگداشت دكتر زرينكوب مقاالتي تهيه 
كردهاند كه در كتابه بعنوان «ارمغان زرينكوب» چاپ خواهد شد و شادباشهائي كه 

دوستان و مقامات فرهنگي خطاب به او فرستاده بودند ياد شد. 
در پايان جلســـه هدايائي به زرين كوب تقديم گرديد، در آخر استاد پشت ميز 
خطابه ايستاد و گفت: لطف و محبتي كه دوستان من از دور و نزديك نثارم كردهاند 
بيش از اســـتحقاقم بود. اگر كار قابلي انجام داده باشم لذت و هيجان حاصل از آن، 
پاداش كارم بوده است. لطف بيدريغ شما بايستي شامل حال كسي ميشد كه آنچه 
را ميخواســـت و آرزو ميكرد به انجام ميرساند، اما اين بنده ميدانم كه تنها پارهاي از 

آنچه را كه ميخواسته و ميتوانستهام به پايان بردهام. 
من مديون تمام كســـاني هستم كه مرا ياري دادهاند تا آثار خود را پديد آورم و 
بپراكنم. مديون معلمان خود هستم كه از سالهاي پرشور دبستان تا سالهاي سرد 

دانشگاه با پوزش از استادانمـ  مرا دانائي و آگاهي بخشيدهاند. 
مديون فرد فرد مردمي هســـتم كه ماليات دادهاند، با كار مايه بازو و ذهنشان 
چرخهاي مملكت را گرداندهاند همه آنهائي كه وســـائل و اسباب توسعه فرهنگ و 

دانش را مهيا كردهاند. 
من همه زندگي و دانشـــم را مديون مردم كشورم و تاريخم هستم. سهمي كه 
در برابر اينهمه دين پرداختهام چه كم است و چه جاي تجليل است. «هم مگر لطف 
شما پيش نهد گامي چند.» من امروز يكي از سختترين لحظاتم را گذراندم طنين 
اينهمه حق شناســـي و بزرگواري، باري بر دوش من بود و به گفته سعدي شمسار 
خويش بودم. كه من آنم كه دانم، سالهاســـت كه گفتهام و نوشتهام و بقولي سپيد را 

سياه كردهام. 
كار من نوشـــتن بوده و كار هنري و علمي را هيچ رجحاني بر كارهاي ديگر 
نيســـت. من همانقدر در حرفه خود كوشيدهام كه يك آهنگر يا باغبان در كار خود، 

مرا چه جاي دعوي؟ 
بقول ناصرخسرو: 

اگر شاعري را تو پيشه گرفتي يكي نيز بگزيد خنياگري را من باقتضاي حرفهام 
كتابها نوشتهام. كاغذ سپيد را به سطرهائي سياه انباشتهام، اما كاشكي ميتوانستم سياه 
را سپيد كنم بهرهئي از آن روشنائيها كه در فرهنگ و ميراث معرفت و دانش انساني و 
ايراني است و سالهاست چشم مرا خيره كرده به جوانان برسانم و ذرهئي از آن نور را 

در دل مشتاقان بتابانم اگر اينكار را ميكردم اينهمه نوشتن و گفتن بيفايده نبود. 
حقگزاري و بزرگواري شما اين آرامش را بمن ميدهد كه در كاري كه كردهام 

راه خطا نرفتهام و اين بزرگترين پاداش براي يك نويسنده است. 
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چهل و هفت ســـال پيش از اين روزي به ديدار مرحوم حسن متين فرماندار ديرين خرمشهر يا به تعبير دور خود به 
اداره حكومتي محمره رفته بودم روســـاي ادارات محلي غالبا حضور داشتند در ميان حضار مجلس پيرمردي را با ابروهاي 
پرپيشت ســـفيد ديدم كه درباره مزيت بندر جديد شاهپور و خورموسي براي كار ارتباط عمومي و اقتصادي و برتري آن 
بر آبادان و محمره چنان به زبان فارســـي سليس و بيلهجه و درست سخن ميگفت كه تا حين معرفي نميتوانستم تشخيص 
بدهم كه گوينده ايراني اســـت يا غيرايراني او دكتر رينگ از قديميترين كارمندان شركت سابق نفت جنوب ايران بود كه 
درباره مشـــكالت اوليه كار شركت هم براي حضار توضيحات مفيدي ميگفت كه پيش از آن نظير آنها را نخوانده و نشنيده 

بودم. بعدها شنيدم كه دكتر رينگ زبان بومي را هم ميدانست.
بيست و دو سال پيش بعد از آنكه رابطه سياسي ميان  ايران و انگليس تجديد شد آقاي مشفق كاظمي سفير كبير ايران 
در دمشـــق ضيافتي بافتخار سفير انگليس در آن شهر مستر «گاردنر» داد. نايب كنسول قديم بوشهر كه سالها از ايران به دور 
مانده و بيش از دو ســـال در سوريه به سر برده بود سر ميز شام ديدم كه زبان فارسي را به لهجهاي نزديك به مردم اصفهان 
روان و ساده و درست سخن ميگفت در بحث لغوي كه پيش آمد نسبت به كلمه ترمه اظهارنظري خاص كرد و آن را به معني 

گرمه آورد و استناد او در اين تفسير باسم ترمابي در كوهستان غربي ايران بود كه نام چشمه آب گرم است.
كساني كه با خانم «كمبتون» استاد دانشگاه لندن سخن گفتهاند ميدانند كه در تكلم و درك نكات زبان فارسي در ميان 

خاورشناسان امروز كمنظير است.
اين سه نمونه نماينده اين نكته است كه انگليسها در آموختن زبان فارسي برخالف نظر نويسنده روزنامه اطالعات 

تنبلترين مردم جهان نيستند بلكه در صده نوزدهم از بهترين فارسيدانان اروپا محسوب ميشدند.
آري در آن روز كه زبان فارســـي از كنار درياي ادرياتكتا سواحل خليج بنگاله رايجترين زبان شرقي شمرده ميشد و 
در هندوســـتان زبان سياست و قانون و تجارت و ادب تفاهم عمومي بود. آموختن فارسي به درجه كمال مطلوب هر فرد 
انگليســـي بود كه ميخواست در دستگاه حكومت ســـركار كمپاني و بعد از آن در امپراطوري هند انگليس متصدي شغل 
و مقامي گردد. همه صاحبان مناصب كشـــوري و لشـــگري حكومت هند خود را موظف ميدانستند كه فارسي را خوب 
بياموزند تا در انجام كارهاي دولتي از توفيق و پيشـــرفت بيشتري برخوردار باشند از نميه صده نوزدهم هم كه فارسي را 
به مشـــورت و توصيه ماكولي از دفتر و ديوان و دبستان و دادرسي هندوستان برداشتند و انگليسي را به جاي آن نهادند به 
تدريج عقبنشيني زبان فارسي در برابر انگليسي آغاز شد و در طي يكصد سال خط عقبنشيني اين زبان از مرزهاي خليج 
بنگاله و تبت و ســـواحل درياي عمان و خليج فارس گذشت تا آنكه سي سال پيش به كنار خيابانهاي شيراز و اصفهان و 

تهران رسيد.
بديهي است در چنين اوضاع و احوالي كه ناشي از تغيير شرايط سياسي و اقتصادي زمان بوده وقتي لفظي يا جملهاي 
فارســـي بر زبان وزير دارائي انگلستان ميگذرد «گل از گل ميزبانان ايراني ميشكفد» زيرا متعارف چنان بوده كه فارسي در 
اينگونه حوزههاي دوجانبه اقتصادي و سياســـي محلي از اعراب يا مورد استعمالي براي خودنمائي نداشته باشد. اين نكته 
مرا به ياد معرفي افكند كه اگر به نحو منظور صورت وقوع يافته بود امروز وضع زبان فارســـي در روابط دوجانبه داخلي و 

خارجي صورت ديگري پيدا كرده بود.
چند سال پيش يكي از هموطنان در مقالهاي پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از سقوط و اضمحالل بيشتر زبان فارسي 
در كشـــور بيگانه بايد زبان اقتصادي كشور را در شـــركتهاي بزرگ صنعتي و تجارتي و بانكها و زبان روابط سياسي با 
كشورهاي جنوبي و غربي آسيا را زبان فارسي كرد تا هر جا پول و اعتبار و حيثيت و سرمايه ايراني قدم مينهد زبان فارسي 
را با خود همراه داشته باشد و انگاه بنگريم همه نمايندگان عالي مالي و اقتصادي خارجي كه براي انجام مقاصد خاصي به 
كشور ما قدم ميگذارند مانند مستر هيلي زبان فارسي را در كام خود همچون قند پارسي شيرين و مرغوب خواهند پذيرفت 

و بدان سخن خواهند گفت.

زرين كوب در پايان آنشـــب در محفلي 
شعري خواند كه گرچه درباره ديگران سروده اما 

تمثيلي از زندگي خود ميتواند باشد. 
ســـيمرغ گشـــت از پس زال زر سالها 
جهان ديد بس گونهگون حالها دگرباره سيمرغ 
فرخندهفر زخلوتگه قاف، بركرد سر برو جمله 
مرغان فراز آمدند بشادي بر او نغمه ساز آمدند در 
آن جمله مرغان، مگر مرغ شب به تحسين او هيچ 
نگشاد لب. يكي گفتش آخر خمو شيت چيست 

چو داري زبان پرده پوشيت چيست؟ 
شنيدم كه بگريست مرغك زدرد 
كه بيچاره سيمرغ فرداست، فرد 

زمردم از آن روي كرده نهان 
كه تنهاست تنها و بيهمزمان 
زتنهائيش جان به لب ميرود 

كه داند كه بروي چه شب ميرود 
نه دشنام دشمن نه پيغام دوست 

زهي زهر حسرت كه در جام اوست 
زدهقان شنيدم كزين گفتگوي فرو ريخت 
سيمرغ را رنگ و بوي چو از مرغ شب اين 

سخن كرد گوش 
برآورد از جان به زاري خروش كه چون من 

گرايد و نكه يك مرغ نيست 
به تنهائي من ببايد گريست چنين گفت دانا 
كز آن روز باز نهان كــرد رخ مرغ گردن فراز و 
زآن پس ندارد كس از وي خبر مگردور عمرش 
درآمد بســـر من ايدر نه آن مرغ افسانه ولي قاف 
عزلت بود خانـــهام چو از همزبانان جدامانده به 

غربت چنين بينوا ماندهام. 
براي آشنائي بيشتر:

عبدالحســـين زرين كوب، تولد 1301 در 
بروجرد، دكتراي «دانشـــكده ادبيات» دانشگاه 
تهران 1334، رســـاله دكتري: نقد و شعر استاد 
رشـــتههاي تاريخ اديان و تاريخ كالم و ادبيات 
تطبيقي و نقد ادبي. تاليفات: 1ـ دو قرن سكوت 
2ـ با كاروان حله 3ـ ارزش ميراث صوفيه 4ـ از 
كوچه رندان 5ـ بامداد اســـالم 6ـ شعر بيدروغ 
ـ شـــعر بينقاب 7ـ كارنامه اسالم 8ـ نقد ادبي 
9ـ نه شـــرقي، نه غربي، انساني 10ـ يادداشتها و 
انديشـــهها 11ـ تاريخ ايران بعد از اسالم 12ـ

تاريخ در ترازوـ  هنوز منتشر نشده 
ترجمه: 

13ـ ادبيات فرانســـه در قرون وسطي اثر 
شـــارلوردن ول 14ـ ادبيات فرانسه در دوره 
رنســـانس اثر شارلوردن ول 15ـ خاقاني شرح 
قصيده ترسائيه مينورسكي 16ـ فن شعر: ارسطو 
17ـ متافيزيك: فليسين شاله همكاري در تأليف: 
* در دائره المعارف فارسي با همكاري دكتر 

غالمحسين مصاحب 
* فارسي و دستور زبان 

* قرائت فارسي و تاريخ ادبيات 
* بخش اسالمي تاريخ ايران طبع كمبريج و 
نوشتن دهها مقاله در مقوالت ادبي و همكاري با 

مجالت ادبي سالهاي اخير. 

54/7/29

54/8/12
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استاد محمود فرشـــچيان تازهترين آثار خود را بهمناسبت 
هشتمين جشن فرهنگ و هنر در انجمن ايران و آمريكا عرضه كرده 

است گفت و شنودي با هنرمند درباره آثارش داريم. 
آقاي فرشچيان، در نمايشگاه تازه شما كه طرح  هاي شش ماهه 
اخير را در بر ميگيرد دو نوع كار متفاوت ديده ميشـــود. نخست 
آنها كه مضامين ادبي دارند و با پرداختي ســـنتي ساخته شدهاند. 
ديگر آنها كه جز طبيعت تصويري خود، هدفي نميشناسند در اين 
هر دو نوع كار، فضاي تابلوها را پر از دواير گردنده و منحنيهاي 

بستهيي ميبينيم كه تركيب دوار تابلوها را تشكيل ميدهد. 
چرا اينهمه به فضاي دايرهوار دلبستهايد؟

 فرشـــچيان: منحني در هنر ايراني از نوعي نرمش و عطوفت 
حكايت دارد، بازتابي از عاطفه سليم و مشرب عرفاني هنرمندان 
ايراني است. در موســـيقي و معماري و خوشنويسي هم ميتوان 
اين فضاهاي منحني را ديد. در نقاشـــي قديـــم ايران منحنيها 
بيشـــتر در جزئيات اثر ديده ميشد مثًال در حركت پرپيچ و تاب 
ابرها، قوس گردن اسبان و قامت سواران، انحناهاي كوهها و پيچ 
رودخانهها، من اين حالت را از جزئيات نقاشي ايراني گرفته و آنرا 
چون عنصري مسلط به فضاي نقاشي خود بخشيده  ام. در فضاي 
پرانحناي تصاوير تابلوهاي من همهچيز در حال گردش است، سر 
در پي هم نهاده و در كشاكش است و چشم بيننده از يك نقطه كه 
شروع كرد با خطوط دوار ميچرخد و تابلو را دور ميزند و دوباره 
به مركز تابلو ميرســـد بدينگونه خواستهام بيننده تمركز بيشتري 
روي تصاوير و حركتها داشته باشد. در تابلوهاي پيشين من اين 
حالت كمابيش مشهود بود اما در طرحهاي تازهام عنصري مسلط 

شده است. 
ـ در پارهيي از آثارتان از مضامين ادبي سود جستهايد از شعرهاي حافظ و خيام، از روايات مذهبي يوسف و زليخا و قرباني اسمعيل و از اسطورهها، و افسانهها. فكر ميكنم كه هنگام آن رسيده 

است كه نقاشي را از دنباله ساير هنرها معاف بداريم و بگذاريم به طبيعت هنر تصويري بازگردد اين كار را شما «در سياه مشق پرندگان» و در تابلوهاي «گرفت و گير» و «كشاكش» كرده  ايد. 
فرشـــچيان: بهنظر من بايستي نقاشي ايراني از ادب جدا شـــود زماني به ضرورتي مينياتور در خدمت شعر و تاريخ درآمد و همين مالزمه مايه ماندگاريش شد اما در روزگار ما نقاشي چنان 

قلمروئي از حركت و تفكر را در بر ميگيرد كه نيازي به دنباله روي از ساير هنرها ندارد. 
اگر روزگاري نقاشي واسطه انتقال انديشه شاعران و مورخان بود اكنون ميتواند بيواسطه از دنياي نقاش حكايت كند و به طبيعت تجريدي خود باز گردد. 

در نمايشگاه من آنچه كه به بازسازي حكايات ادبي اختصاص يافته همانهاست كه بنا به شيوه معمول نقاشان قديمي پرداختهام اما بيشتر آنهائي را ميپسندم كه حاصل انديشه من و تجربههاي 
تازهام بوده است. 

روزگاري مردم مينياتور را با پيرمردهاي الغر و زنهاي جوان صراحي بكف ميشناختند و اصًال تابلوئي جز اين نوعـ  كه متاسفانه هنوز هم دكانهاي عتيقه فروشي را آكنده و نام نيك هنر 
ايران را ضايع كرده استـ  در كار نبود نقاشان ما كوشيدند تا با تنوع بخشيدن به مضامين و تغييراتي در شگرد و پرداخت كار غبار مرگ را از چهره هنر ديرپاي ايران بزدايند. 

ـ در اين تجربههاي تازه بهجز چندتن از مينياتورســـازان كه پا از دايره اصول فراتر نمينهادند گروهي از نقاشان نوگراهم بودند از جمله اويسي و ژازه و ديگران كه در زمينه نقاشي مدرن از 
مينياتور نيز بهره جستند و تركيبي از شگردهاي غربي و اشكال مينياتوري عرضه كردند درباره اين نقاشان چه نظري داريد؟ 

فرشچيان: من بهطور كلي با بسياري از اين نقاشان موافقم، چون آنها توانستهاند از هنر سنتي كشورشان دستمايهيي براي تجربههاي نو فراهم آورند، اما اين يك موافقت مشروط است تنها 
با آنها موافقم كه مينياتور را در راه هنر غربي قرباني نكردهاند بلكه با آموختههاي خود از هنر غرب به بازآفريني هنر سنتي خود برخاستهاند. 

ـ روزگاري بحث در اين بود كه آيا درســـت اســـت پرسپكتيو را در نقاشي ايراني مينياتور وارد كنيم يا نه چون پرسپكتيو عنصري از فرهنگ نقاشي غرب است و با مينياتور سازگاري ندارد. 
خودتان هم مدتي از اختالط اين دو جانبداري ميكرديد حاال چطور؟ 

فرشچيان: با اينكه من مدتي پرسپكتيو را در نقاشيهايم مراعات ميكردم اما حاال با اختالط اين عنصر غربي با هنر ايراني مخالفم ضرورتي براي اين كار نميبينم. پرسپكتيو به نقاشي فضاي 
عيني و مادي ميدهد در حالي كه نقاشي ايراني در فضاي روحاني و معنوي متجلي است و نيازي به طبيعي بودن و مادي بودن ندارد. درست است كه بايد ابداعاتي براي تكامل مينياتور صورت 

گيرد اما نه بهصورتي كه آسيبي بر اصول اين هنر وارد آورد. 
فرشـــچيان در برابر مســـاله آموزش مينياتور ميگويد: گروهي معتقدند كه هنر مينياتور جدا از زندگي امروز است، بايد بگويم بهطور كلي هنرها چندان هم در رابطه با زندگي عامه نيستند، 
اما اگر غرض همان رابطه فرهنگي با دوستداران هنر است مينياتور هم ميتواند مثل هر شيوه هنري ديگري دوستداران خود را بين مردم با فرهنگ بيايد و معتقدم كه گستره بيشتري را هم در بر 

خواهد گرفت. 
نقاشي ايراني ميتواند و بايد ماندگار شود پس بايد براي بقاي آن چارهاي انديشيد. 

من پيشنهاد ميكنم
* آموزش مينياتور در مدارس و دانشگاهها گسترش يابد. 

چرا بايد از هنر خويش و فرهنگ ملي خود شرمسار باشيم و چرا در كتابهاي درسي از سبك و مكتب براك و شاگان مطلب هست و از استادان مينياتور ايراني نيست؟ 
* چرا نبايد يكي از اين دانشكدههاي هنري بخشي را به آموزش اين هنر سنتي اختصاص دهد تا بياري هنرآموزان جوان چشماندازهائي در هنر بومي اين ملك بهوجود آيد. 

* بســـياري از آثار هنري قديم ما كه در كتابها يا بر ديوارهاست نياز به كارشناس، منتقد، يا بازپيرا دارد اگر بهاين هنر اينگونه كه مينمايد بياعتنا باشيم آثار هنري ما در آينده دچار نابودي 
خواهد شد. 

* بايد بين آثار قالبي و بيارزشـــي كه در بازار عتيقهفروشان بهعنوان مينياتور عرضه ميشود با آنچه هنرمندان اصيل اين كشور ميسازند تفاوتي قائل شد چرا كه غربيان بيشتر از طريق اين 
دكانها با هنر ايران روبرو ميشـــوند و مايه تأسف خواهد بود اگر برداشـــت آنها از هنر معاصر ايران بر چنين اساسي نادرست باشد. پيشنهاد ميكنم عنوان مينياتور به هنر ايراني تبديل شود كه 

عنواني رساتر و درستتر است. 
* شگفتيآور است كه ايران با هنر سنتي خود در محافل فرهنگي دنيا شهره است و هنوز در ايران مجموعهيي از مينياتور معاصر ايران چاپ نشده است.

بجاســـت كه موزهيي چون موزه نگارستان كه اختصاص به آثار دوره قاجاريه دارد براي حفظ و اشاعه مينياتور بهوجود آيد و آثار گرانبهائي كه در كتابخانههاي ايران است در آن بهمعرض 
نمايش در آيد و از سوي موزه آثاري شامل مجموعهها و پژوهش در زمينه اين هنر منتشر شود. 

ميدانيد كه هنر مينياتور ايران نمرده است كه آنرا به وسائل تصنعي احيا كنيم، بلكه چندان ناشناس مانده كه به خفقان دچار شده است، كافي است كه اينهمه حجاب را از رخساره آن براندازيم 
هنري كه آدمهائي چون ماتيس، ميرو، پيكاسو وامدار آنند و از آن بهرهها جستهاند چرا كه براي خود ما مايه جهش  ها و ابداعاتي در گسترش هنر تجسميمان نشود. 
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جنگهاي ايران و روس موجب آن شـــد كه بسياري از 
متصرفات ماوراء خزر از جمله شـــهرهاي قفقاز از ايران جدا 
شود. در هر دو جنگ عشاير غيور ايراني خيلي خوب جنگيدند 
ولي نداشـــتن تعليمات صحيح نظامي از يك طرف وخّست 
فتحعليشـــاه قاجار كه حاضر نبود وسائل الزم را به موقع در 
اختيار قشون ايران بگذارد از طرف ديگر موجبات شكست را 

فراهم ساخت.
يك شـــخصيت ايراني كه سالها در روسيه تحصيل كرده 
و در اين مورد مطالعات عميق دارد ميگفت روسها از عشاير 
ايراني وحشت داشـــتند و اين ترس و وحشت بيجا نبود زيرا 
عشاير غيور ايراني حقيقتًا قادر بودند تا مسكو پيش بروند تنها 
توقع آنهـــا اين بود كه دولت تا زماني كه آنها در ميدان جنگ 
هســـتند از خانواده آنان سرپرستي كند و فتحعليشاه اين كار را 

نكرد.
پس از جدا شدن شهرهاي قفقاز از ايران گروهي از ايرانيان 
تبعيت امپراطوري پيروز را نپذيرفتند و به ايران معاودت كردند و 
گروهي از ايرانيان تابعيت روسيه را پذيرفتند و بازماندگان آنها 

به مقامات مهمي نيز رسيدند.
يكي از خانوادههاي قفقازي كه تابعيت روســـيه تزاري را 
پذيرفت خانواده حسين خان بود كه نام خانوادگي نخجوانسكي 

را براي خود انتخاب كردند.
حسين خان كه يك روز ايرانياالصل و مسلمان بود وارد 
ارتش روسيه تزاري شد و به علت لياقت و نبوغ خاص نظامي 
كه داشت خيلي زود ترقي كرد مخصوصًا در جنگهاي روس 
و ژاپن شجاعتهاي چشمگير او باعث شد كه امپراطوري را به 

پايتخت احضار كند و مورد محبت و عنايت قرار دهد.
حســـين خان پس از احضار شـــدن به پايتخت درگارد 
امپراطوري به خدمت مشغول شد و به زودي فرمانده سپاه سوار 

گارد امپريال شد.
ولـــي زندگي در پايتخت به مذاق حســـينخان قفقازي 
سازگار نبود زيرا هزينه زندگي در دربار پرتشريفات امپراطوري 

روس آسان و كمخرج نبود.
حســـين خان پس از مدتي اقامت در دربار عريضهاي به 
امپراطور نوشـــت و معروض داشت زندگي در پايتخت براي 
من كمرشكن اســـت اجازه فرمايند به قفقاز بروم و در همانجا 
مشغول خدمت باشـــم. امپراطور كه نسبت به او عالقه زيادي 
داشت دستور داد امالكي در اطراف پايتخت به وي واگذار شود 
تا كمك خرجي براي حسين خان باشد ولي درآمد اين امالك 
نيز دردي را دوا نكرد و حســـين خان مجدداً عريضه نوشت و 
اجازه مرخصي و انتقال خواســـت امپراطور اين بار دستور داد 
هر مقدار كه حســـين خان براي مخارج الزم دارد در اختيارش 

گذاشته شود.
بدينترتيـــب ژنرال حســـينخان به صـــورت يكي از 
برجستهترين افســـران گارد امپراطوري در پايتخت مقيم شد 
تا آنكه جنگ جهاني اول آغاز شـــد و امپراطور حسينخان را 
براي جنگ با آلمانها به جبهه فرستاد حسين خان در اين جنگ 
شهامت و دليري فراوان نشان داد گزارشهاي جنگ حاكي از آن 
بود كه حسين خان در زير آتش بيامان توپخانه آلمان خونسرد و 

بياعتنا مثل آنكه در خانه خود نشسته فرماندهي ميكند.
جنگ جهاني اول چهار ســـال به طول انجاميد در اواخر 
جنگ شـــيرازه كارها از هم پاشـــيد. در روسيه انقالب شد و 
امپراطور به ناچار اســـتعفا داد همان روزها كه شايعه استعفاي 
امپراطور بر سر زبانها بود حسين خان از جبهه تلگراف كرد و از 
امپراطور استدعا كرد استعفا ندهد تا او با قواي تحت فرماندهي 
خويش خود را به پايتخت برســـاند و كودتا كند. ژنرالها اين 
تلگراف را به امپراطور نشان ندادند و او استعفا داد. چند روز پس 
از استعفا از چنين تلگرافي باخبر شد و خواست حسين خان را 
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احضار كند ولي به او گفته شد شما حاال فقط يك سرهنگ ارتش 
هستيد! نه امپراطور.

نيـــكال بارها گفته بود آنكه به من وفادار ماند يك ژنرال بود 
و آن هم مسلمان بود.

حســـين خان پس از تسلط انقالبيون به جرم مخابره همين 
تلگراف به زندان افتاد و در همانجا درگذشت.

شـــجاعتهاي حســـين خان در جنگ روس و ژاپن و در 

جنگ جهاني اول بارها موضوع و عنـــوان مطالب صفحه اول 
روزنامههاي روسيه بود.

مركز پژوهش از دانشـــمنداني كه به زبان روســـي تسلط 
داشـــته و به منابع آن دوره دسترسي دارند خواهشمند است هر 
اطالع ديگري در مورد اين ژنرال ايرانياالصل دارند ما را مطلع 
فرمايند تا در شـــمارههاي آينده جهت اطالع خوانندگان گرامي 

درج شود.
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ـ بهرامي  ترجمهـ  ن
انفجار يك هسته كوچك در فضا بيماري و نابودي چندين 
انســـان است و بر اين اســـاس يك بمب چند مگاتني ميليونها 

قرباني دارد.
كتاب حاضر در بـــر گيرنده آثار مهم من در كليه زمينههاي 
اجتماعي، حقوقي و سياســـي اســـت كه طي چند سال اخير 

نوشتهام.
برخي از اين آثار براي خوانندگان غير روسي نيازمند كمي 
توضيح و معرفي است، بدون ترديد رفع هر نوع ابهام و شبهه منها 
از راه يك بررســـي و نقادي شرافتمندانه و ارائه صحيح مدارك 
و اسناد امكانپذير است. ميخواهم بصراحت و امانت شرايط و 
اوضاعي كه در آن رشد كرده و افكار و انديشههايم شكل يافتهاند 
بيان دارم. بايد عناصر تعيين كننده و ســـازنده ادراك و برداشت 
كنونيم را با عدالت و انصاف معرفي نمايم تا جلوي آنهمه دروغ 
و ياوه گوئيهاي درهم و پريشان را كه درباره من منتشر ميشود 

بگيرم. 
در سال 1921در مســـكو در يك خانواده فرهنگي متولد 
شدم. پدرم معلم فيزيك و مولف كتب و آثار پر طرفداري بود. از 
كودكي در محيط سرشار از صميميت و مهرباني و دستگيري از 
ديگران و فعاليت و تحرك بار آمدم. در سال 1938 پس از اتمام 
دبيرستان وارد دانشگاه دولت مسكو شدم. در سال 1942 دانشگاه 
را به پايان رســـاندم. فاصله ســـالهاي 1942 تا 1945 را در يك 
كارخانه سازنده وسائل جنگي در سمت مهندسي كار ميكردم و 
در همين دوره چند اكتشاف جديد در زمينه روش كنترل بعضي 

ابزار جنگي داشتم. 
از سال 1945 تا 1947 دوره عالي علمي را زير نظر دانشمند 
و تئوريســـين بزرگ فيزيك شـــوروي  درايگوريو گويچ تام) 
گذراندم.  چند ماه پس از دفاع از رســـاله نامزدي دكتراي علوم 
كه در بهـــار 1948 بود وارد گروه تحقيقاتي در زمينه مســـائل 

سالحهاي هستهاي شدم. 
كوچكترين ترديدي در دل نداشتم كه برخورداري شوروي 
از ســـالح مافوق  هســـتهاي ميتواند تعادل قواي جديدي در 
سرتاســـر جهان بهوجود آورد. كار مداوم و انجام دقيق و كامل 
وظايف علمي چندين اثر مســـتقل  و چند اثر كليدي ديگر را با 
همكاري ديگران به وجود آورد و عقايد جديدي در زمينه علوم 
هستهاي، مطرح شـــد در مطبوعات غرب اغلب از من به عنوان 

«پدر بمب ئيدروژن» ياد ميشود. 
در تابســـتان 1950 تقريبًا همزمان با كار روي سالحهاي 
هســـتهاي باتفاق اـ يـ  تام كار پردامنهاي را در زمينه انعكاس 
كنترل شده انرژي هستهاي به منظور استفاده از نيروي هستهاي 

عناصر سبك در صنايع آغاز كرديم. 
در سال 1950 مشتركًا عقيده ايزو السيون و جاذبه هستهاي 
را در حرارتهاي مختلف و پالســـما مطرح و توسعه داديم و 
تئوريهاي ما براي اندازهگيري دقيق تأسيسات هستهاي به اثبات 
رسيد، اين تحقيق انديشـــه پس از قرارداد و كنفرانس هستهاي 
ژنو جهت بكار گرفتن انرژي اتمي جهت مقاصد صلحآميز بهنام 
هارول شناخته شد و آنهم از طريق مقاله اـ  ر ـ كورچاتف مشهور 

شد. و همين كنفرانس از تئوري ما به عنوان راهگشا نام برد. 
در سال 1961 اين تئوري را تكامل داده و ايجاد حرارت از 
هسته را پيشـــنهاد كردم. هدفم از تكرار اين مطالب تأكيد بر اين 
حقيقت اســـت كه تمام تالشها و فعاليتهاي من صرف امور 

نظامي نشد. 
در ســـال 1950 گروه تحقيقاتي به صورت يك انستيتوي 
ويژهاي درآمد. هيجده ســـال بعد از اين تاريخ تمام زندگي من 
در كادر برنامههاي اين گروه كه كامًال نظامي بود صرف شـــد و 
در اين مدت ســـر و كارمان با مهندسين نظامي و مبتكرين ابزار 
جنگي، انستيتوهاي ويژه، كميتهها و امضاي دانشمند شوراها و 

برنامههاي آزمايشي افتاد.
روزانه شاهد تهيه گزارشـــات فعاليت هزاران دانشمند و 
مغزهاي پر قدرت و متفكر شدم كه در راه ايجاد جنگ افزارهاي 
فوق سالح جهت ويراني تمامي مدنيت و انسانهاي روي زمين 

بود. متوجه شدم كه كنترل در دست عدهاي اگرچه وارد و مستعد 
در رشـــته خاص خود لكن متفرعن قرار داشت، تا تابستان سال 
1953 رئيس كل برنامههاي اتمي بريا بود كه بر ميليونها برده و 
زنداني نيز حكومت ميكرد. تقريبًا  تمام بناها بهدست آنان ساخته 
ميشد. با شروع اواخر ســـالهاي پنجاه ميتوانستيد بصراحت 
تشخيص دهيد كه قدرت نظامي، صنعتي به دست رهبران خود 
كامهاي افتاده كه بهمه «چيز» برخوردي «وظيفه» مانند داشـــتند. 
موقعيت من بسيار دشوار بود. وضعيت عجيبي داشتم. تئوريسين 
و متخصص جواني بودم كه نه عضويت حزب را داشتم و نه در 
امور اداري مســـئوليت و دخالتي و بنابر اين انضباط و مقررات 
ايدئولوژيك حزبي شـــامل حال من نميشـــد و همين مسأله 
امكاناتي ايجاد كرد كه مســـائل زيادي را ديده و تجربه نمايم و 

آموزش خود را مهمتر از هر چيزي تكميل كنم. 
اين مسأله باعث شـــد كه روي پاي خود بايستم وانديشه 
مستقلي داشته و تماشـــاگر صحنه پر آشوب سيستم باشم. كليه 
اين عوامل و كنگره بيســـتم حزب كمونيست و مرگ استالين 
مسائل جديد صلح و امنيت جهاني را طرح كرد و براي ما كه در 
راه كشف وســـائل نابودي هرچه بيشتر جهان تحقيق ميكرديم 

اهميت زيادي در برداشت. 
افرادي مانند آلبرت شوايتزر و لينوس پالينك و ديگران را در 
اين زمان بياثر ندانم احساس وحشت همراه با دل  زدگي در زمينه 
مسائل سالحهاي هستهاي و قدرت تخريب آن در ذهن من قوت 
گرفت. امروز اين مطلب را تقريبًا همه ميدانند كه عوارض سالح 
هستهاي تنها تخريب ناگهاني و از بين بردن يك عده و سرزمين 
نيســـت، بلكه بيماريهاي ابدي و هميشگي براي ساكنان زمين 
ايجاد ميكند كه تأثير مستقيم بر زندگاني نوزادان آينده و باالخره 
تمامي نســـل بشريت در چند نسل كم عمر ميگذرد. هرگاه يك 
هســـته كوچك از فضا منفجر ميشود معني و مفهوم آن نابودي و 

بيماري چندين انسان بيگناه و عاشق زندگاني است. 
آنگاه فاصله آزمايش يك بمب و ســـالح چند مگاتني را 

ميتوان حدس زد. دهها هزار يا شايد ميليونها قرباني بيگناه...
براي توضيح اين مطلب مشـــكالت زيادي در مقابلم قرار 

داشت و تعدادي گوشهاي ناشنواي سياستمدار.

نامه و يادداشتهايي به مسئولين امر ارسال كردم. (مالقاتي 
هم با خروشـــچف كه در تعطيالت دريالتا به سر ميبرد داشتم و 
تمام كوشـــشهاي من جهت متوقف كردن آزمايشات هستهاي 
ســـال 1958 موثر نيافتاد) كنفرانسها تشكيل دادم و مطالبم را 

اظهار كردم.
تابســـتان 1961 را درســـت به خاطر دارم كه جلسهاي از 
دانشـــمندان اتمي و صدر شـــوراي وزيران نيكتا خروشچف 
داشتيم. اين جلسه همزمان با سياست هستهاي جديد شوروي و 
مسأله آلمان «ديوار برلين» بود، شوروي خود را جهت آزمايشات 
مفصل و پي در پي آماده كرده بود يادداشـــتي براي خروشچف 

نوشتم و متذكر شدم؛ 
« از ســـر گرفتن آزمايشات پس از قطعه سال آنها مذاكرات 
خلع ســـالح را با دشـــواريهاي جديدي روبرو خواهد كرد. 

مسابقات جديد تسليحاتي را آغاز خواهد نمود.»
خروشـــچف يادداشت را خواند و به جيب خود نهاد. تمام 
حضار را به شـــام دعوت كرد، سر ميز شام سخناني گفت كه به
خاطـــر صميميت و صراحت آنها كلمه به كلمه در خاطرم مانده 

است. 
سخنان خروشچف تنها عقايد شخصي وي نبود. 

بيش و كم حرفهاي خروشچف اين بود كه: «ساخاروف 
دانشـــمند خوبي اســـت، ولي اجازه بدهيد، امور پر دردسر و 
حقههاي سياســـت خارجي را به عهده داشته باشيم. تنها قدرت 
و تنها گمراه كردن دشمن ميتواند ما را به هدفهايمان نزديك 
كنـــد. ما نميتوانيم با صداي بلند فرياد  برداريم كه ما از موضوع 
قدرت سخن ميگوئيم ولي ادامه آزمايشات ميتواند اين مطلب 
را بگويد. اگر به حرف آدمهايي مانند ساخاروف گوش ميكردم 
ولگرد بيچارهاي ميشـــدم و هرگز صدر هيأت وزيران شوروي 
نبودم. در سال 1960 به كمك روش سياسي ماكندي به رياست 
جمهوري آمريكا انتخاب شد. اما حاال پشيزي ارزش ندارد اگر 

كندي سرنگون شود». 
حادثه ديگر در ســـال 1962 روي داد.  وزارتخانه با الهام از 
ماهيت بوركراتيك خود فرماني در امور ادامه آزمايشات صادر 
كرد كه از نظر فني و علمي هيچ لزومي نداشت. انفجار آزمايشات 
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بنياد شاهنامه فردوسي «پنجمين روز از هفته گفتگو درباره شاهنامه فردوسي» را با سخنان ايرج افشار درباره «چاپهاي مختلف شاهنامه» آغاز كرد وي چاپهاي 
گوناگون شاهنامه را به چهار دسته تقسيم كرد: نخست چاپهاي اعتبار يافته كه عمر آنها حداكثر يك قرن و نيم بوده و در نزد اهل ادب اعتبار يافتهاند سلسله نشر آنها 

عبارتست از لمسدن ترنرماكان مسرهل، فرلرس، بروخيم، شوروي و دبيرسياقي.
دوم چاپهائي را ميتوان ذكر كرد كه بنا به نيازي، بين مردم رواج يافته است اينگونه چاپها حتي در تحقيقات هم مورد استفاده واقع شدهاند.

سوم چاپهاي منتخب و گزيده اعم از اينكه حاوي سرتاسر شاهنامه باشند دو يا تنها يك يا چند داستان را برگزيده باشند اين منتخبات در ممالك گوناگون نظير 
فرانسه، آلمان، هند حتي سوئد بهچاپ رسيده است.

چهارم قطعات و بيتهائي كه در گوشـــه و كنار بهچشم ميخورد و چندان كلي بهحســـاب نميآيد. در مورد شكل اين چاپها نيز مي  توان به نتايج جالبي رسيد. 
نخســـتين چاپ مربوط به سال 1811 بوده و به نام لمسدن معروف است اين چاپ يك ستوني بوده و بهخط نستعليق نوشته شده است و به تدريج اين چاپها از يك 
ستوني به 6 ستوني تغيير شكل داده است ميتوان نتيجه گرفت نسخهاي كه بهدست خود فردوسي نوشته شده است تك ستوني بوده و سنت 6 ستوني متعلق بهزمان 
شاعر نميباشد همانطور كه «وامق و عذرا» و «گرشاسب نامه» نيز يك ستوني بهدست ما رسيده است. تصاوير شاهنامه نيز گوئي با خود شاهنامه خلق شده  اند. چرا 
كه اين تصاوير در قديميترين شاهنامههاي خطي نيز خودنمائي ميكنند سوزني  سمرقندي در قصائد خود دوبار از «نقش» شاهنامه سخن ميگويد اصوالً شاهنامه 
با تصويرش مورد پســـند مردم بوده است شـــاهنامههاي دوره مغولي و ايلخاني اغلب مصور است محقق امريكائي گرابار پس از 20 سال تالش كلكسيوني از نسخ 
مصور شاهنامه را فهرست كرده و نتيجه ميگيرد كه از برخي صحنهها نظير جنگ «رستم و اسفنديار» بالغ بر 100 صحنه تصوير موجود است حال آنكه از صحنههاي 

ديگر بيش از دو يا سه تصوير موجود نيست اين خود حكايتگر عالقه مردم به برخي صحنههاي كتاب ميباشد. 
نكته جالبي كه در اين تصاوير خودنمائي ميكند انعكاس زماني و مكاني نقاشي است بدين معني كه مثًال در تصاويري كه در تبريز به دست آمده نقشها داراي 
كاله قاجاري هســـتند حال آنكه همين نقشها در هند داراي هيات ايلخاني و مغولي بودهاند و يا نقشـــهائي كه يك نقاش روسي از نقشهاي فردوسي ساخته نظير 

جنگهاي لنينگراد است ميتوان نتيجه گرفت كه شيوه مصور كردن شاهنامه تحت تاثير عوامل زير بوده است:
نخست: تصاوير قهوهخانهاي كه بايد گفت ضمن متاثر بودن از شاهنامه بر آن نيز اثر گذاشته است. 

دوم: نقاشيهاي «درويش پرورده» كه مربوط به چاپ بروخيم بوده و با تصاوير ديگر شاهنامه تفاوت دارد اين تصاوير بدعتي را براي ديگران بجاي نهاد چنانكه 
اخيراً يار شاطر گزيدهاي از شاهنامه با تصاويري از مميز بهچاپ رسانده است كه با سنت نقاشي شاهنامه تفاوت كلي دارد. 

ميبايست بسيار قوي و قدرتمند انجام ميشد تا در مورد تعداد 
قربانيان رقم بيشتري صادر ميگرديد. با توجه به هدف آزمايشات 
و غير الزم بودن آن تالشهاي شديد و بيحاصلي براي متوقف 
نمودن آن آغاز كردم. تالشهاي من چند هفته ادامه داشـــت و 
هيجان و تأثر فراواني تمام وجودم را فرا گرفته بود، شب قبل از 
آزمايشـــات به وزير تلفن كردم و تهديد به استعفا نمودم. وزير 

جواب داد: «ترا از گلو آويزان نكردهايم كه بماني». 
بعد از آن موفق شـــدم تلفني با عشقآباد تماس بگيرم كه 
خروشـــچف آنجا بود و التماس كردم كه دخالت كند و نگذارد 
آزمايشـــات ادامه يابند. روز بعد با يكي از مشـــاوران نزديك 

خروشچف مالقات و مذاكره داشتم. 
تا انجام مالقات ما ســـاعت آزمايش فرا رســـيده بود و 
هواپيماي حامل بمب بار مرگ خود را به محل آزمايشات حمل 

ميكرد.
احساس ســـترون بودن و مرگ از آن پس همدم و همساز 
فعاليتهاي بعدي من شد و هرگز از خاطر زدوده نخواهد شد. 

در سال 1962 با وزير صنايع اتمي مالقاتي داشتم. 
در آن زمان وزارت مذكور بخشـــي از وزارت امور خارجه 
به حساب ميآمد و درجه اهميت بينالمللي نيروي هستهاي را 
نشـــان ميداد. آن زمان صحبتهاي مكرر خلع سالح عمومي 
و وســـائل ضبط ميزان تخريب آزمايشات زير زميني در فضا و 

اقيانوسها و نحوه كنترل آن مطرح بود. 
اما تشعشـــعات اتمي تنها از آزمايشات فضائي و اقيانوس 
بهدست ميآيد و خطرناك اســـت، بههمين جهت محدوديت 
آزمايشات مسئله حفظ نســـل را حل ميكرد. بايد خاطرنشان 
ساخت چنين پيشنهادي از طرف آيزنهاور رئيس جمهور آمريكا 
بدون به حساب آوردن شوروي مطرح شده بود. در سال 1963

قرارداد بهاصطالح مســـكو با ابتكار و پايمردي خروشـــچف 
وكندي امضاء شد. بايد اين نكته را تأكيد نمايم كه مالقاتهاي 
من در امضاي اين قرارداد تاريخي بيتأثير نبوده است؛ در سال 
1964 در كنفرانس آكادمي علوم اتحاد شـــوروي در ارتباط با 
انتخاب يكي از نوچههاي ليسنكو صحبت كردم. در سخنراني به 
يكي از مواردي كه در شوروي مطرح است يعني تابلوي «ورودو 
صحبت ممنوع»، اشـــاره كردم و آن شرايط ناهنجاري بيولوژي 
است. سالهاي سال است كه بيولوژي مدرن و ژنتيك از حيطه 
علوم شوروي خارج شده و حتي صحبت و تفكر هم درباره آن 
ممنوع و غير قانوني است، دانشمنداني كه در زمينه ژنتيك مدرن 
صاحب نظر و تأليفاتي ميباشـــند مدام به ياد انتقاد گرفته شده و 
رشته علمي آنان « شيادي» لقب يافته و خودشان نيز «عالم فما» 
نام يافتهاند. دانشمندان بنام و عاليقدري تحت پيگرد وحشيانه و 
به شيوه جاهالنهاي حيثيت و موقعيت خود را از دست دادهاند. 
خالصه اين كه انديشـــههايم را درباره آنان روي كاغذ آوردم و 

براي خورشچف ارسال كردم. 
سخنراني و نامهام سر و صداي زيادي بهراه انداخت و عده 
زيادي از آن پشتيباني كردند تا اين كه شرايط جديدي براي علم 
بيولوژي در شوروي ايجاد كرد. درست در همين زمان است كه 
نام من اول بار در مطبوعات شـــوروي بهطور رسمي مطرح شد 
و حتي رئيس آكادمي علوم كشـــاورزي شوروي ملي مقالهاي 

حمالت و اتهامات غير قابل بخششي را به من آغاز كرد.
براي من ايـــن اتفاقات معني و مفهـــوم بزرگ رواني در 
برداشت. همين حمالت ارتباطات جديدي بين من و ديگر افراد 
شرافتمند و دانشمند كه در شوروي پراكنده بودند ايجاد نمود. 
ويژه آشنايي و همفكري من با برادران مدوديف، ژورس وروي 
بســـيار مغتنم و هيجان انگيز بود. نسخه دستنويس و سانسور 
نشدة ژورس مدوديف بيولوژيست شوروي بهمقياس وسيعي 

دست به دست گشت و سرانجام بهدست من رسيد.
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اطالعات شنبه 18 آذر 1354 (شماره 14881)

مركز پژوهش روزنامه اطالعات 
تلگرافهاي تاريخي را منتشر ميكند

زير نظر: محسن ميرزايي

با همكاري: احمد احرار، منصور تاراجي، محمدعلي سفري، محسن مفخم، نصرتاهللا فتحي، صادق ضيايي

آقاي محمود ميرزايي متن يك تلگراف مهم تاريخي را در اختيار مركز پژوهش و اسناد تاريخي روزنامه اطالعات گذاشتهاند و شما گراور آن را در اين صفحه مالحظه 
مينمائيد.

اين تلگراف، در 22 جمادياالولي 1326 هجري قمري مخابره شده و تمام علماي ايران اعم از موافق و مخالف نسخهاي از آنرا دريافت داشتهاند.
بطوريكه مالحظه مينمائيد اين تلگراف بدون عنوان صادر شده و بصورت بخشنامه بتمام واليات مخابره گرديده و تلگراف خانه يا حكومت محل موظف به توزيع 

آن بوده است لذا ميتوان حدس زد كه دهها هزار از اين تلگراف در آن روزهاي بحراني بين علما و بزرگان كشور توزيع شده باشد.
اهميت اين تلگراف بيشـــتر در تاريخ مخابره آنست زيرا با واقعه توپ بستن مجلس شوراي ملي فقط 2 روز فاصله دارد. تاريخ اين تلگراف 21 جمادي االولي 1326

هجري قمري است و ميدانيم كه در تاريخ 23 جمادياالولي مجلس به توپ بسته شد سران آزادي دستگير و عدهاي 
از آنان در باغشاه بدست متصدي اعطاء اين موهبت شده براي خدمت بدين و دولت اسالم شيداله اركانه قانون اساسي 
را در حالي كه پدر مرحومم را رمقي نبود قلم را در دست مباركش گذارده و بصحه رسانيدم و بعد از آن هم از ساعتي 
كه به تخت ســـلطنت جلوس كردم تمام هّم خود را در استقرار اساس مشروطيت مصروف و بĤنقدري كه خود در قوه 
داشتم و اسباب فراهم بود در پيشـــرفت اساس قصور نورزيده تا مشروطيت دولت و آزادي ملت مستحكم ساختم. 
وليكن متاســـفانه اين آزادي را كه از لوازم استقرار مشروطيت بود جمعي مفسد و مغرض وسيله پيشرفت را اغراض 
باطنيه و خياالت فاسد خود كه منافي و مباين با اساس مقدس اسالم بود قرار داده در ذهن عوام بنوع ديگر رسوخ دادند 
خاصه وقتي كه در متمم قانون اساسي ديدند مذهب رسمي اهالي ايران مذهب مقدس جعفري و قانون غراي احمدي 
صلواتاهللا عليه است و ديگر آزادي مذهب براي آنها غيرممكن خواهد بود بانواع حيله و دسيسه گاهي بزبان ناطقين و 
زماني به عبارات و اشارات در روزنامهجات باسم ترك كهنهپرستي و خرافات عقيده اذهان به جالدان سپرده شدند.

بسيار بعيد است كه تصور كنيم محمدعلي شاه تصميم توپ بستن مجلس را ظرف چند ساعت گرفته باشد بلكه 
بموجب اســـنادي كه در دست ميباشد لياخوف روسي دستورات الزم را از فرماندهان متبوع خود در خارج از كشور 
دريافت ميكرد لذا با توجه به دالئل فوق محمدعلي شـــاه در موقع مخابره اين تلگراف تصميم نهايي خود را دائر بر 
توپ بســـتن مجلس گرفته بود و براي اينكه زمينهسازي كند اين تلگراف را صادر كرده و مشروطهخواهان را بيدين 
قلمداد نموده اســـت و حربههاي موثري مثل آزادي نسوان را نيز بكار گرفته و خواسته است اعمال وحشيانه روزهاي 

بعد را پيشاپيش موجه جلوه بدهد.
البته حوادث آينده نشـــان داد كه حسابهاي او درست نبود زيرا بمحض آنكه خبر توپ بستن مجلس منتشر شد 
مراجع تقليد در عراق عكسالعمل بســـيار شديدي نشـــان دادند و آنگاه تبريز مردانه قيام كرد و سرانجام گيالنيها و 
بختياريها بتهران روي آوردند محمدعلي شـــاه به سفارت روس پناهنده شد و از سلطنت خلع گرديد اكنون متن اين 

تلگراف تاريخي:

متن تلگراف:
جنابان مستطابان مالذاالنام حجج اســـالم دامت افاضاتهم از قراري كه بعرض رسيد در اين موقع كه براي رفع 
و جلوگيري از پاره اغتشاشـــات داخله و طرد و منع سياده عوام را مشوب ساختند و مقاصد خود را در ضمن الفاظ و 
عبارات ظاهرالصالح به لباس مشـــروطيت جلوه داده تا بمدتي كه ميانه را از ذكر مصيبت و پاره اعمال خيريه ديگر 
كه بناي شرع مقدس بر آنها اســـتقرار دارد بازداشته و بĤنها اكتفا نكرده نسوان را به تشكيل انجمن و گفتگوي آزادي 
واداشـــتند. ديدم نزديك است در اركان شـــرع مقدس نبوي رخنه وارد آورد مقصود حضرت ختمي مرتبت را كه از 
فرمايش (اني تارك قيكم الثقلين كتاباله و عترتي) باالمره از بين ملت اسالم مرتفع سازند. چنانچه بعضي خياالت و 
اقدامات آنها بسمع جنابان عالي نيز رسيده و امروز به نوعي اغراض خود را در ذهن عوام رسوخ داده كه علماء اعالم 
و بزرگان اسالم طهران نيز تا يك درجه از جلوگيري عاجز مانده تا اين ايام كه غرضورزي و شورشطلبي آنها نزديك بود دولت و ملت را دچار مخاطرات صعبالعالج 
كند و اساس سلطنت شش هزار ساله را متزلزل نمايد. برحسب وظيفه شخصي زياده از اين تحمل و سكوت را جايز نشمرديم. اول: براي حفظ و حراست دين مبين اسالم 
و ديگر براي نگاهداري بعضي مفسدين بطوري كه بعموم واليات دستخط نموديم الزم دانستيم شروع به بعضي اصالحات كنيم و امنيت كه از تمام مملكت سلب شده بود 
بهرنحو ممكن شود اعاده دهيم. باز مغرضين به اشتباه كاري و خلط مبحث اذهان عامه را مشوب ساخته و هم چه اظهار داشتهاند كه شايد قصد ما العياذباهللا عدم مساعدت 
با اساس مقدس مشروطيت است!. تلگرافاتي هم كه ناشي از اين خيال بياصل بود از بعض واليات مالحظه شد براي رفع اشتباه و اطمينان قلوب عامه الزم شمرديم اوضاع 
حاليه مملكت و عقايد باطني خودمان را بتوسط علماي اعالم كه پيشوايان دين حنيف اسالمند به عموم ملت و فرزندان خودمان اظهار نمائيم. بر قاطبه اهالي ايران عمومًا

و بر آن جنابان خصوصاً معلوم اســـت كه در موقع ارتحال شاهنشاه مبرور پدر تاجدارم كه در اساس دولت و اوضاع مملكت تغييراتي رخ داده و مرا براي نيابت سلطنت از 
آذربايجان به طهران احضار و زمام مهام مملكت را به عهده من تفويض فرمود بواسطه نقاهت مزاج هنوز قانون اساسي كه عالمت مشروطيت دولت بود از صحه شاهنشاه 
مغفور نگذشته و بلكه بواسطه بعضي عرايق نميگذشت و هرچند عقالي مملكت و علماي اين فن هنوز استعداد مشروطيت را در ايران فراهم نميديدند و لوازم اقدام اين 
امر مهم به هيچ وجه ممكن نبود من شـــخصًا چون ترقي دولت و سعادت ملت را در ايجاد و استقرار اين اساس ميديدم خود بشخصه سلطنت كه اجداد و نياكان به قيمت 
جان و قدرت شمشـــير بدســـت آورده و به موهبت خداوندي و توجه امام عصر عجلاله فرجه بمن تفويض شده از فساد آنها جلوگيري نمايم و وجود آنها را كه اسباب 
هرج و مرج و بينظمي تمام مملكت گشـــته از اين مملكت طرد و منع كنم. اين است كه  اگر تلگرافاتي انتشار داده و اظهاراتي كردهاند مبني بر عقايد باطله خودشان است 
و مجدداً به همه اعالم مينمائيم كه مشـــروطيت مشروعه را خودمان در كمال ميل و رغبت امضاء نموده در استقرار اساس و حفظ و حمايت مجلس شوراي ملي با تمام قوا 
خواهيم كوشـــيد و انشاءاهللا ببركت اولياءاله در هر نوع مساعدت با اين اساس كه مستلزم ترقي دولت و آسايش ملت خودمان است مضايقه نخواهم نمود از مقاصد حسنه 

خودمان به هيچ عانق و مانعي نخواهم ايستاد.
في شهر جمادي االولي
1326
محمدعلي شاه قاجار
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حماسه پايداري

... آنهـــا كه رفتند، ايـــن يادگاران 
گرانســـنگ را بهعنوان نماد شرافت 
و شـــهامت برجاي نهادند، تا مبادا 
بازمانـــدگان و راهپوياني كه از پي 
ميآيند و هنوز هـــم حقيقتاً پالك
برايشـــان مالك است، در پيچ و خم 
جادهي چندباندهاي كه كفش  هايشان 
را به خود ميخواند و گرم و گرســـنه 
در پيش پايشان دهان گشوده است، 
عالئم راهنمايي و رانندگي را نبينند؛ 
و آنگاه دانســـته يا ندانسته خداي 
ناكرده در ژرفاي دّرههاي زر و زور و 
تزويِر سياسي و اقتصادي و اخالقي كه 
رهاوردي جز ابتالي به بيماريهاي 
واگيردار و عالجناپذير دروغ و غرور 
و غيبـــت و تهمـــت و تندخويي و 
تيزگويي و حقكشي و حقيقتسوزي 
و نفسســـتايي و دنياپرستي ندارد، 

سقوط كنند. 
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محمود كاوه ســـال 1340 هجري شمسي در مشهد مقدس 
متولد شـــد. پدرش كه از كسبه متعهد به شمار ميآمد، در دوران 
ستمشـــاهي، با علما و روحانيون مبارز از جمله آيتاهللا العظمي 

خامنهاي، شهيد هاشمينژاد و شهيد كامياب ارتباط داشت.
وي كه براي تربيت فرزندش اهميت زيادي قائل بود محمود 
را همراه خود به مجالس و محافل مذهبي و نماز جماعت ميبرد 
و از اين راه فرزندش را با مكتب اهلبيت(ع) و تعاليم انسانساز 

اسالم آشنا ميكرد.
وي دوران تحصيالت ابتدايي خود را در چنين شـــرايطي 
سپري كرد. از آنجا كه خواســـت پدرش به هنگام تولد محمود 
اين بود كه وي را جزو پيروان واقعي مكتب اســـالم قرار دهد،او 
با عالقه قلبي و مشـــورت پدر وارد حوزه علميه شد و همزمان، 

تحصيالت دوران راهنمايي و دبيرستان را نيز ادامه داد.
با شـــروع جريانات انقالب، او كه جواني با نشاط، فعال و 
مذهبي بود با شـــركت در محافل مساجد جواداالئمه(ع) و امام 
حسن مجتبي(ع) كه در آن زمان از مراكز تجمع نيروهاي مبارز بود، 
از هدايتها و تعاليم آيتاهللا العظمي خامنهاي بهرههاي فراواني 
برد و رهتوشـــههاي همين تعاليم را با خود به محيط دبيرستان و 
ميان دانشآموزان منتقل كرد. او در دبيرســـتان به عنوان محور 
مبارزه شناخته ميشـــد. با عالقه وافر به پخش اعالميههاي امام 
خميني(ره) ميپرداخت و فعاالنه در راهپيماييها و درگيريهاي 

زمان انقالب شركت داشت.

فعاليتهاي بعد از پيروزي انقالب
با پيروزي انقالب اسالمي، كاوه جزو نخستين عناصر مؤمن 
و متعهدي بود كه به ســـپاه پاســـداران انقالب اسالمي در شهر 
مقدس مشهد پيوست و پس از گذراندن يك دوره آموزش شش 
ماهه چريكي، به آموزش نظامي برادران سپاه و بسيج پرداخت.
پس از آن براي حفاظت از بيت شـــريف امام(ره) در يك
ماموريت شـــش ماهه به تهران عزيمت كرد و با شـــروع جنگ 
تحميلي، به همراه شـــماري از نيروهاي خراسان به جبهههاي 
جنوب اعزام شـــد. مدتي بعد به علت نياز شديدي كه پادگان به 
مربي داشـــت او را براي آمادهسازي و آموزش نيروها به مشهد 

فراخواندند.

كاوه در كردستان
به رغم اين كه براي آموزش نيروها اهميت بااليي قائل بود و 
مسئول مستقيم او زياد تمايل نداشت وي را (كه از مربيان دلسوز 
و قوي محسوب ميشد) به جبهه اعزام كند، اما روح پرتالطم او 

به دنبال فرصتي بود تا رودرروي دشمن قرار گيرد و از انقالب و 
ارزشهاي آن عمًال دفاع كند.

بنابراين در نخستين فرصت با جلب رضايت فرمانده پادگان 
به ديار كردســـتان (كه در آن زمان توسط گروهك ها و عناصر 

ضدانقالب دچار مشكالت و آشوب شده بود) عزيمت كرد.
او كه به همراه شـــماري از برادران پاسدار براي آزادسازي 
شهر بوكان وارد كردستان شده بود به دليل لياقتها و مهارتهايي 
كه داشت، در همان ابتدا به عنوان فرمانده يك گروه دوازده نفره 

انتخاب شد.
كاوه در اين منطقـــه براي مبارزه بـــا ضدانقالب -كه از 
حمايتهاي خارجي برخوردار بود و با جناياتي هولناك،توطئه 
شوم جدايي آن نقطه از ميهن اســـالمي را در ذهن ميپروراند 
-شـــب و روز نداشت و به دليل تالش بســـيار زياد،جديت و 
پشتكار، شجاعت و روحيه شجاعتطلبياي كه داشت، در مدت 

كوتاهي به سمت فرماندهي عمليات سپاه سقز منصوب
شـــد و در اين زمان با ناباوري همگان همراه شمار كمي 
نيرو،عمليات آزادسازي منطقه مرزي بسطام را با شهامت غيرقابل 
وصفـــي طرحريزي و45كيلومتر جاده مرزي را طي يك مرحله 
و در مدت 24 ســـاعت در قلب منطقه تحت نفوذ ضدانقالب 

آزاد كرد.
ضدانقالب كه با برخورداري از سالح و امكانات و نيروي 
رزمي فراوان، عرصه را بـــراي نيروهاي نظامي و انتظامي تنگ 
كرده بود و جنايات فجيعي مرتكب ميشد، با ورود جوانان دلير 
و متعهدي چون كاوه به صحنه عمليات، به اين نتيجه رســـيد كه 

ماندن در كردستان برايش سنگين تمام خواهد شد.
كاوه و همرزمانش با عمليات پي در پي،مزدوران اســـتكبار 
را در منطقه منفعل كـــرده بودند تا جايي كه ضدانقالب در اوج 

درماندگي براي زنده يا مرده او جايزه تعيين كرده بود.

نقش كاوه در تيپ ويژه شهدا
به دنبال عمليات سرنوشتســـاز نيروهاي ســـپاهي در 
محورهاي مختلف كردستان و همزمان با تشكيل تيپ ويژه شهدا 
(كه فرماندهي آن بر عهده شهيد ناصر كاظمي بود) كاوه به عنوان 

فرمانده عمليات اين تيپ انتخاب شد.
پس از گذشـــت مدتي كوتاه از فعاليت او در اين مسئوليت 
(كه با آزادسازي بســـياري از مناطق همراه بود) آوازه تيپ ويژه 
شهدا، آنچنان ضدانقالب را متحير كرد كه به كلي روحيه خود را 
از دست دادند و در مقابل هر يورش رزمندگان اسالم، فرار را بر 
قرار ترجيح ميدادند و ميدانستند كه مقاومت در مقابل اين يگان 

اشاره: «يك لشــكر را يك جوان 
بيست و چهارـ  پنج ساله اداره ميكند، 
در حالي كه در هيچ جاي دنيا، افسري به 
اين جواني پيدا نميشود كه يك لشكر 
را اداره كنــد. چند صد نفر يا چند هزار 
تا انسان را اين رهبري ميكند، در كجا؟ 
نه در مسافرت به سوي فالن زيارتگاه يا 
فالن ييالق، در ميدان جنگ، زير آتش، 
در مقابله با تانك هاي دشــمن با وجود 
آن همه مانع يك جوان بيســت و چند 
ساله، چند هزار آدم را شما ميبينيد دارد 
هدايت ميكند؛ با ســازماندهي ميبرد 
جلو، خط را ميشكند، دشمن را تار و 
مار ميكنند، اسير هم ميگيرند، منطقه 
هم اشــغال ميكنند و مستقر ميشوند. 
پس نظامي گري هــم در معجزه گري 
انقالب و سازندگي انقالب وجود دارد، 
نه تنها معنويت؛ اما باالتر از نظامي گري 
ايــن معنويت و تقواي جوانان اســت 
كه آن را هم دارند.» / «محمود (شــهيد 
محمود كاوه) زمان انقالب شــاگرد ما 

بود؛ اما حاال استاد ما شد.»
جمالت باال، توصيف رهبر معظم 
انقالب از شهيد محمود كاوه است. دهم 
شهريور، سالروز شهادت سردار كاوه 
اســت. به اين مناسبت مروري ميكنيم 
بر زندگي، فعاليتها و نحوه شــهادت 

اين رزمنده.

چهارشنبه 13 شهريور 1392

يادكردي از 
«كاوه» انقالب و دفاع مقدس

7  آينه

اميرطوسينژاد با نگاه
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جز خسارت و نابودي ثمري نخواهد داشت.
كيلومتري آن، آزادسازي  آزادسازي ســـد بوكان و جاده 47
جاده صائيندژ به تكاب، آزادسازي محور استراتژيك پيرانشهر 
به سردشت كه به عنوان مركزيت و نقطه ثقل ضدانقالب به شمار 
ميآمد و منجر به انهدام مركز راديويي آنها و فتح ارتفاعات مهم 
مرزي منطقه «آلواتان» و آزادســـازي زندان «دولهتو» و هالكت 
بيش از 750 نفر از ضدانقالب شد، از جمله نبردهاي تهاجمياي 
بود كه توســـط شـــهيد كاوه و همرزمانش در تيپ ويژه شهدا 

طرحريزي و به اجرا گذاشته شد.
تعـــداد عملياتهايي كه به وســـيله كاوه عليه ضدانقالب 
فرماندهي شـــد آن قدر زياد است كه ذكر نام تمامي آنها در اين 

مختصر ميسر نيست.
او كه پس از شـــهادت سرداران رشيد اسالم از جمله شهيد 
ناصر كاظمي، شهيد محسن گنجيزاده وشهيد محمد بروجردي 
در خرداد 1362 رســـماً به فرماندهي تيپ منصوب شده بود، با 
تالش همه جانبه براي آموزش، سازماندهي و آمادهسازي نيروها 

از هيچ كوششي دريغ نميكرد.
بنا به صالحديد فرماندهي ســـپاه 29 تير 1362 تيپ ويژه 
شهدا مأموريت يافت تا در عمليات برونمرزي «والفجر2» كه در 

منطقه حاج عمران انجام ميگرفت، شركت كند.
در اين عمليات، كاوه با هدايت قوي رزمندگان، اهداف از 
پيش تعيين شـــده تيپ از جمله «ارتفاعات 2519» را با موفقيت 
به تصرف درآورد. همزمان با «عمليـــات والفجر4»، ماموريت 
پاكسازي محور سردشت از لوث وجود ضدانقالب (دموكراتها 

و منافقين) به اين تيپ واگذار شد.
رزمندگان غيور و سلحشـــور نيز ضمن تسلط به ارتفاعات 
مرزي كوه سير، قوري، تالشو روستاي اسالمآباد، مركز راديويي 

منافقين و مقر دموكراتها را تصرف كردند.
تيپ ويژه شهدا در سال 63 در «عمليات بدر» همراه با ساير 
يگانهاي سپاه، با دشـــمن تا دندان مسلح جنگيد و روز 23 تير 
1364 در «عمليات قادر» (همراه با يگانهايي از ارتش جمهوري 
اسالمي) در جبهه شمالي «سيدكان» عراق سبب بر هم زدن آرايش 
نظامي دشمن شد. همچنين در عمليات پشتيباني «والفجر9» كه 
در منطقه «چوارته» عراق انجام گرفت، در انهدام قواي دشمن و 
تصرف بخشي از خاك آنان نقش مؤثر داشت كه هر كدام نشاني 
از دالوريها و حماســـهآفريني كاوه و يارانش را در خود ثبت 

كرده است.

ويژگيهاي اخالقي
صفات ارزنده و ويژگيهاي ايماني محمود كاوه سبب شد 
كه خود را وقف انقالب كند و با اهميتي كه كردســـتان براي وي 

داشت خود را فرزند كردستان معرفي ميكرد.
روحيه واال و انساندوســـتي او به قدري در اطرافيانش اثر 
ميگذاشت كه با وجود تبليغات سوء دشمنان و ايجاد جو مسموم 
عليه آن،كاوه و يگان تحت امـــرش، هنگامي كه به درجه رفيع 
شهادت نائل شد، مردم مهاباد با پاي برهنه زير پيكر پاك و مطهر 
سردار بزرگ خود بر ســـر و سينه ميزدند و اشك ميريختند و 

ضدانقالب را نفرين ميكردند.
او با الهام از ســـخن خداوند كه در وصف مومنان بيان شده 
اســـت: «اَِشّداُء َعَلي الُكّفار ُرَحماء بَينَهم»، در قلب مردم و نيروها 
جاي گرفته بود و هيچ انگيزهاي جز خدمت به انقالب و احياي 

ارزشهاي الهي نداشت.
كاوه در عين حال كه همه اوقاتـــش را براي مبارزه به كار 
ميبســـت، از پرداختن به تكاليف ديني و انجام مستحبات نيز 

غافل نبود.
او از مروجين قرآن كريم بود و با عشق خالصانه به اسالم و 
مكتب، آيات جهاد را تالوت ميكرد و در صحنه جنگ با دشمنان، 

آن را در عمل تفسير ميكرد.
روحيه اطاعتپذيري و واليتي، هوش سرشار و چابكي در 
عمليات، مسلح بودن به سالح تقوا و اخالق حسنه، شجاعت و 
بيباكي، ساده زيستي و صميميت با نيروها از جمله ويژگيهاي 

شخصيتي محمود كاوه بوده است.
با وجودي كه در مقابل ضدانقالب ســـازشناپذير، جسور 
و با شـــهامت بود، اما در داخل تيپ با نيروهاي تحت امر خود 
برخوردي بســـيار متواضعانه و باصفا و صميمي داشت و همين 
تواضع او سبب شـــده بود كه محبوبيت خاصي در بين نيروها 

داشته باشد.
كاوه در قلب نيروهاي بســـيجي و سپاهي جاي داشت. او 
مصداق بارز تلفيق محبـــت و قاطعيت در امر فرماندهي نظامي 

بود.
روزي يكـــي از نزديكان وي به منطقـــه آمده بود. يكي از 
برادران تقاضا كرد كه كار مناسبي به او محول كند، كاوه پاسخ داد: 

همه بسيجيها فاميل من هستند.
در بعد آمادگي جســـماني، هيچگاه از ورزش غافل نبود و 
با تشـــويق نيروها و حضور در مسابقات ورزشي، آمادگي رزمي 
نيروهـــا را باال ميبرد. همواره براي تشـــويق بچهها ميگفت: 

موفقيت من در كوههاي بلند كردستان مديون ورزش است.
او چريكي زبده بود كه در عمل و جنگ چريك شده بود نه 

با درسهاي تئوري.
كاوه هميشـــه راهگشـــاي عمليات بود، هرجا كه كار گره 
ميخورد او رهگشـــا بود و هر كجا كه از عزم و اراده رزمندگان 
كاسته ميشد، اراده پوالدين او به همه روحيهاي تازه ميبخشيد.

او براي اين كه بتواند عمليات را بهتر هدايت كند پيشاپيش 
رزمندگان حركت ميكرد.

با اينكه بارها در صحنههاي عملياتي مجروح شده بود، ولي 
هميشه قبل از بهبودي، به منطقه بازميگشت و در برخي مواقع نيز 
نيروها او را با سر و بدن باندپيچي شده ميديدند كه در ميانشان 

حاضر ميشد و آماده پذيرش ماموريت و اجراي عمليات بود.
سرتيپ شهيد حسن آبشناســـانـ  فرمانده لشكر 23 نوهد 
ـ ميگويد: اگر در دنيا يك چريك پاكباخته و دلباخته به اســـالم 
و حضرت امام(ره) وجود داشـــته باشد، محمود كاوه است و هر 
رزمندهاي كه بخواهد خوب پخته و آبديده شود بايد با تيپ ويژه 

شهدا پيش برود.
او داراي فضايـــل روحي و اخالقي ويژهاي بود و انجام كار 

خالصانه و بيريا را سرلوحه زندگي خود قرار داده بود.
كم ســـخن ميگفت و بيشتر عمل ميكرد و همواره  عمومًا
سعي ميكرد وحدت ارتش و سپاه حفظ شود و ارتشيان نيز او را 

از خود ميدانستند.

نحوه شهادت
دهم شهريور 1365، روزي است كه روح اين سردار شجاع 
اسالم و سرباز وارسته حضرت بقيهاهللا االعظم(عج) در «عمليات 
كربالي2» بر بلنداي قله 2519 حاج عمران به پرواز درآمد و دل 
صخره و كوه، ياد و خاطره شـــجاعت او را در خود ثبت كرد. آن 

روز، كاوه مزد جهاد را كه شهادت بود، دريافت كرد.
ويژگيهاي درخشـــنده او در مدت خدمتش و در تصدي 
مسئوليتهاي مختلف درسي است بس بزرگ براي همه سربازان 
اسالم و پاسداران انقالب اسالمي، تا با بكارگيري آنها و آراسته 
شدن به آن ســـجاياي اخالقي، نمونههايي از لشكريان مخلص 
حضرت بقيةاهللا العظم(عج) باشند و خود را براي دفاع از حريم 

اسالم و ارزشهاي متعالي آن، همواره مهيا و آماده كنند.

حركت فرمانده تيپ به سوي شهادت
طاقت و شدت دشـــوارياي كه نيروهاي عمل كننده خواه 

ناخواه با آن مواجه بودند ســـبب شده بود پيروزي را نيز دور از 
دســـترس ببينند. تيپ ويژه 155 شهدا به خصوص فرمانده آن، 

مؤمنانه و شجاعانه در عرصه درگيري وارد شدند.
شهيد اميري مقدم، راوي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ 
در اين تيپ، در گزارش خـــودش از عمليات كربالي 2 درباره 
حركت نيروها براي ادامه عمليات و سرانجام آن، چنين روايت 
كرده اســـت: «تغييرات انجام شده در طرح مانور و موفق نبودن 
كامل تيپ ويژه 155 شهدا در عمليات شب گذشته، موجب ترديد 

در مسئوالن، به ويژه فرماندهان اين تيپ شده بود.
اين ترديد اگرچه در خود فرمانده تيپ (برادر محمود كاوه) 
نيز وجود داشت ولي وي با توجه به حساسيت زمان و مصلحت 
كل عمليـــات، اين ترديد را بروز نميداد و به همين دليل تصميم 
گرفت بـــراي زدودن ترديدها و تقويت روحيه عملياتي در افراد 
تيپ، به همراه نيروهاي عمـــل كننده در منطقه درگيري حاضر 

شود.
وقتي مســـئوالن تيپ از اين تصميم آگاه شـــدند درصدد 

برآمدند كه وي را از اين عمل باز دارند.
فرمانده يكي از گردانهـــا (برادر صالحي) براي منصرف 
كردن وي ميگويد: «شـــما اين كار را نكنيد، آتش دشمن زياد 

است، مسير بد است، خداي نكرده طوري ميشود.
فرمانده در جواب ميگويد: «خب، اگر اين طور اســـت، ما 

هم شهيد ميشويم.
اگر كار مثل شب گذشته بشود، ما هم حاضريم امشب شهيد 
شـــويم.» به همان اندازه كه خود وي در رفتن به خط درگيري 

مصمم بود، ساير مسئوالن تيپ مخالف بودند.
هنگام اعزام گردانها براي انجام ماموريت، ابتدا گردان امام 
حسين(ع) ســـپس گردان امام سجاد(ع) در حالي كه فرماندهي 
تيپ (محمود كاوه ) پيشـــاپيش آنها قرار داشت، حركت خود را 

براي تصرف ارتفاع 2519 آغاز كردند.
طبق طرح مانور قرار بود گردان امام حسين (ع) «پايگاههاي 
1 و2» و «گردان امام سجاد(ع)» «پايگاههاي 3و4» را تصرف كنند. 
حساسيت دشمن نيز نسبت به شب اول كمتر شده بود و احتمال 
جدي نميداد در اين محور مجدداً عمليات شود، از اين رو اجراي 

آتش و پرتاب منور آنها نيز اندكي كاهش يافته بود.
به هر ترتيب حدود ساعت يك بامداد كه نيروهاي پياده پس 
از پيمودن مســـافت فاصله خط خودي تا دشمن به زير اهداف 
مورد نظر رسيدند تا با هماهنگي آتش خودي درگيري را شروع 
كننـــد در همين هنگام گلوله خمپاره كنار بـــرادر كاوه به زمين 

اصابت كرد و او در همان محل شهيد شد.
راوي قرارگاه حمزه(ع) (اســـداهللا احمـــدي) به  نقل از 
فرمانده «لشـــكر 5 نصر» (محمدباقر قاليباف) نوشته است: «در 
مراســـم تشييع پيكر شـــهيد محمود كاوه، پدر وي درخواست

حجتاالسالم طبسي توليت آســـتان قدسرضوي را مبني بر 
اينكه پيكر شـــهيد محمود كاوه در حرم مطهر حضرت رضا(ع) 
و يا در يكي از حجرههاي مخصوص حرم دفن شود نپذيرفت و 
گفت: «پســـرم  از ابتدا با بسيجيها بوده و بهتر است در كنار آنها 

دفن شود.»

گوشهاي از وصيتنامه
دشـــمن بايد بداند و اين تجربه را كسب كرده باشد كه هر 
توطئـــهاي را كه عليه انقالب طرحريزي كند، امت بيدار و آگاه با 

پيروي از رهبر عزيز، آن را خنثي خواهد كرد.
آينده جنگ هم كامًال روشـــن اســـت كه پيروزي نصيب 
رزمندگان اســـالم خواهد شد و هيچگاه ما نخواهيم گذاشت كه 

خون شهيدانمان هدر رود.

سرتيپ شهيد آبشناسان: اگر در دنيا يك چريك پاكباخته و دلباخته به اسالم و حضرت امام(ره) وجود داشته باشد، محمود 
كاوه است و هر رزمندهاي كه بخواهد خوب پخته و آبديده شود بايد با تيپ ويژه شهدا پيش برود

آينده جنگ كامًال روشن اســت كه پيروزي نصيب رزمندگان اسالم خواهد شد و هيچگاه ما نخواهيم گذاشت كه خون 
شهيدانمان هدر رود

پدر شهيد كاوه در مراسم تشييع پيكر پسرش، درخواست توليت آستان قدس رضوي را مبني بر اينكه پيكر شهيد محمود 
كاوه در حرم مطهر امام رضا(ع) يا در يكي از حجرههاي مخصوص حرم دفن شود، نپذيرفت و گفت: «پسرم از ابتدا با بسيجيها 

بوده و بهتر است در كنار آنها دفن شود.»
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بخش اول 
اشاره: چهارشنبه گذشته همزمان با سالروز اجراي عمليات كربالي 4، جزئياتي از اين عمليات 
و عملكرد رزمندگان كشورمان در گزارشـــي با عنوان «عمليات كربالي 4، مقدمهاي براي انهدام 
ماشين جنگي دشمن» در همين صفحه از نظر خوانندگان گذشت. در اين شماره يكي از رزمندگان 
حاضر در اين عمليات، گوشهاي ازدالورمرديهاي قهرمانان كشورمان را اينگونه تشريح ميكند: 

***
عمليات كربالي 4 هيچگاه مظلوميت و شـــجاعت بســـيجيان لشكر 25كربالي مازندران را 
فراموش نميكنـــد. عملياتي كه رادارهاي آمريكايي به جبران قضيـــه مك فارلين، همه جزئيات 
كربالي مازنـــدران در اين عمليات، نزديك به 20 عمليات را به عراقيها داده بودند. لشـــكر 25
گردان عملياتي داشـــت كه از بين آنها گردان عاشورا به عنوان خط شكن انتخاب شد. رمز عمليات 
كربالي مازندران  يا محمد(ص) بود كه ساعت 22 و 45 دقيقه سوم ديماه 65 اعالم شد و لشكر 25
از سه معبر عملياتي وارد عمل شد. مظلوميت شهداي عمليات كربالي چهار تداعي كننده غربت و 
مظلوميت اباعبداهللا الحســـين (ع) و ياران باوفايش در روز عاشورا است. بخشي از اين مظلوميت و 

رشادتها به نقل از جانباز شيميايي علي اماني، بيسيم چي «كربالي 4» را با هم ميخوانيم: 
 اول دي «1365» شـــلمچه، غروب بود، حاج بصير چند تا نامه محرمانه به من داد، گفت: برو 
اينها را به فرمانده گروهان يك و دو سه تحويل بده و بيا، نامهها را گرفتم فوري سوار موتور شدم، 
رفتم خط، نامهها را تحويل دادم برگشـــتم. خيلي راه نبود، صحبت شد كه چند روز ديگر بايد آماده 

باشيم براي يك اتفاق بزرگ. 
روز موعود فرا رســـيد، ســـوم دي 65، عصر روز 
عمليات «كربالي چهار» گردان يا رسول(ص) را به خط 
كرد، رفتيم توي كانال، نماز مغرب و عشاء را توي همان 
كانال در حوالي شـــلمچه خوانديم. نماز كه تمام شد، 
حاجي شروع كرد به صحبت كردن، آسمان كامال تاريك
شده و كناره كانال، هر چند متر يك فانوس روشن بود. 
فضاي بسيار دل انگيز و شـــاعرانه، باران نرم نرم 
ميباريد و هوا ســـرد، اما داخل كانال گرم است، چون 
دلها دارد آتش ميگيرد، حاج حسين، مثل شب عاشورا، 
كه امام حســـين(ع) ايستاد و با يارانش در دل شب اتمام 
حجت كرد، بلند شـــد و ايستاد و گفت: بچهها امشب، 

عاشوراي امام حسين(ره) است. 
ما داريم امتحان ميشـــويم، آمدهايم كه به تكليف 
خودمان عمل كنيم. بچهها امشـــب هوا خيلي سرده، 
عمليات سخت و نفس گيره، موقعيت خاص شلمچه، 

بچهها شايد يك نفر هم برنگرديم. 
ببينيد ما خيلي وقته كه با هم هستيم. اما تا ساعاتي 
ديگر فرق دارد، هر كســـي ذرهاي شك دارد توي دلش. 
ترس دارد، منتظـــر دارد. بچه اش منتظره، زنش منتظره، 
پدر و مادر پير دارد، خواهر و برادر بي سرپرســـت دارد. 
دلش جايي، گير است. وســـط صحبت، گفت: بچهها 
فانوسها را خاموش كنيد. فانوسها يكي يكي خاموش 

و كانال سراسر تاريك شد. چشم چشم را نميديد. 
حاج حســـين ادامه داد: بچههـــا االن ديگه اينجا 
تاريكه، مـــا هم همديگر را نميبينيم. من دارم ميرم. ده 
دقيقه ديگر بر ميگردم. من وقتي آمدم، بايد ببينم چند نفر 
از شما مانده ايد، كه تصميم بگيرم بايد چكار بكنم. حاج 
حسين كه گفت من بايد چكار بكنم. ناگهان كانال منفجر 
شد. گريه سراسر كانال را گرفت. مگر بچهها گذاشتند كه 

حاج حسين بصير برود و 10 دقيقه ديگر بر گردد. 
فانوسها يكي يكي روشـــن شدند، يكي از وسط 
بچهها بلند شد و گفت: ما بايد همديگر را ببينيم. ببينيم 
كسي از اين گردان عاشـــورايي حاج حسين هست كه 

پشـــت كند به امام حسين(ع) شروع كرد به نوحه امام حسين(ع) گريه بچهها لحظه به لحظه شدت 
ميگرفت. حاج بصير گريه ميكرد. گريه هيچ كســـي را امان نميداد. حاج حسين دوباره گفت: من 
ميدانم كه شما آنقدر اهل معرفتيد كه هرگز پا پس نخواهيد كشيد، وقتي امام حسين(ع) شب عاشورا 
با يارانش اتمام حجت كرد، عباس فقط گفت: نباشم اگر نباشي! فقط فكر و ذكرش حسين(ع) بود؛ 
امامش! ما آمديم اينجا همين را ثابت كنيم. دعاي توســـل را خوانديم و حركت كرديم. بيسيم روي 
شـــانه ام، پشت پاي حاج حسين، از زير طاق قرآن با شور و اشك و عشق روانه شديم، چند قدم كه 
رفتيم، دو رزمنده، پدر و پســـر از ستون كنده شده اند، با هم بحث ميكنند، نوروزعلي يزدانخواه و 
رحيم يزدانخواه پســـرش، سخت با هم در جدالند، پدر ميگويد: تو بمان، پسر ميگويد: نه، تو پدر 
من هستي، امرت واجب، اما نگو بمانم و در عمليات امشب شركت نكنم، نه پدر، من بايد بروم، تو 
بمان، كه مادر بي تو تنهاســـت. «نوروزعلي يزدانخواه» در آستانه انقالب از كوچك تا بزرگ، همه 
خانواده اهل مبارزه اند، طوبي يزدانخواه، متولد سال 1347كالس چهارم ابتدايي، دختر شيرين زبان، 
نوروزعلي، وقتي 10 ســـاله كه بود، روز نهم آذر سال 57، در شهر فريدونكنار، خواهر كوچكترش 
خديجه ســـه ساله را ميبندد روي كولش، راهي تظاهرات ميشود، توي راه برادر طوبي، «قربانعلي 
يزدانخواه» به طوبي ميگويد: برگرد، زير دســـت و پا ميماني، طوبي قبول نميكند، نزديك هاي 
ظهر، تظاهرات به خشـــونت كشيده ميشود، ماموران شاه لعين و دربدر، به طرف مردم تيراندازي 
ميكنند. يكي از ماموران ظالم، از سه چهار متري، يك تير «ژ 3» به طرف قلب طوبي شليك ميكند، 
گلوله ناجوانمردانه، سينه طوبي را ميشـــكافد، گلوله از پشت طوبي خارج مي شود، خديجه سه 
ساله كه روي شانه طوبي است، گلوله در قلب دختر سه ساله نوروزعلي مينشيند. طوبي و خديجه 
در دم شـــهيد ميشوند، پس از گذشت حوادث انقالب 
همه مردهاي خانه نوروزعلي عازم جبهه ميشـــوند، 
قربانعلي برادر بزرگتر طوبي، در سال 61 شهيد ميشود. 
رحيم اصرار دارد، پدرش را كه سه شهيد تقديم انقالب 
و آرمانهايشان كرده اســـت، حاال ميخواهد كه پدر 
بماند. به حاج حســـين گفتم: شـــما نگذار هردويشان 
بيايند، حاجي بين پدر و پسر قرعه انداخت، قرعه به نام 
رحيم افتاد، رحيم برود، پـــدر بماند، پدر زد زير قرعه، 
راه افتاد. رحيم دنبال پدر، حاجي چه داشت كه بگويد. 
زير نم نم باران راه افتاديم. شب سوم دي «1365» توي 
كانال با ذكر يا زهراء(س) يا حســـين(ع) ميرويم براي 
تعيين سرنوشت. بچهها همه سرحال و آماده به رزم، با 
دلي پر از آرزوهاي آســـماني، منتظر خش خش بيسيم 
مانده اند. حاجي گوشـــي را از من گرفت و شروع كرد: 
بسم اهللا الرحمن الرحيم. الحول والقوًه االباهللا «يامهدي 
ادركني» ناگهان آتش از نوك ســـالح بچهها با فرياد يا 
مهدي ادركني(عج) زبانه كشيد. عمليات آغاز شد. منطقه 
عملياتي در حد فاصل شمال شلمچه تا چهار كيلومتري 
انتهاي جزيره مينو، از دو محور شلمچه و ابوخصيب، با 
هدف بصره، با عبور از بين جزيره ام الرصاص، بوارين، 
تاكتيك ويژه اين عمليات است. گردان يارسول(ص)، 
ساعت 11 شب ســـوم دي، از محور گمرك شلمچه، با 
عراقيها شديد درگيراست، چهارلولهاي عراقي بچهها 
را توي نيزار درو ميكنند، بيشتر بچهها در همان لحظات 
اوليه عمليات شهيد ميشوند. خط اول را كه شكستيم، 
افتاديم توي نيزار، هوا ســـرد و سوزناك، بوي باروت، 
خمپارههـــا كه لحظه به لحظه، اطراف ما مينشـــينند، 
هربار فريادي را به آســـمان ميبره، من پا به پاي حاج 
بصير ميدوم، بچهها كه از خاكريز پائين ميآيند، نوبت 
پاك سازي ســـنگر عراقيهاست، ميرويم داخل سنگر 
فرماندهي، گرم ميشويم. مينشينم، كمي از خستگي و 
سرماي وجودم كاسته ميشود. حاج بصير گوشي بيسم 
گرفت به «آقا مرتضي قرباني» فرمانده لشـــكر 25كربال 
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آنسوي خط است ميگويد: به لطف خدا و همت بچهها ما خط اول را شكستيم، انشاهللا اگر خدا ياري 
كنه ما تا كربال پيش ميرويم. همه كانال و منطقه را بچهها تصرف كردند، االن دارند اسرا را به پشت 
جبهه منتقل ميكنند. ما تا آخر ايستاديم. به امام بگو بچهها تا آخرين قطره خونشان ايستادهاند. انشاهللا 
ما آمادهايم براي اداي تكليف، براي ما دعا كنيد، دل خانواده شهدا را شاد كنيم. حرفهاي حاج بصير 
كه با مرتضي قرباني تمام ميشـــه، آماده ميشويم كه از سنگر بزنيم بيرون، داخل سنگر گرم است و 

امن، بيرون سرد و كشنده، حاجي ميگويد: برويم. 
مي گويم حاجي خســـته ايي چند دقيقه اســـتراحت كنيد. نگاهم ميكند، پا به پايش ميروم. 
روبروي گمرك خرمشـــهر قرار گرفته ايم، خيلي از بچهها شهيد و زخمي شده اند. دوباره نيروها را 
ســـازماندهي ميكند. هر يك از بچهها الي نيزارها نشسته و ايستاده نماز ظهر را ميخوانند، بيسيم 
روي شـــانه ام را پائين نميگذارم، نماز را ميخوانم، با پوتين. نمازهاي وسط معركه جنگ را خيلي 
دوست دارم. داري نماز ميخواني، ناگهان يك گلوله مينشيند وسط پيشاني ات. زيباترين لحظهايي 
كـــه توي عمرت خواهي ديد. صحنههاي غريبي كه در جنگ زياد ديدهام، اما خود هنوز مشـــمول 
رحمت خداوند نشـــدهام. هوا به شدت سرد اســـت، باران نرم نرم شروع شده، هر چه به غروب 
نزديك تر ميشويم، فشار دشمن بيشتر ميشـــود، از يك راه باريكه، ميان نيزار دنبال حاجي بصير 
ميدوم. چند قدم كه جلو ميرويم، باران گلوله اســـت كه به ســـمت ما ميبارد. خيز ميرويم كف 
نيزاري كه مرداب گونه اســـت، ميچسبيم به گل والي، فقط راه برون رفت، ذكر است و ديگر هيچ 

كاري از ما ساخته نيست. 
عراقيها پنج، چهار لول كاشته اند، و همه نيزار را دارند درو ميكنند، نيم خيز راهمان را عوض 
ميكنيم، از هر كجا ميرويم، بچههاي يا رســـول با سربندهاي سرخ يا زهرا و يا حسين شهيد روي 
زمين سرد افتاده اند. چهارلولها يك لحظه خاموش نميشوند، بيسيم هشدار ميدهد، به حاجي بگو 

عمليات شكسته، بچهها را بكش عقب؛ عقب نشيني كنيد، عمليات لو رفته، جلو نريد نريد ... 
به حاجي ميگويم كه آقا مرتضي گفت: بايد عقب نشـــيني كنيم. حاج بصير ناراحت نگاهم 
ميكند. دوباره بيســـيم صدا ميكند، «جلوتر نريد، نريد جلو عمليات لو رفته، رادارهاي جاسوسي 
آمريكا، كل عمليات را از قبل گذاشتند كف دست عراقيها، راهي نيست برگرديد. . . «گردان مالك
هم به ما الحاق شده است، حاال بيشتر بچههاي گردان مالك هم شهيد شده اند. فرمانده گردان مالك
و حـــاج بصير با هم صحبت ميكنند، ميروم جلوتر، ميگويم: حاجي، آقا مرتضي ميگه بايد عقب 
نشيني كنيم. برگرديم عقب. حاج حسين بصير رنگ ميبازد و فرياد ميكشد: مرتضي ميگه برگرديم 

عقب چيه؟ كي ميخواد برگرده؟ ما به امام قول داديم، تا آخرين نفس ميايستيم. 
برگرديم عقب يعني چي؟

حالي غريب ريخت توي دلم، با گريه پشـــت بيســـيم گفتم: حاج حسين و يارانش رفتند به 
ميدان براي جنگيدن. باران نم نم ميباريد، زمين ســـخت و سوزناك شده بود، سرما تا مغز استخوان 
را ميتركاند. دشـــمن آنها را محاصره كرد و از هر ســـو ضربهاي خوردند. هيچ راهي نبود، كمكي 
نبود، از جمع گردان فقط 62 نفر ماندند. . . ده تن ديگر شـــهيد بشوند به عاشورا خواهيم رسيد. اين 
چند كلمه مثل وحي بر دلم جاري شـــد، حاج بصير گريه افتـــاد، به فرمانده گردان مالك گفت: تو 
برميگردي عقب. فرمانده گردان مالك سرش را انداخت پائين. مرتضي قرباني فرمانده لشكر پشت 
بيســـيم، گاهي به من گاهي به گردانهاي ديگر همه را دستور عقب نشيني ميدهد، دوباره مرتضي 
هم روي ســـرم داد ميكشه، چي شد علي؟گفتم: حاج حسين ميگويد، من كجا برگردم، اينجا شده 
قتلگاه، نيروهام همه شهيد شـــدند، افتادند. ميگه ما به امام قول داديم كه تا آخرين نفس، تا آخرين 
قطره خون ميايستيم. ميگه كجا برگردم عقب. مرتضي قرباني گفت: گوشي را بده به حاج حسين. 
گفتم: حاجي، آقا مرتضي تو را ميخواد. بيسيم روي شانهام، رفتم كنار حاج حسين، حاجي گوشي 
را گرفت، مرتضي قرباني به حاج حســـين گفت: حاج حســـين جان. اطاعت از فرماندهي واجب 
اســـتها. واجب. . . اين را كه مرتضي گفت، گوشي از دست حاج حسين افتاد. نشست روي زمين، 
زار زار گريه كرد. مگر ميتوانســـت برگردد. از جمع كل گردان مانديم 62 نفر. شهداي زيادي روي 
زمين افتاده اند. از بچههاي لشـــكر امام حسين(ع) كه با ما دست داده بودند، گردان مالك، گردان يا 
رسول(ص) بيش از 480 تا شهيد روي زمين افتاده اند، مگر ميشود كه شهدا را بشماريم، اصال كجا 

شهدا قابل شمارش هستند. 
از جمع باقي مانده معلوم ميشـــود كه گردان از گروهان هم خيلي كمتر شده است، هم گردان 
يارســـول(ص) هم گردان مالك، بسياري هم ســـخت مجروح، توي نيزارها افتاده اند. مجروحان 
را بعضـــي از امدادگرها از معركه ميبرند. از يك طرف ناله مجروحان، از يك طرف جنازه شـــهدا 

صحنهايي غريبانه، مانند آنچه در عصر عاشورا رخ داده است. 
حـــال اين صحنه را هيچ احدي چون زينب كربال درك نخواهد كرد و آن كه در صحنه حاضر 
است و شاهد. حاج بصير خودش شب شام غريبان بدنيا آمده؛ توي دلم دارم به آن شبي فكر ميكنم 
كه اهل حرم امام حســـين(ع) چه حال غريبي داشتند، اتصال آن حال با تولد حاج حسين بصير، اين 
حالي كه اكنون حاج حسين بصير در اين نيزارها دارد. آن لحظهها هيچ ذكري مثل گريه كردن نبود، 
بغض و گريه حاج حسين آتش ميزد به دلم، آتش ميزد به آسمان، تاب بي تابي اش را نداشتم، حاج 

حسين آتشفشاني شده بود. 
مرتضي قرباني امر ميكند به حاج بصير كه بايد برگردي، اين دســـتوره، حاجي نشست روي 

زمين، زار زار گريه ميكند. مگر ميتواند كه از جايش برخيزد و برگردد. 
من دور حاج حســـين ميچرخم، براي خود من هم حاجي يك مريد بود، داشت ميسوخت 
و من سخت پريشان دور حاجي ميســـوزم. خدايا به من قدرتي بده كه حاج بصير را ببرم، لحظات 
بسختي ميگذشت، بيسيم لحظه به لحظه پيغام فرمانده لشكر را ابالغ ميكند. من دست حاج بصير 
را گرفتم و بلندش كردم، فضا بشـــدت سنگين و عاشورايي است، نيروهايي كه ماندهاند به دستور 
حاج بصير يكي يكي بر ميگردند عقب، من وحاج بصير آخرين نفري هســـتيم كه پشت سر ستون 

ميرويم. 
بچهها بايد از كنار شـــهدا عبور ميكردند، شـــب قبل با هم توي كانال عهدي سنگين و ابدي 
بستهاند، ستون سخت و سنگين حركت ميكرد، هي بچهها خم ميشوند، صورت رفقاي خود را كه 
توي آن حال غريبانه دارند جا ميگذارند، ميبوسند وگريه كنان ميروند. آخر آنها با هم عهد بسته 

بودند تا آخرين قطره خونشان بجنگند، ايستادگي كنند. حاال بايد برگردند، گردان رفتند، گروهان نه، 
تنها دو سه دسته، خسته و شكسته و بغض بر گلو نشسته دارند هم عهديهاي خود را جا ميگذارند 
و بر ميگردند. صحنههايي كه دل آســـمان را هم به درد ميآورد. دوشكاها، چهارلولها، خمپاره و 
كاتيوشا، لحظه به لحظه قلب زمين را خراش ميدهد، زمين دائم در حال لرزيدن است. حاجي و من 
ته ســـتون، بچهها در حال عقب نشيني، تير ميخوردند و ميافتند. هوا هم داشت تاريك ميشد. از 
كنار هر شهيد كه ميگذريم، حاج حسين مينشيند، سر شهيد را ميگذارد روي زانوهاش، هايهاي 
گريه ميكند، صورتش را ميبوسد، سرشان را دست ميكشد، نوازش ميكند، خدا حافظي ميكند، 
حالليت ميطلبد. دســـت حاجي را ميگيرم، حاجي به خون همين شهدا كه بايد بريم، تو اگر شهيد 
بشي، اسير بشـــوي، كي ميخواهد فردا انتقام خون اين شهدا را از اين لعنتيها بگيرد. حاج حسين 
با شهدا حرف ميزند، ســـرش را ميگذارد، روي سر شهدا زار زار گريه ميكند. به سختي بلندش 

ميكنم. 
دو سه قدم باز يك شهيد ديگر. مينشينم كنار حاج حسين بصير، حاج حسين نوحه ميخواند، 

من گريه ميكنم. هر دو سه قدم، اين حال تكرار ميشود. 
ميرسيم به شهيد «رحيم يزدانخواه» حاج بصير، مينشيند، آخه پسر من جواب پدرت را چي 
بدهم. سرش را ميگذارد روي ســـينه رحيم، به مادرت چي بگم، حاال يك شهيد ديگر به خانواده 
يزدانخواه اضافه شـــده، شدند چهار شـــهيد، دو برادر، دو خواهر. خدا خدا ميكنم كه نوروز علي 
پدرشـــان شهيد نشده باشـــد، كه ديگر رمقي براي گريه نمانده است. چند متري كه ميرويم، يك
شـــهيدي ميبينم كه كپ ميكنم، دلم ميخواهد زمين بشـــكافد و فرو بروم، قلبم بشدت سنگين 
ميشـــود، نفس ام بند ميافتد، بغض ام ميتركد. ميخواهم جوري حاج بصير را هدايت كنم، ديگر 
اين شهيد را نبيند، ناگهان حاجي زانوهايش سست ميشود. باباي رحيم شهيد شده، حاج بصير سر 
نوروزعلـــي را ميگذارد روي زانوهايش، من را دور ميكند، ميگويد: بروبرو برو برو. . . . چند قدم 

دور ميشوم، حاجي با پدر رحيم خلوت ميكند، دارد با شهيد حرف ميزند، يك جور كه تو گويي او 
زنده است، بعد در گوشي يك حرفهايي به نوروزعلي ميگويد، ميبوئيدش و ميبوسيدش، گاهي 
پيشاني، گاهي صورت، نوازشش ميكرد، هايهاي ميزند زير گريه، تند ميروم، دستش را ميگيرم 
به سختي بلندش ميكنم، باز جلوتر شهدا همين طور افتاده اند. شهيد اسفندياري، نژاد بخش، ايزدي، 
حســـيني، اصغري ..... ديگر ناي گريه نداريم. رسيديم لب رودخانه، انتهاي خط، كه بايد سوار قايق 
بشـــويم، چند نفري كه ماندند، با قايقها ميروند، حاج بصير دو دل ميشود، من ميروم به سمت 
قايق، صدا ميزنم بيا، حاجي بر ميگردد به طرف شهدا، از قايق پياده ميشوم، يك مرتبه از توي نيزار 
يك نفر با يك دســـت قطع شده، همراه چند نفر ديگر پيدايشان ميشود، نزديك تر كه شد، شناختم. 

«حاج حسين خرازي» است، سالم ميكنم و ميگويد: برادر، فرمانده تان كجاست؟
صدا ميزنم، حاج حسين، حاج بصير از الي نيها پيدايش ميشود. حاج حسين بصير و حاج 
حسين خرازي زل ميزنند به هم، بعد ميدوند، هم را بغل ميكنند. . شهيد حاج حسين بصير به شهيد 

حاج حسين خرازي ميگويد: اين جا چكار ميكنيد؟
حاج حســـين خرازي ميگويد: بچههاي ما زمينگير شدند. آمديم سمت شما. چند لحظه با هم 
حرف ميزنند و همه ســـوار قايق ميشويم، ميرويم. مدتي بعد قايق رسيد به ساحل، جايي كه بايد 

پياده شويم. يك مرتبه حاج بصير و حاج حسين خرازي گيردادند، بايد برويم شهدا را بياوريم. 
بيسيم زدم به مرتضي قرباني كه حاال حاج حسين خرازي و حاج بصيرند كه دوتايي از قايق پياده 
نميشوند، مرتضي قرباني گفت: گوشي را بدهيد به حاج بصير. پريدم توي قايق وگفتم: آقا مرتضي 
شـــما را ميخواهد. حاج بصير گوشي بيسيم را گرفت. نميدانم چي گفتند به هم كه حاج بصير هم 
به حاج حســـين خرازي گفت و با هم پياده شدند. حاج حسين خرازي با همراهانش خداحافظي 
كردند و رفتند. ما مانديم. حاج بصير ايســـتاد كنار ساحل و شروع كرد به داد و فرياد «اي خدا» بايد 
برويم شـــهدا را بياوريم. 400 شهيد را مگر ميشود آورد. زير آن آتش سنگين، آن سوي رودخانه، 
حاج بصير مرتب داد و فرياد ميكند كهاي خدا شهدا را نياورديم. گريه ميكند، توي سرش ميزند، 
از يك طرف هم مرتضي قرباني داد و فريـــاد ميكند كه علي اماني بدون حاج بصير برنگرد. هنوز 
چند دقيقه نگذشته بود كه ديديم عراقيها آمدهاند لب رودخانه، آن طرف كه موقعيت از دست رفته 
ماست، شهدا افتاده اند، روي سر شهدا شادي ميكنند، تيراندازي ميكنند. با نااميدي و اشك و بغض 

برگشتيم و شهدا جا ماندند. . .
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فرازي از وصيتنامه شــهيد احمد كاظمي: خداوندا فقط ميخواهم شهيد شوم، شهيد در راه 
تو، خدايا مرا بپذير و در جمع شهدا قرار بده. راستي چه بگويم، سينه ام از دوري دوستان سفركرده 

ازدرد، ديگر تحمل ندارد. 
 احمد در دوم امرداد 1338 در نجف آباد اصفهان متولد شـــد. پس از پيروزي انقالب اسالمي 
به اتفاق شهيد محمد منتظري، شـــهيد غالمرضا صالحي و شهيد غالمرضا يزداني در دي سال 58
راهي سوريه شد. او تصميم داشـــت همراه با گروههاي فلسطيني آموزشهاي چريكي را در كنار 
سازمانهاي فعال و مبارز فلسطيني فراگيرد و وارد مبارزه عليه رژيم صهيونيستي شود. اما حوادث 
كردســـتان در حالي او را مجبور به بازگشت به كشـــور كرد كه وي كوله باري از تجربه جنگهاي 
چريكي و مبارزه عليه رژيم شـــاه را باخود داشت. حوادث كردســـتان او را بيقرار كرده بود، لذا 
بالفاصله براي ياري رساندن به مردم كردستان و مبارزه عليه ضد انقالب وارد كردستان شد و در كنار 
سرلشكر رحيم صفوي، شهيد حسين خرازي، شهيد همت, متوسليان و ديگر برادران سپاه، موفق به 

شكست ضد انقالب و بازگرداندن امنيت به كردستان شد. 
شهيد كاظمي و شهيد خرازي 

در ســـال 59 به عضويت سپاه درآمد و با شروع تجاوز دشمن با وجود مجروحيتي كه در يكي 
از جنگهايي كه با ضد انقالب در كردستان داشت و هنوز با عصا راه ميرفت, به همراه گروه شهيد 
غالمرضـــا محمدي به پادگان گلف اهواز رفت تا در نصاره، نقطهاي نزديك آبادان به دوســـتانش 
بپيوندد. تجربيات آموزش چريكي در پادگان حموريه ســـوريه و در جنگ كردستان برايش خيلي 
ارزشمند بود و در جبهه جديد جنگ يعني در محور فارسياد و دارخوين به كمكش آمد و از همه آن 
توانمنديها اســـتفاده كرد و به سرعت مورد توجه قرار گرفت. نيروهاي مردمي به صورت خودكار 
فرماندهي او را پذيرفتند و احمد نخســـتين دوره فرماندهي بر نيروهاي مردمي را درجبهه فارسياد 
تجربه كرد و هر روز بر عالقه رزمندگان به او افزوده ميشـــد. ابتكارات و اقدامات او روز به روز از 

جبهه فارسياد فراتر ميرفت و خبرها به مركز فرماندهي گلف ميرسيد. 
جبهه فياضيه

احمد و جبهه فارسياد تبديل به يك موضوع مورد توجه در تمامي جنگ شد و اقدامات چريكي 
او بـــه همراه گروه كوچك چند ده نفره، جبهه فياضيه را براي دشـــمن تبديل به يككابوس كرد و 
فياضيه در كنار جبهه دارخوين به فرماندهي شهيد حسين خرازي زبانزد تمامي جبههها شد. احمد 
تا پايان امرداد همان سال، قبل ازعمليات ثامن االئمه(ع) نيروهاي مستقر در فياضيه را به سه گردان 
رساند و با آمادگي كامل در پنجم مهر سال 60 به دشمن حمله سختي كرد و با تدبيري كه برخاسته از 
شجاعت او بود، با دور زدن دشمن موفق شد حصر آبادان را بشكند و به هدف خود دست يابد. 
وي همچنين توانســـت با غنايم فراواني كه از دشمن بدســـت آورد، مقدمات تشكيل تيپ 8

نجف اشـــرف را فراهم كند. بعد از اتمام موفقيتآميز عمليات ثامن االئمه(ع)، در اجراي عمليات 
طريقالقدس هم نقش آفريني كرد. 

حاج احمد و فتحالمبين
 در سوم آذر 1360 با استفاده از دوستان همرزم خود و امكانات بدست آمده از دشمن، در بيست 
و دو سالگي يك تيپ قدرتمند به نام تيپ 8 نجف اشرف را تشكيل داد و با استقرار در شهر شوش، 
يكي از مهمترين محورهاي عملياتي را عهده دار شد و مقدمات مهمترين عمليات جنگ كه بعدا از 

سوي امام(ره) فتح المبين نام گرفت را فراهم كرد. 
 ساعت 12 نيمه شب 1360 از طريق ارتفاعات برغازه به دشمن حمله شديد و غافلگير كنندهاي 
كرد و در حالي كه در تمامي جبههها دشـــمن به شدت مقاومت ميكرد و عمليات با بن بست مواجه 
شده بود و پاتك هاي شديد دشمن براي باز پس گيري مناطق از دست رفته ادامه داشت, با دور زدن 
تمامي جبهه (كه شگرد خاص او بود )و راهكاري بي نظير از طريق تنگه رقابيه و ورود به عقبه جبهه 
كيلومتر مربع وادار به  دشمن، آخرين ضربات خود را وارد و دشمن را در جبههاي به وسعت 3500

شكست كرد. بعد از آن نام احمد آوازه جبهه خودي و دشمن شد. 
احمدكاظمي؛ فاتح خرمشهر

يك هفته بعد از عمليات فتح المبين ,او بدون وقفه و اســـتراحت وارد دارخوين شد و مقدمات 
عمليات آزادسازي خرمشـــهركه بيتالمقدس نام گرفت را فراهم كرد. او يكي از طوالنيترين و 
ســـختترين محورها را عهده دار شد و چهارروز پس از عمليات فتح المبين در نيمههاي شب در 
حالي كه دشـــمن در خواب عميق فرو رفته بود به آرامي از رودخانه پرخروش كارون عبور كرد و 
بانفوذ به عمق بيست كيلومتري خط دشـــمن خود را به جاده استراتژيك اهوازـ  خرمشهر رساند. 
در حالي كه هنوز واحدهاي دشـــمن در خطوط اوليه و در نزديك رودخانه كارون بودند، در كنار 
جاده جنگ تن به تن رخ داد. فرماندهان دشمن كه متحير از اين پيشروي بودند در حالي كه صدام و 
جوخههاي اعدام پشت آنها ايستاده بود، بارها به نيروهاي احمد حمله كردند اما تمامي اين تالشها 
ناكام ماند و او با تثبيت جاده آســـفالت حمالت بعدي خود را به سمت خرمشهر آغاز كرد، در حالي 

كه خود و ديگر همرزمانش بشدت زخمي بودند. 
 او در شـــرايطي بسيار سخت ونابرابر با دشـــمن با قبول يكي از بيادماندنيترين تصميمات 
در حالي كه همه از آزادي شهر خرمشـــهر نااميد بودند به صورت استشهادي همراه شهيد خرازي 
(فرمانده نامدار لشگر 14 امام حسين) به انبوه دشمن در خرمشهر حمله كرد و با تدبير تاكتيكي خود 
, شـــهر خرمشهر را باهزاران نفر از نيروهاي دشمن به محاصره خود در آورد و لحظاتي بعد بيش از 
15000 نفر از نيروهاي دشمن با زير پوشهاي سفيد خود را تسليم او كردند و صداي بانگ اهللا اكبر 
در شهر خرمشهر طنين افكن شد. اما هرگز كســـي ندانست كه احمد به همراه حسين فاتح اصلي 
خرمشهر بود و او هيچگاه حاضر نشد از اين حماسه چيزي بگويد. او از هر عمليات زخمي به يادگار 
داشت و در طول هشت سال جنگ واحد خود را از تيپ به لشكر و سپاه ارتقاء داده بود و جنگهاي 
مهمـــي همچون رمضان، محرم، والفجر(1، 2، 4، 8) و تمامي عملياتهاي كه به نام كربال نام گرفت 
(كربالي 2، 3، 4، 5، 6)شركت كرد و در تمامي اين عملياتها نام احمد، آرام بخش جمع فرماندهان 

چهارشنبه 20 دي 1391

شهيد كاظمي ُدر غلطان سپاه
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و لشكر بود ونبود او به عنوان يك خألدر صحنه عمليات حس ميشد. 
عمليات بدر و غم فراغ 

او در عمليات خيبر و بدر همراه رفيق شـــفيق خود مهدي باكري فرمانده قهرمان لشـــكر 31
عاشـــورا كه به شدت به او عشق ميورزيد، يكي از صحنههاي حيرتآميز جنگ را كه به فيلمهاي 
جنگي شـــباهت داشت به نمايش گذاشت و درنيمههاي شب با هلي برد به روي جزاير مجنون در 
عمق هور العظيم كه خود و شـــهيد باكري در نخستين فرود در آن شركت داشتند، در طول يك شب 
دو جزيره بســـيار مهم نفتي يعني جزيره مجنون شمالي و جنوبي را از تصرف دشمن خارج، از آن 

عبور و در شمال شرق بصره ضربات سنگيني به دشمن وارد كردند. 
در همين عمليات، يكي از انگشتان احمد بر اثر اصابت تركش قطع شد. او با وجود درد شديد 
براي جلوگيري از عفونت، محل زخم انگشت را در آب و نمكي كه از سنگر عراقيها آورده بودند 
قرار ميداد ولي حاضر به ترك جبهه نبود. در عمليات بدر او و دوســـت شهيدش باكري، به دشمن 
تاختند و با عبور از رودخانه خروشـــان دجله، جاده استراتژيك بصرهـ  العماره را قطع كردند. اما در 

اين هنگام مهدي آهنگ رفتن كرد و با شهادتش احمد را در حسرتي جان سوز فرو برد. 
حاج احمد؛ در تمناي شهادت

عمليات والفجر 8 به موفقيت چشـــمگيري رسيد و احمد از امتحاني ديگر سر بلند بيرون آمد. 
او در نزديك ترين مناطق به خطوط دشـــمن حمام آب گـــرم فراهم ميكرد. بهترين غذا را در خط 
مقدم خطوط فرماندهي اش براي لشكر تهيه ميديد. تئوري اش اين بود: چلو كباب در خط مقدم و 
ساچمه پلو در عقب جبهه. در لشكر احمد نظم حرف اول را ميزد، طوري كه بارها سپهبد شهيد صياد 

شيرازي نظم و نگهداري تجهيزات را در لشكر 8 نجف بي نظير و به عنوان الگو مطرح ميكرد. 
25 اسفند 66 لشكر 8 نجف بار ديگر با فرماندهي احمد كاظمي در عمليات والفجر 10 در محور 
دربنديخان حلبچه با همه توان شـــركت كرد و با موفقيت به تمامي اهداف نائل آمد. او كه مسئول 
تصرف شـــهر حلبچه بود، براي حفظ جان مردم و براي رعايت حال زنان و كودكان دستور داد هيچ 
كس حق ورود به شـــهر حلبچه را ندارد و عمليات را پيگيري و به غايت رساند. روزهاي جنگ به 
سرعت ميگذشت و احمد غمگين از اين بود كه چرا از كاروان دوستان شهيد خود عقب مانده است، 

اما او راهي جز پذيرش تقدير الهي نداشت. 
عمليات كربالي 8 و تحركات دشـــمن مجدداً شرايط سختي را بوجود آورد و دشمن دست به 
تحركاتي در مناطق جنوب و غرب زد، وضع نابسماني بود، فرماندهان جنگ عمليات بيتالمقدس 
7 را در ســـال 67 برنامه ريزي كردند. محور شلمچه بار ديگر با احمد كاظمي دست بيعت داد و ياد 
و خاطره شـــهدا را لحظه به لحظه از جلوي چشمانش ميگذراند. او منتظر بود كه در لحظات پاياني 

جنگ به دوستانش برسد اما اينطور نشد و تقديرچيز ديگري بود. 
فرمانده هميشه پيروز

هيچ عملياتي نيســـت كه در طول جنگ اتفاق افتاده باشد و احمد كاظمي در آن پيروز نباشد و 
هميشه نقشش را هم به بهترين شكل انجام ميداد. حتي در عمليات رمضان كه عمليات ناموفقي بود، 
حاج احمد تنها فرماندهاي بود كه در شـــرق بصره تا نهر كتيبان جلو رفت و قلب دشمن را شكافت 

ولي به علت عدم پيشروي در مناطق ديگر به منطقه قبلي بازگشت. 
كمترين تلفات در عملياتهاي جنگ در لشكر 8 نجف بود. براي تامين امنيت جاني رزمندگان 
دغدغه فراوان داشت. بدون تحليل جزء به جزء اهداف و نتايج عمليات، وارد عمل نميشد. بهترين 

راهكار عملي و تاكتيكي در صحنه رزم را در دشوارترين شرايط طراحي و اجرا ميكرد. 
سردار احمد سوداگر در خاطرات خود در كتاب «جادههاي سربي» مينويسد: كاري كه احمد 

كرد خارج از توان يك انسان معمولي است.  كاظمي در والفجر 8
محسن رضايي فرمانده وقت سپاه نيز ميگويد: ما در حقيقت چهار لشكر داشتيم كه اينها وقتي 
هرجا وارد ميشدند، هيچ خطي در مقابلشان قدرت مقاومت نداشت، حاج همت و لشكر 27 محمد 
رسول اهللا (ص)، حسين خرازي و لشكر 14 امام حسين(ع)، مهدي باكري و لشكر 31 عاشورا، احمد 

كاظمي و لشكر 8 نجف كه در هر كجا وارد ميشدند بدون استثنا با موفقيت همراه بود. 
دو نفر از فرماندهان عراقي كه اســـير شـــده بودند ميگفتند وقتي اسم احمد كاظمي، حسين 
خرازي و مهدي باكري ميآمد ما بر انداممان لرزه ميافتاد و دعا ميكرديم ما روبروي اين لشـــكرها 
نباشـــيم چون مطمئن بوديم اينها ميآمدند و ميزدند و هيچ كس جلودارشان نبود. احمد مرد پر 

قدرتي بود, با اراده بود,فرد طراحي بود,تاكتيك را خوب ميفهميد. 
 ســـر لشكر رحيم صفوي نيز ميگويد: كوههاي ســـر به فلككشيده و پر از برف كردستان و 
دشتهاي سوزان خوزستان شهيد كاظمي را ميشناسند. در فتح و آزادي بستان محورعمليات بود. 
در فتح المبين جبهه رقابيه را ايشـــان شكافت و بزرگترين پيروزي را آفريد. در تمامي عملياتها به 

عنوان فرماندهاي بود كه با خالقيت، دشمن را به زمين ميكشاند. 
هيچ جبههاي در طول 8 سال دفاع مقدس نبود كه در مقابل لشكر 8 نجف تاب استقامت بياورد. 
يكي از فرماندهان فتح فاو شهيد كاظمي بود. نيروهاي دشمن دررمضان و در كربالي 5 ديدند كه با 

كرد.  آرامش چگونه دروازه شرق بصره را شكافت وآنان را مجبور به صدور قطعنامه 598
فرمانده سپاه قدس حاج قاسم سليماني از شهيد كاظمي اينگونه ياد ميكند: در بين فرماندهان 
جنگ ســـه نفر بودند كه اگر در جلســـهاي نبودند حتما در آن نقص بود. حســـن باقري ,حسين 
خرازي و احمد كاظمي. اگر همه ما مينشســـتيم در جنگ حرف ميزديم تصميم گيري ميكرديم 
ســـكوت هر يك از اين سه نفر حتما امكان تصميم گيري را مشكل ميكرد. اگر با عملياتي مخالفت 

ميكردند,حتما يك مساله و دليل داشت. 
سردار مهدي كليشادي از فرماندهان دوران دفاع مقدس ميگويد: اگر تا شب قبل از عمليات 
خودش مطمئن نميشد كه اين معبري كه براي عمليات بايد از آن بگذرند پاك شده است يا نه دست 
به كاري نميزد. به جزييترين چيز فكر ميكرد. حقوق زير دست برايش خيلي مهم بود. با كمترين 

تلفات اهداف را تصرف ميكرد. 
پس از جنگ، حاج احمد و كردستان 

سال 1372 با بروز مجدد ناامنيها در كردستان و عالج چنين بحراني و كمك به مردمي كه در 
تنگناهاي ناامني گروههاي ضد انقالب بودند، مقام معظم رهبري حكم فرماندهي قرارگاه حمزه سيد 

شـــهداء(ع) را به ايشان ابالغ كردند تا هيبت، شجاعت و فرماندهي مقتدرانه او ريشه ظلم و ستم را 
در منطقه بخشكاند. رفتن او همه را خوشحال كرد. حدود دو سال پس از حضور در قرارگاه حمزه، 
كيلومتري خاك عراق فرستاد و موفق  واحدهاي زبده خود را به دنبال دشـــمن در عمق حدود 120
شد با محاصره دشمن، گروههاي مسلح را وادار كند كه طي توافقنامهاي بپذيرند كه دست از عمليات 
مسلحانه و ناامن كردن فضاي زندگي مردم كرد و آذريها بردارند و او توانست با آن نبوغ ذاتي اش 
امنيت را به كردستان بازگرداند. تا سالها بعد اثرات اين اقدام شجاعانه احمد در منطقه باقي ماند و 

مردم منطقه از آن به نام «طرح سردار كاظمي» ياد ميكردند.

حاج احمد و نيروي هوايي
ســـال 1379 با حكم فرمانده كل قوا به مدت پنج ســـال به عنوان فرمانده نيروي هوايي سپاه 
منصوب شـــد. در اين مقطع هم همانند گذشته توانســـت براي باال بردن توان و ارتقاي ساختار و 
سازماندهي هوايي و موشكي قدمهاي فوق العاده مهمي بردارد و بر ارتقاي كمي و كيفي آن بيفزايد 
كرد و سازمان هلي  و براي نخستين بار نيروي هوايي سپاه را مجهز به هواپيماي جنگنده سوخو 24

كوپتري را با خريد هلي كوپترهاي ام.اي 17 سازماندهي كرد. 
نقش قابل توجه اش در پيشـــرفت سيستم موشكي ســـپاه بود. با تالش و همكاري سرلشكر 
شـــهيد حسن تهراني مقدم براي موشك شهاب 3 با بردهاي گوناگون شبانه روز وقت گذاشت تا به 

ثمر رسيد. 
حاج احمد و زلزله بم

 در دوران ماموريتش در نيروي هوايي حادثه اسفناك زلزله بم پيش آمد. حاج احمد به محض 
خبردار شـــدن جزو نخستين كساني بود كه خود را به فرودگاه بم رساند و تا آخرين روزها در آنجا 
حضور داشت. همه امكانات نيروي هوايي سپاه و كشور را براي كمك به مردم زلزله زده مهيا كرد. 

در اين زمينه سرلشكر رحيم صفوي ميگويد: در زلزله بم در ساعتهاي اول، شهيد كاظمي به 
عنوان فرمانده نيروي هوايي همه ناوگان خودش را براي نجات مردم بم بسيج و خودش هم فرودگاه 
بم را آماده كرد، هر 13 دقيقه يك هواپيما ويك هليكوپتر چه در شـــب و چه در روز پرواز ميكرد، 
30 هزار مجروح را با هواپيما و هليكوپتر تخليه كرد، چند شبانه روز بيخواب بود. اين است روحيه 

مردم داري و مردم ياري. 
احمد كاظمي، ُدر غلطان سپاه

احمد كاظمي به علت جراحتهـــاي زياد در طول دوران دفاع مقدس به 55 درصد جانبازي 
نائل شـــد و به دليل رشادتها و توانمنديهاي خود، سه مدال فتح و شجاعت را به افتخارات خود 
افزود. در ســـال 84 به فرماندهي نيروي زميني سپاه منصوب شد. احمد كاظمي يكي از نام آورترين 
سرداران عرصههاي عشق و ايثار و در عين حال براي بسياري از مردم ايران گمنامترين فرماندهان 

دوران دفاع مقدس و پس از آن بود. 
 او پس از شـــهادت مهدي باكري يار و همرزم ديرينه اش در روز پنجم عمليات بدر, همچنان 
منتظر ماند تا سر انجام در صبح نوزدهم دي سال 1384 بر پيمان خويش با خدا وفا كرد و در حوالي 

اروميه نزديكيهاي محل تولد شهيد مهدي باكري به وي پيوست. 
 او در كنار دوستان شهيدش حســـين خرازي و مصطفي رداني پور در گلزار شهداي اصفهان 
جاي گرفت. سردار سرلشكر پاسدار كاظمي به همراه يارانش رفت و آناني كه با عشق به آنها زندگي 

ميكردند در فراقشان چشم انتظار ماندند. 

منابع: 
1ـ اولين مســـافر خرمشـــهرـ  مرتضي سياح= چاپ اول 1387 نشـــر بنياد حفظ آثار و نشر 

ارزشهاي دفاع مقدس اصفهان
2ـ تمناي شـــهادتـ  جانمراد احمديـ  چاپ پنجم ارديبهشت 86ـ نشر موسسه حفظ آثار و 

ارزشهاي دفاع مقدس اصفهان لشگر هشت نجف اشرف
3ـ ما اهل اينجا نيستيمـ  چاپ اول زمستان 85

4ـ فصلنامه شماره 16 مطالعات جنگ ايران و عراقـ  نگين ايران
5ـ فاتح خرمشهرـ  موسسه فرهنگي هنري جنات فكهـ  يادواره شهيد 

حاج احمد كاظمي و ياران

«اين فرمانده شجاع و متدين و 
غيور(سرلشكر شهيد احمد كاظمي، 
فرمانده نيروي زميني سپاه )از يادگارهاي 
ارزشمند دوران دفاع مقدس و در شمار 
برجستگان آن حماسه بي نظير بود. تدبير و 
قدرت فرماندهي او در طول جنگ هشت 
ساله كارهاي بزرگي انجام داده و او بارها 
تامرز شهادت پيش رفته بود. آرزوي جان 
باختن در راه خدا در دل او شعله ميكشيد 
و او با اين شوق و تمنا در كارهاي بزرگ 
پيش قدم ميگشت. اكنون او به آرزوي 
خود رسيده و خدا را درحين انجام دادن 
خدمت مالقات كرده است». 
 مقام معظم رهبري
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«ديروز از هر چه بود گذشـــتيم، امـــروز از هرچه بوديم 
گذشتيم.  آنجا پشـــت خاكريز بوديم و اينجا در پناه ميز.  ديروز 
دنبال گمنامي بوديم و امروز مواظبيم ناممان گم نشـــود.  جبهه 
بـــوي ايمان ميداد و اينجا ايمانمان بـــو ميدهد.  آنجا روي در 
اتاقمان مينوشتيم يا حســـين(ع) فرماندهي از آن توست؛ االن 
مينويســـيم بدون هماهنگي وارد نشويد. الهي نصيرمان باش تا 
بصير شويم،بصيرمان كن تا ازمســـير برنگرديم.  آزادمان كن تا 

اسير نشويم.»1
26 مهر يادآور حادثهاي تلخ و ســـالگرد شـــهادت سردار 
رشيدي است كه برنامههاي متعدد فرهنگي و اقتصادي را براي 
ايجاد امنيت پايدار در جنوب شـــرق كشور جستجو ميكرد.  در 
همين باره به سراغ سروان مهدي اميري، يكي از ياران اين سردار 
شـــهيد  رفتيم.  اميري در زمان واقعه  شهادت سردار شوشتري، 
در آن مكان حضور داشـــت.  حاصل گفتگوي اميري با ايسنا را 

ميخوانيم:
به نظر شما مهمترين فضيلت اخالقي سردار شوشتري در 

چه زمينهاي بود؟ 
سردار شوشـــتري براي هر كسي يكسري فضايل اخالقي 
خاصي را دارا بود و در كنار اين فضايل اخالقي و معنوي برجسته، 
پشتكار و جديت ويژهاي داشت و روي مسائلي كه به اين سردار 
شـــهيد واگذار ميشد، دقت و پشـــتكار كافي تا حصول نتيجه 
وجود داشـــت و با جديت برنامهها را چه براي بسيجيان يا مردم 
دنبال ميكرد تا به نتيجه مدنظر دســـت يابد.  در كنار اين موارد 
وارستگي، با ايمان بودن و خدايي بودن از ديگر فضايل برجسته 

سردار شوشتري بود. 
رمز الفت ســردار شوشــتري با مردم را در چه چيزي 

ميتوان جستجو كرد؟
هميشـــه همه چيز را مردمي مينگريست و با مردم بود و 
هميشه مشـــكالت مردم را با خودشان حل ميكرد و مردم را در 
تمامي موارد از جمله امنيت و مسائل فرهنگي دخيل ميكرد تا به 
مقصود نهايي برسيم و همواره در مسير جلب رضايت مردم گام 
برميداشت و از محبوبيت خاصي در بين مردم برخوردار بود. 

دليل موفقيت اقدامات اساسي سردار شوشتري به ويِژه در 
استان سيستان و بلوچستان كه همچنان همگان آن را دستاورد 

اين شهيد بزرگ ميدانند را در چه ميبينيد؟
بچه روســـتا بود و در يك زندگي سخت و فقيرانه بزرگ 
شـــده بود و فردي رنج كشيده و بسيار محكم بود. به همين دليل 
در زندگي خودش،به محرومان توجه ويژه داشـــت و خدمت به 
آنان را عبادتي بزرگ ميدانست. سردار شهيد شوشتري سه كار 
اساسي ايجاد وحدت و همدلي بين قبايل منطقه و به ويژه شيعه 
و ســـني، محروميتزدايي و ايجاد امنيت پايدار در سيستان و 
بلوچستان در دستور كار داشت. در برنامهاي كه وي براي منطقه 
جنوب شرق كشور اعالم كرده بود، چند بند وجود داشت كه از 
آن جمله، رسيدگي به وضع اشتغال مردم منطقه، رفع محروميت 
از مردم، اتحاد قبايل و واگذاري برقـــراري امنيت به نيروهاي 
بومي، برقراري امنيت پايدار و فراگير بود. ابتداي آمدن ســـردار 
شوشتري به استان سيســـتان و بلوچستان تصور ميشد فضاي 
نظامي بر منطقه حاكم شود اما برخالف اين تصور شاهد بوديم 
كه سردار شوشتري دنبال برنامههاي ديگري است و بيشتر 
بر اقدامـــات فرهنگي و محروميتزدايي از منطقه تاكيد 
دارد. حركت فرهنگي سردار شوشتري بارقه اميد را در 
دل جوانان اهل سنت زنده كرد و بسياري از طوايف 
و بزرگان اهل ســـنت از اين حركت سردار استقبال 
كردند.  براي ما جالب بود كه ســـردار شوشـــتري 
همچون پدري دلســـوز دست نوازش بر سر 
يتيمان ميكشيد و به نيازمندان و مستمندان 
دست ياري ميرساند. سردار شوشتري با 
درايتي كه داشت متوجه شده بود دشمن 
وحدت مردم شيعه و اهل سنت منطقه را 
هدف گرفته است و به همين خاطر او نيز 
تاكيد اصلي بـــر تقويت وحدت و اخوت 
ديني داشـــت.  صداقت سردار شوشتري 
در رفتارهـــا و برخوردهايش با مردم 
منطقه خيلي زود نتيجه داد و همانطور 
كه او عشـــق مردم محروم را در دلش 
جاي داده بود مردم منطقه هم عاشق 
رفتارهاي وحدت آفرين او شدند. 
تعامل و برخورد شــهيد 
شوشــتري با رزمندگان به چه 

شكل بود؟
شهيد شوشـــتري انساني 
باصالبـــت و اقتـــدار و داراي 
يك ژســـت نظامي از زمان جنگ 

تا شهادت بود كه در روحيه گروهها بسيار تاثير ميگذاشت و در 
عين اين صالبت بسيار انسان خاكي و افتادهاي بود و برخوردهاي 

صميمانه و دوستانهاي با نيروهاي پاسدار و بسيجي داشت. 
خاطرهاي ماندگار از سردار شوشتري

روز حادثه تلخ شهادت ســـردار شوشتري، زماني كه قرار 
بود برويم براي آغاز مراســـم، بنا بر بازديد سردار شوشتري از 
نمايشگاه بيرون محوطه نبود اما زماني كه اين شهيد بزرگوار ديد 
مردم با چه شوقي صنايع دستي را با همت خود درست كردهاند،به 
بازديـــد تك تك غرفهها رفت و مانند يك پدر با مردم رفتار كرد 
و در صحنهاي كه لحظاتي قبل از انفجار بود پيرمردي مشـــغول 
بافتن دمپايي حصيري بود كه سردار با ديدن اين صحنه به سمت 
او رفت و با گفتن «بارك اهللا».  كنار او نشست و لحظاتي مشغول 
صحبت شد و اين صحنه و اين نگاه مسئوالنه سردار شوشتري را 

هيچگاه از ياد نميبرم. 
به نظر شــما چگونه بايد راه اين شــهيدان را ادامه داد و 
براي جلوگيري از عملي شدن برنامه دشمنان بايد چه اقدامي 

انجام بگيرد؟
دشمن، دشـــمن قسم خورده است و از هيچ كوششي براي 
به نفع خود كردن انقالب اســـالمي دســـت برنميدارد و براي 
تك تك نيروهاي با ارزش جمهوري اسالمي ايران برنامهريزي 
كرده  است و ســـردار شوشتري نخستين و آخرين شهيد نيست 
اما نقطه عطف انقالب اسالمي ايران اين است كه درختان نظام با 
خون شهدا آبياري و روز به روز تنومندتر و ورزيدهتر ميشود و 
بر انگيزه مردم، بسيجيان و جوانان اين مرز و بوم براي پاسداري 
از ارزشهاي نظام جمهوري اســـالمي ايران هر روز افزودهتر 
ميشود. براي بسيجيان راه مشخص شده است و همگي در يك
مســـير حركت ميكنند تا به يك نتيجه واحد برسند اما زماني كه 
اركان بســـيج را تعريف ميكنيم بايد ايمان و ديانت را در راس 
امور قرار داد و پس از آن رهبري و واليت به عنوان شاخصهاي 
برتر و جهاد و شـــهادت به عنوان شاخصهاي پاياني سرلوحه 
اقداماتمان باشـــد.  ايمان، واليت و عبادت سه ركن اساسي يك

فرد بسيجي است. 
به نظرشــما حاصل خون شهيدان چه ارمغاني براي نظام 

جمهوري اسالمي ايران دارد؟
شـــهيد به خون ارزش ميدهد و او با ارزشترين كار را با 
خون خود انجام ميدهد.  همه قشرهاي جامعه فعاليتهايشان در 
پرتو امنيت انجام ميگيرد و خون شهيد كار زيربنايي در جامعه 
اســـالمي انجام ميدهد. خون شهيد ارزشها را در كالبد جامعه 
تزريق ميكند، همه افتخار و ســـربلندي كشور به بركت خون 
شهيدان است كه بايد همه قدردان آن باشيم.  مردم به پاي انقالب 

هرچه كه خواستهاند، دادهاند و از هيچ چيزي دريغ نكردند. 

سردار شوشتري از زبان محسن رضايي  
نورعلي شوشتري، انساني وارســـته و عاشق مردم بود كه 
در آخرين ســـالهاي عمر با بركتش و با وجود سن و سال باال 
پروانهوار، همچون پدري مهربان گرد مردم محروم جنوب شرق 
كشور ميگشت تا بتواند گرهي از مشكالت آنان بگشايد. . . . 

محســـن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام كه 
در ايام جنگ تحميلي، فرماندهي كل ســـپاه پاسداران را به عهده 
داشـــت از جمله افرادي است كه ارتباط كاري و عاطفي با شهيد 
شوشتري داشته است.  بخشي از رشادتهاي شهيد شوشتري را 
از زبان محسن رضايي مرور ميكنيم.  محسن رضايي ميگويد: 
معموالً حوادث بزرگ، معلول انسانهاي بزرگ است، ولي خود 
حوادث بزرگ نيز در درون خود، انسانهاي بزرگ را بار ميآورد 
و به سوي خويش فرا ميخواند.  شهيد شوشتري، انسان بزرگي 
بود كه بر اثر بزرگي و عظمت انقالب، پيدا و كشف شد و ميتوان 
گفت، انقالب، شهيد شوشتري را كشف كرد و به همين دليل بود 
كه از روزهاي اول انقالب و در حوادث پس از پيروزي انقالب، 
ايشان يك رزمنده عاشـــق و فدايي بود كه در خط اول انقالب 
حاضر ميشد. در رخدادهاي كردستان (سالهاي 58 و 59) و در 
غائله گنبد كاووس در سالهاي (58 و 59) ايشان رزمندهاي بود 
كه كيلومترها از خانه خود مهاجرت كرد و در خط مقدم انقالب 
حاضر شـــد و از انقالب و تماميت ارضي كشورش دفاع كرد و 
در حقيقت اوج بزرگي آقاي شوشتري، در دفاع مقدس پيدا شد. 
جنگ كه آغاز شد، بسياري از مردم پنج استان كشورمان، خانه و 
كردند، ولي با ترك اين جمعيت بزرگ از  كاشانههايشان را ترك
ملت ما، يك جمعيت ديگري ميآمد جايگزين آنها ميشد كه از 
شهرهايشان دفاع كند.  در اهواز روزهاي اول جنگ كه بسياري 
از مردم و دانشآموزان، از خانهها و مدرسههايشان رفته بودند، 
مدارس اهواز محل تجمع رزمندگاني بود كه از ديگر اســـتانها 
از جمله خراســـان ميآمدند تا بلكه بتوانند اشغالگران را از ايران 
بيرون و آتشها را از خانهها و كاشانههاي مردم دور كنند. شهيد 
شوشـــتري را در اين شـــرايط يافتم كه با بچههاي خراسان، در 
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* شــهيد شوشتري در بخشــي از وصيتنامهاش: ديروز 
دنبال گمنامي بوديم و امروز مواظبيم ناممان گم نشود. جبهه 
بوي ايمــان ميداد و اينجا ايمانمان بو ميدهد.  آنجا روي در 
اتاقمان مينوشتيم «يا حســين(ع) فرماندهي از آن توست»؛ 
االن مينويسيم «بدون هماهنگي وارد نشويد».  الهي نصيرمان 

باش تا بصير شويم
* سرهنگ «جاسم» پسرخاله صدام در جنگ سرنيزه و تن 
به تن با شهيد شوشتري، به هالكت رسيد و با كشته شدن وي و 

آزادي يك تپه؛ عمليات مهران با موفقيت به پايان رسيد

يكي از مدارس شهر اهواز ساكن شدند. من كه تا آن موقع هنوز 
فرمانده سپاه نشده بودم، از شـــوراي فرماندهي سپاه رفته بودم 
جنوب و روزهاي اول جنگ وقتي كه رزمندگان خراسان كه در 
چند مدرســـه مستقر شده بودند ديدم. در بين آنها، فرد شاخصي 
كه قويهيكل بود و با يك چهره پرصالبت خودش را نشـــان 
ميداد، وجود داشـــت. اين شخص، شهيد شوشتري بود كه با او 
آشنا شدم. شـــهيد شوشتري به پايگاه منتظران شهادت كه پيشتر 
باشگاه گلف آمريكاييهاي پيش از انقالب بود و در زمان جنگ 
تبديل به پايگاه منتظران شـــهادت شده بود و محل تجهيزات و 
تدارك و فرماندهي هم آنجا قرار داشت مراجعه كرد و با ايشان 
آشنا شدم و ارتباط ما ادامه پيدا كرد. در عمليات طريق القدس كه 
در آن زمان، چندماهي ميشد كه فرمانده سپاه شده بودم ايشان به 
كربال، ظاهر شد. ايشان كارش  عنوان فرمانده گردان از تيپ 25
با موفقيت همراه بود و در آن جنگ ســـخت، عبور عراقيها را 
از پل ســـابله كه ميخواستند بيايند و عبور كنند و شهر آزاد شده 
را از دست ما پس بگيرند ناممكن كرد. نيروهاي ما، شهر بستان 
را آزاد كرده بودند؛ عراقيها هم ميخواســـتند ما را دور بزنند و 
عقبه نيروهاي ما را ببندند، در اين هنگام، نبرد بســـيار سنگيني 
روي پل سابله انجام گرفت و نقش شهيد شوشتري در آن شب، 

بسيار مهم بود. 
در آذر 1360، آقاي شوشتري جزو آن رزمندگاني بود كه در 
آن ساعات بسيار حساس و خطرناك، نيروهاي عراقي را عقب 
زدند و جنگ تن به تن شـــديدي بين رزمندگان ما و ارتش عراق 
روي همين پل انجام گرفت. نيروهاي عراقي قصد داشتند پل را به 
تصرف خود درآورند و از روي پل عبور كنند و ما مصمم بوديم 
پل را حفظ كنيم تـــا فتوحاتي را كه در عمليات طريقالقدس به 

دست آورده بوديم، از دست ندهيم. 
بخشي از خاكمان را آزاد كرده بوديم، تعداد بسياري روستا 
و شهرستان بستان آزاد شـــده بود و اين پل، پل سرنوشت اين 
عمليات بود.  شهيد شوشتري، آن شب نبرد سنگيني داشتند.  وي 
همين نقش را در عملياتهاي «فتحالمبين» و «بيتالمقدس» نيز 
داشت تا اين كه در عمليات والفجر مقدماتي، من، آقاي مرتضي 
قرباني را كه از اصفهان آمده بود خواســـتم و گفتم كه در استان 
خراسان، فرماندهان و رزمندگان زيادي هستند، شما را مسئول 
ميكنيم كه برويد و يك لشكر عظيمي از استان خراسان درست 

بكنيد، اين استان شايستگي تشكيل يك لشكر را دارد. 
در همان ارتفاعاتي كه پيشتر عمليات والفجر مقدماتي بود، 
آقاي غزالي كه آن موقع فرمانده سپاه خراسان بود، مسئوالن استان 
را صدا كردم و آقاي قرباني را به آنها معرفي كردم.  آقاي مرتضي 
قرباني، چهار، پنج نفر را پيش من آورد كه آنها را ميشـــناختم. 
گفتم كه ميخواهم هسته لشـــكر را از آن آقايان تشكيل بدهم.  
آقاي شوشـــتري يكي از آنها بود.  آقايان قاليباف و قاآني تيمي 
بود كه ايشان انتخاب كرد و لشكر 5 نصر را با كمك آنها درست 
كرديم كه در عمليات والفجر 1 و 2 و 3 شـــركت كردند. آقاي 
شوشتري به عنوان فرمانده تيپ موسيبنجعفر پيشنهاد شد و من 
حكم ايشـــان را صادر كردم و از فرماندهي گردان، به فرماندهي 

تيپ رسيدند. 

هالكت پسر خاله صدام  
كه در مهران انجام شـــد جنگ بسيار  در عمليات والفجر 3

سختي براي آزادسازي مهران انجام گرفت. دشمن براي نگهداري 
يك تپه، مقاومت بسياري از خود نشان ميداد و سرهنگي به نام 
جاسم (پسر خاله صدام) از نيروهاي عراقي تالش فراواني براي 
حفظ اين تپه از خود نشان ميداد و مدتها بود كه وقت نيروهاي 

ما گرفته شده بود. 

ما حمالتي را براي به دست آوردن اين تپه آغاز كرديم، اما 
آنها مقاومت سختي نشان ميدادند. شهيد شوشتري، با يك دسته، 
خودش را باالي تپه رساند و وارد سنگر دشمن شد اما متوجه شد 
كه مهماتش تمام شـــده است. در اين هنگام، جنگ سرنيزه و تن 
به تن آقاي شوشـــتري با سرهنگ جاسم انجام گرفت و با كشته 
شدن سرهنگ جاســـم، اين تپه هم آزاد شد و عمليات مهران، با 

موفقيت به پايان رسيد. 
در عمليات خيبر، ايشـــان رشد بيشتري يافتند؛ به اين معني 
كه آقاي شوشتري، فرمانده تيپ بودند، اما در آن زمان، جانشين 
لشكر نيز شدند.  سال به ســـال به دليل قابليتها، استعدادها و 
تواناييهايي كه داشـــت، از رده پايين يعني از رزمندگي مدارج 
را به دســـت ميآورد و روند رو به رشدش، به سرعت در حال 
كه ايشان را فرمانده قرارگاه  پيشرفت بود. در سالهاي 66 و 67
گذاشتيم، به نتيجه رسيده بوديم كه اگر عمليات در جنوب قفل 
شود و نتوانيم كاري بكنيم، بايد در شمال غرب وارد عمل شويم 
اما به خاطر اهميت جنوب، نميتوانســـتيم قرارگاههاي پرنام و 
نشان و موجود را به سمت شمال غرب ببريم.  به آنها در جنوب 
مأموريت داديم و يك قرارگاه جديد ساختيم كه از نظر مديريت 

و فرماندهي، با آن قرارگاههاي قديمي، برابري كند. 
وقتـــي مروري بر فرماندهان كردم، به اين نتيجه رســـيدم 
كه آقاي شوشـــتري، براي قرارگاه جديد مناسب است، وي را 
برگزيديم و به شـــهر بانه برديم.  به كمك وي، قرارگاه شـــهيد 
داودآبادي را ايجاد كرديم و عملياتهايي كه در شمال غرب از 
ماموت گرفته تا والفجر 10 اجرا شـــد، عمًال با فرماندهي آقاي 
شوشتري بود.  وي توانسته بود در يك رده باالتر از گذشته، يك

امكان و ظرفيت جديد فرماندهي و مديريتي براي ســـپاه ايجاد 
كند و در حقيقت، كمك مؤثري براي رزمندگان ما شـــد. پس از 
پايان جنگ نيز وي به دليل همان قابليتها، به رشد چشمگيري 
دست يافت و توانست به جانشيني نيروي زميني سپاه منصوب 
شود. پيش از آن، فرماندهي قرارگاه حمزه در شمال غرب كشور 
را عهدهدار و در ايجاد آرامش در آن منطقه، بسيار مؤثر بود.  اين 
فرمانده اليق، پس از آنكه شهيد احمد كاظمي او را به جانشيني 
خود در نيروي زميني سپاه انتخاب كرد، تالشهاي بسيار خوبي 

انجام داد. 
پس از شـــهادت كاظمي، وقتي قرار شد شهيد شوشتري به 
جنوب شرق برود و در استان سيستان و بلوچستان، امنيت پايدار 
را پديد آورد با وجود آنكه سالها بود حضور مستمري در كنار 
خانواده نداشـــت و فرزند وي، بزرگ و مستقل شده بود و نيز با 
وجود سن باال، پذيرفتن چنين مأموريتي كار سختي به نظر ميآمد 
درنگي كرد و سپس پذيرفت. بعدها وقتي از ايشان پرسيده بودند 
كه تأمل شـــما براي چه بود، گفته بود: من به ذهنم آمد با اين همه 
نيازي كه خانوادهام بـــه من دارند، بايد چه كنم؟ آن لحظه چهره 
امام(ره) جلوي صورتم آمد و من دريافتم كه بايد اين كار را قبول 
كنم. . .  و به جنوب شـــرق بروم. . . . به هر روي، ايشان برادري 

فداكار و انساني متواضع بود.  از آنجا كه هر يك از فرماندهان ما، 
يك خصلت اخالقي مخصوص به خود داشـــتند، تواضع شهيد 
شوشتري، ايشان را بسيار برجسته كرده بود.  سن ايشان باال بود و 
گاه فرماندهان شهيد شوشتري، از خودش جوانتر بودند اما هيچ 
گاه به رويش نميآورد كه سنش از بقيه باالتر است و نبايد حرف 
كســـي را گوش كند.  به حرف فرماندهانش احترام ميگذاشت 
و از مشـــورت آنها استفاده ميكرد و هيچ گاه سن خود را به رخ 
كسي نميكشيد. شهيد شوشتري بسيار خونسرد و آرام بود.  در 
عين حال، بسيار زيرك و باهوش بود و ميدانست كه چه ميكند 
و از ترفندهاي مقابلش معموالً آگاه بود.  آرامش و خونســـردي، 
از مهمترين ويژگيهايي است كه يك فرمانده در حوادث سخت 
جنگ، بايد داشته باشد تا از سختيها گذر كند.  اگر فرمانده بلرزد، 

همه نيروهاي تابع او، دچار دلسردي و نااميدي خواهند شد. 
از ديگر ويژگيهاي وي، صبر فوقالعادهاي بود كه داشت.  
او فرد بسيار صبوري بود به عبارتي، صبر در برابر او، زانو ميزد! 
گاه در اين سالهاي آخر، با من درد دل ميكرد البته بعضًا اگر من 
ميپرسيدم، سفره دلش را باز ميكرد بعد متوجه ميشدم كه وي، 
چه تحمل بااليي دارد.  شـــايد او بسياري از دغدغههاي خودش 
در چاه دل خويش ميريخت و هيچ كس جز خود و خداي او، از 

اين امور آگاهي نداشت. 
از سوي ديگر، شهيد شوشتري بسيار شجاع و عملياتي بود؛ 
در درگيري با سرهنگ جاسم، نه تسليم ميشد و نه اجازه ميداد 
كه سربازها و اطرافيانش، تسليم شوند. وقتي ديد كه هيچ راهي 
وجود ندارد، تصميم گرفت خودش به ســـنگر برود و مقاومت 
جاســـم را در هم بشكند. اين امر، حاكي از شجاعت و فداكاري 
اوســـت. اواخر نيز فوقالعاده به معنويت روي آورده بود؛ وقتي 
به مشـــهد مقدس ميرفت تا در كنار خانوادهاش باشد، چون از 
خادمين امام رضا(ع) بود، بخشـــي از وقت كوتاه خود را صرف 
خادمي آن بارگاه ملكوتي ميكرد.  از آنجا كه اگر كســـي همواره 
دور از خانواده باشـــد، در صورت رسيدن به خانواده، ميكوشد 
كه بيشتر در خدمت آنها باشد تا اين كه به كشيك حرم برود، اما 
او به كشـــيككامل حرم ثامنالحجج ميرفت و با انجام عبادت 
خود در آن بارگاه، لذت و از حاالت معنوي، كمال بهره را ميبرد. 
البته اين اواخر، كامال اين معنويت در چهره او مشـــخص بود و 

موج ميزد. 
سرانجام شهيد شوشتري، خود را به قافله شهدا رساند و به 
كاروان آنها پيوســـت. شكرگزاريم كه امروز شهيد شوشتري در 
نزد پروردگار متعال و در جمع برادران شهيد خود است.  خوشا 
به حال آنها و افســـوس به حال ما كه ماندهايم و راه پرسنگالخ و 
پرمشـــقت دنيوي را پيش روي داريم. اميدوارم كه ملت ايران و 
جوانان عزيز، اين راه را نگـــه دارند. حقيقتًا براي اين انقالب و 
كشور، زحمات بسياري به دست انسانهاي بزرگ كشيده شده 
اســـت و بايد همه اين فداكاريها را ادامه دهيم و خسته نشويم. 

بايد قدر گذشتهها را بدانيم و خداي ناكرده، ناسپاسي نكنيم. 

پي نوشت:
1ـ بخشي از وصيتنامه شهيد شوشتري
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اشاره: اهل دزفول اســـت و آشنايي كاملي با مناطق جنگي 
دفاع مقدس در جبهه جنوب كشـــور دارد. از سال 1354 لباس 
مقـــدس نيروي هوايي را به تن كرده و پـــس از گذراندن دوره 
خلبانـــي در آمريكا، دفاع از آســـمان كشـــور را در كنار ديگر 

همكارانش آغاز كرده است.
امير سرتيپ خلبان حســـين چيتفروش به لحاظ اعتقاد 
قلبياش به اســـالم، در طول آموزش خلباني در آمريكا،انجمن 
اســـالمي نيروي هوايي ايران را در آمريكا بنيان گذاشـــت و در 
كنار فراگيري علوم و فنون خلباني، از تبليغ اسالم در غربت هم 

غافل نشد.
با پيروزي انقالب اسالمي و آغاز جنگ تحميلي، حفاظت از 
آسمان ايران و دفاع از كشور را در كنار همرزمانش آغاز و تا پايان 

جنگ در عملياتهاي مختلف هوايي شركت كرد.
مشـــاور هوايي فرمانده كل ارتش، وابسته نظامي نيروهاي 
مسلح در كشـــور چين، فرمانده مجتمع اوج نهاجا، رئيس دفتر 
مطالعات راهبـــردي نهاجا از عمده مســـئوليتهاي قبلي اين 
پيشكســـوت و رزمنده دفاع مقدس طي سالهاي گذشته بوده 
است كه ساخت نمايشـــگاه تخصصي نيروي هوايي و ساخت 
هواپيماي جنگنده ايران با عنوان صاعقه، دو ثمره بزرگ فعاليت 

وي در مسئوليتهاي يادشده است.
عالقه خاص و ويژهاي به تاريخ ســـرزمينمان دارد و معتقد 
اســـت فقط با عبرتآموزي از تاريخ ميتوان موفق بود و زمينه 
پيشرفت كشـــور را هم فراهم كرد.“شخصي كه ديروز خود را 
نشناســـد، به طور حتم امروز را هـــم نمي  تواند درك كند“. اين 
اعتقاد امير چيتفروش، يك انگيزه قوي را براي وي ايجاد كرد 
تا در سال 88 با راهاندازي موزه نهاجا، در صدد معرفي گوشهاي 
از دالورمرديهاي خلبانان در هشـــت سال دفاع مقدس برآيد، 
موزهاي كه از ماكت هواپيماهـــاي مختلف نهاجا و چندين بنر 
مربوط به عملياتهاي مختلف دفـــاع مقدس و خاص نيروي 

هوايي تشكيل شده است.
نمايش سرديس خلبانان شـــاخص نهاجا، از ويژگيهاي 

ديگر اين موزه است، موزهاي كه به نظر ميرسد ميبايست در آن 
را به روي عموم باز كرد تا مردم كشـــورمان بتوانند با گوشهاي از 
فعاليتهاي نهاجا در دفاع مقدس هم آشنا شوند.فرا رسيدن هفته 
دفاع مقدس، فرصت مناسبي است تا با اين پيشكسوت جنگ، به 
گفتگو بنشينيم. وي در اين مصاحبه كه در اين موزه انجام شد، با 
صبر و حوصله مثالزدني، به تشـــريح عملياتهاي مهم جنگ و 

نيروي هوايي ميپردازد.
وي قبل از آغاز بيان موضوعـــات مربوط به عملياتهاي 
مختلف، تأكيد ميكند پيروزي در دفاع مقدس را همه ملت ايران 
اعم از طبقات، اقوام و ســـازمانهاي مختلف خلق كردند و من 
خلبان نميتوانم بگويم به دليل اين كه توانســـتم بمب را روي 
سر دشمن بريزم، پس نقش من در جنگ بيشتر بوده است، بلكه 
در جريان دفاع مقدس هر شـــخص، نقش خودش را ايفا كرد. 
اينگونه نيســـت كه بگويم چون من در نيروي هوايي بودم، پس 

سهم بيشتري در جنگ داشتم يا اين كه  سهم بيشتري بخواهم.
امير چيتفروش با تأكيد بر اين كه متأسفانه جايگاه نيروي 
هوايي به شايستگي در حد و حق خودش در دفاع مقدس ترسيم 
نشده است، ميافزايد: نيروي هوايي مانند يك چتر زير باران عمل 
ميكند، اگر دشمن نتوانست در عملياتهاي مختلف گلولهاي از 
آسمان به طرف رزمندگان شليك كند، يعني چتر نيروي هوايي 

باز بوده است.
وي همچنين بـــه عمليات رهگيـــري هواپيماي حامل 
«عبدالمالك ريگي» در آســـمان كشورمان توسط نيروي هوايي 
ارتش و نشاندن آن در خاك ايران اشاره ميكند و يادآور ميشود: 
نهاجا چه در زمان دفاع مقدس و چه پس از آن توانســـته است 
به خوبي به وظايف خـــود عمل كند.امير چيتفروش كه اكنون 
مسئوليت سخنگويي نيروي هوايي ارتش را بر عهده دارد، تأكيد 
ميكند: نيروي هوايي در 31 شهريور 59 و ساعاتي پس از حمله 
جنگندههاي عراق به كشـــورمان، نخستين نيرويي بود كه وارد 
عمل شد و نخستين پاســـخ را به دشمن داد و حتي تا چند هفته 
نيروهاي دشمن را در مناطق عملياتي جنوب معطل و از پيشروي 

آنها جلوگيري كرد تا نيروهاي مردمي از راه برسند. در كل دفاع 
مقدس و به طور شـــبانهروز آماده بود و پرواز ميكرد و به دفاع 

ميپرداخت ولي هرگز به دنبال بلندگو و تريبون نبوده است.
وي نحوه شهيد شدن خلبانان را هم منحصر به فرد ميداند 
و با بيان اين كه 64 خلبان نهاجا در دفاع مقدس در آسمان شهيد 
شـــدند و از پيكر مطهر آنها هيچ چيز باقي نماند، يادآور ميشود: 
اگر كل جنگ را شاهنامه بدانيم، نيروي هوايي رستم اين شاهنامه 

است.
اين خلبان پيشكسوت بار ديگر بر لزوم آشنايي با تاريخ به 
ويژه دوران دفاع مقدس توسط نسلهاي جديد تأكيد ميكند و با 

قرائت شعر ذيل، سخنانش در اين بخش را به پايان ميرساند:
آنكه ناموخت از گذشت روزگار

هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار
4 عمليات شاخص

اميـــر چيتفروش در جريان اين مصاحبه از چهار عمليات 
ثامناالئمه، طريقالقـــدس، فتحالمبين و بيتالمقدس به عنوان 
چهار عمليات شاخص دفاع مقدس در يك سال نخست جنگ 
تحميلي يـــاد ميكند و ميگويد: نيـــروي هوايي در اين چهار 
عمليات با نقشآفريني منحصر به فردي، توانست رزمندگان را در 

رسيدن به پيروزي ياري دهد.
جنگ تانكها

وي از نيروي هوايي به عنوان نخستين نيرويي ياد ميكند كه 
توانست در يك ماه آغاز جنگ تحميلي، دشمن را در مواضعش 

تثبيت كند و جلوي پيشرفت آنها را بگيرد.
چيتفروش در اين باره ميگويد: صدام قبل از آغاز جنگ و 
در جريان يك مصاحبه تلويزيوني اعالم كرد: «ما در حال رفتن به 
يك تفريح نظامي هستيم كه طي اين تفريح و در روز نخست آن، 
خرمشهر را فتح ميكنيم و پس از سه روز  خوزستان را به اشغال 
خود در ميآوريم و يك هفته بعد در تهران ادامه اين مصاحبه را 

انجام خواهم داد».
وي افـــزود: به طور حتم صدام جنايتكار بدون برنامهريزي 

چهارشنبه 2 مهر 1393
سخنگوي نيروي هوايي ارتش در گفتگو با اطالعات:

نيروي هوايي سيمرغ شاهنامه دفاع مقدس
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اين سخنان را نگفته بود و پشت صحبتهاي او، برنامهريزي وجود داشت اما وي هيچگونه آشنايي 
با ملت ايران نداشـــت و نميدانست مردم كشورمان براي دفاع از ايران تا آخرين قطره خونشان به 
دفاع خواهند پرداخت. ســـخنگوي نيروي هوايي يادآور ميشود: پس از اين كه نيروهاي عراقي 
در روزهاي نخســـتين جنگ با خيال باطل اشغال خوزستان، به طرف كشورمان لشكركشي كردند، 
خلبانان پايگاه شكاري دزفول همقسم و همپيمان شدند تا مقابل يورش وحشيانه بعثيها تا رسيدن 

نيروهاي ديگر ايستادگي كنند.
در آن زمان دســـتور تخليه اين پايگاه هوايي صادر شده بود ولي 108 خلبان شجاع مستقر در 
پايگاه با عهدي كه با خداي خود بســـته بودند، دســـت به كار و به طور خودجوش وارد عمليات 

گستردهاي شدند.
وي ميگويد: خلبانان وقتي با يورش تانكهاي عراقي مواجه شـــدند، با پروازهاي پي در پي، 
انهدام تانكها را هنگام پيشرويشـــان، در دستور كار خود قرار دادند و به اين ترتيب هواپيماهاي 
جنگنده «افـ5» به آرپيجي تبديل شدند و عراقيها را در همان روزهاي نخست پشيمان كردند.

رفته رفته از پايگاههاي ديگر از جمله همدان و تبريز هم به ياري خلبانان مســـتقر در دزفول 
شتافتند تا به اين ترتيب نيروهاي مردم آماده شوند و به فرياد جنگ و دفاع برسند.

چيتفروش ميافزايد: جنگ تانكها تا حدود 40 روز به طول انجاميد و خلبانان روزانه چندين 
فروند تانك را منهدم ميكردند كه البته بيان اين جمالت كار سادهاي است ولي در عمل، از پيچيدگي 

خاص برخوردار است، همان طور كه تاكنون دهها كتاب درباره جنگ تانكها چاپ شده است.
حضور در عمليات مرواريد

وي در ادامه به اقدامات جنگندههاي نهاجا در عمليات مرواريد در هفتم آذر اشـــاره ميكند و 
يادآور ميشود: خلبانان تيزپرواز نيروي هوايي در اين عمليات هم با نمايش توانمنديهاي خاص 

خود و در كنار نيروي دريايي ارتش، دشمن را وادار به شكست سنگين كردند.
چيتفروش تأكيد ميكند: در اين نوع از عمليات، وجود خلبانان حرفهاي و خاص، بسيار حائز 
اهميت اســـت كه در جريان عمليات مرواريد شهدايي همچون دوران و خلعتبري با مهارت بسيار 
توانســـتند موشكهاي ضد كشتي را به طرف اهداف مورد نظر شليك و دشمن را پشيمان كنند و به 

اين ترتيب ارتش ايران توانست نيروي دريايي عراق را با شكست سنگيني روبرو كند.
آزادسازي خرمشهر

بيتالمقدس، عنوان عمليات ديگري است كه اين خلبان و رزمنده پيشكسوت به تشريح نقش 
نيروي هوايي در آن ميپردازد.

وي در اين باره ميگويد: نيروي دريايي از 40 روز قبل از عمليات بيتالمقدس و فتح خرمشهر، 
فعاليتهاي تخصصي خود را براي شكســـت دشمن و موفقيت رزمندگان كشورمان آغاز كرده بود 
و در مجموع 22 عمليات تاكتيكي قبل از ســـوم خرداد انجام داد.چيت فروش در اين باره توضيح 
ميدهد: قبل از اجراي هر گونه عملياتي، نيروي هوايي ميبايست با پرواز در منطقه از مواضع دشمن 
عكسهاي تخصصي تهيه كند كه اجراي عكسبرداري، نيازمند اجراي يك عمليات است، زيرا قبل 
از ورود هواپيما به منطقه، بايد پدافند هوايي دشمن را فريب دهي و به طور برقآسا و با بهرهگيري از 
تاكتيكهاي مختلف، عكسهاي موردنظر را تهيه كني و بالفاصله به پايگاه برگردي كه اجراي اين 
پروسه نيازمند طرح و نقشه قبلي و دقيقي است كه خلبانان كشورمان توانستند در تمامي عملياتها، 

آن را به نحو خوبي اجرا كنند.
وي يادآور ميشود: نيروي هوايي پس از اين كه از چيدمان مواضع دشمن از قبيل توپ، تانك و 
سنگرها عكسبرداري ميكند، فعاليت ديگرش را با انهدام مراكز حساس آغاز ميكند تا ارتباط دشمن 

در منطقه را با عقب قطع كند كه تمامي اين فعاليتها قبل از اجراي عمليات كلي انجام ميشود.
چيت فروش به انهدام پل ارتباطي روي رودخانه اروند رود در جريان عمليات آزادســـازي 
خرمشـــهر اشاره ميكند و ميافزايد: خلبانان نهاجا در اين عمليات توانستند با مهارت خاصي، اين 
پل را منهدم كنند و به اين ترتيب راه ارتباطي دشـــمن با عقب قطع شد و شمار زيادي عراقي هم در 

منطقه اسير شدند.
ســـخنگوي نيروي هوايي ارتش در ادامه اين مصاحبه نگاهي به عكس شهداي نيروي هوايي 
در جريان عمليات 140 فروندي و عملياتهاي ديگر كه در نمايشـــگاه تخصصي نهاجا خودنمايي 
ميكند، مياندازد و ميگويد: صدام در آن زمان در جريان مالقاتي با شاه اردن به وي گفته بود كه من 

اينگونه روي نيروي هوايي ايران حساب نكرده بودم و در محاسباتم دچار اشتباه شدم.
وي ميگويد: نيروي هوايي در جريان دفاع مقدس بيش از 1614 شهيد را تقديم انقالب كرد و 

اين عزيزان در شرايط منحصر به فردي و در هوا، به سوي معبود شتافتند.
چيت فروش در ادامه درباره عمليات 140 فرونـــدي ميگويد: در اين عمليات، 140 فروند 
هواپيما ساعاتي پس از تجاوز هواپيماهاي عراقي به پايگاههاي هوايي كشورمان، به پرواز درآمدند 
و چنديـــن پايگاه هوايي عراق را مورد هدف قرار دادند و به اين ترتيب به بعثيها اعالم كرديم براي 

پاسخگويي به هر تهديدي حاضريم.
14در آسمان ايران اشاره  وي همچنين به عملياتهاي مستمر و شبانهروزي هواپيماهاي افـ
ميكنـــد و ميگويد: اين هواپيما با قابليت ويژهاش، توانايي اين را دارد كه تا 200 كيلومتر دورتر از 
مرزهاي كشـــورمان را تحت نظر مستقيم خود قرار دهد و همه تحركات هوايي دشمن را رصد كند 
و در حقيقت خلبانان با اين هواپيما به پاســـداري از آسمان ايران ميپرداختند كه مأموريت پي در 
پي آنها و حضورشـــان در آسمان ايران در طول دفاع مقدس سبب شد عراقيها كمتر جرأت كنند تا 

سمت ايران بيايند.
ســـخنگوي نيروي هوايي ارتش كه پرواز با انواع هواپيماهاي شناســـايي و جنگنده از جمله 

سي ـ 130، افـ و خفاش را در دوران دفاع مقدس را تجربه كرده است، يادآور ميشود:

در عمليات فتح  المبين و قبل از اجراي آن، نيروي هوايي عراق سعي كرد با پرواز برفراز منطقه، 
چيدمان نيرويهاي ما را به هم بريزد و در روند اجراي اين عمليات، خلل ايجاد كند كه نيروي هوايي 
كشـــورمان قبل از اينكار وارد عمل شد و باالي سر آنها حضور يافت و به اين ترتيب آنها نتوانستند 
كوچكترين مشـــكل در اجراي اين عمليات ايجاد كنند. وي از اين عمليات به عنوان، فتحالفتوح ياد 
و تأكيد ميكند: موفقيت رزمندگان در اين عمليات غرورآفرين، سبب شد كمر ارتش عراق بشكند 
و 5400 كيلومتر از مناطق اشـــغالي هم آزاد شود.سخنگوي نيروي هوايي ارتش همچنين از چهار 
عمليـــات ثامناالئمه (مهر 60) و حصر آبادان، طريقالقدس (آذر 60)، فتحالمبين (اســـفند 60) و 
بيتالمقدس (خرداد 61) به عنوان چهار عمليات مهم و شاخص ياد ميكند كه نيروي هوايي بهطور 

مشترك با نيروهاي ديگر در آنها حضور يافت و نقش بيبديلي را ايفا كرد.
وي اشارهاي هم به عمليات بزرگ «اچـ 3» ميكند، عملياتي كه خلبانان كشورمان با ليدري امير 
براتپور توانســـتند با اجراي يك نقشه ويژه، دورترين پايگاه هوايي عراق در «الوليد» را مورد هدف 
قرار دهند و ضربه سنگيني به نيروي هوايي ارتش عراق بزنند. به گفته سخنگوي نيروي هوايي نقشه 

و نحوه اجراي اين عمليات اكنون در آكادميهاي هوايي جهان تدريس ميشود.
ايده تأثيرگذار شهيد بابايي در جنگ

چيت فروش كه همدورهاي شهيد بابايي و از نزديك با وي آشنايي داشته است، در پاسخ به اين 
سئوال كه نيروي هوايي در جنگ تا چه ميزان به تجهيزات وابسته بود، ميگويد: نيروي هوايي در يك 
سال نخست جنگ بهطور كامل برتري هوايي را در اختيار داشت ولي پس از اينكه كشورهاي شرقي 
و غربي نيروي هوايي عراق را به انواع هواپيماهاي پيشـــرفته جنگي تجهيز كردند، موضوع شكل
ديگري به خود گرفت كه در آن هنگام شهيد بابايي با ايجاد قرارگاه رعد در اميديه و خلق تاكتيكهاي 
نوين، كاري كرد كه به رغم از دست رفتن برخي تجهيزات هوايي، به جايگاه قبليمان باز گرديم. 

به عنوان مثال اگر براي شناسايي منطقهاي در عراق به پرواز 10 فروند هواپيما نياز بود، اين شهيد 
بزرگوار با ارائه تاكتيكي توانســـت آنكار را با يك يا دو فروند هواپيما به نحو خوبي انجام دهد و در 
حقيقت يك نيروي هوايي جديدي را در دل نيروي هوايي ايجاد كرد.خلبان و رزمنده پيشكســـوت 
دفاعمقدس همچنين از اعتقاد و انگيزه رزمندگان و رهبري امام راحل به عنوان رمز و عامل موفقيت 
خلبانان در جنگ ياد ميكند و ميافزايد: در آن زمان شاهد اين موضوع بوديم كه خلبانان پس از هر 
ديدار با امام خميني(ره)، با يك انقالب دروني به كارشان باز ميگشتند كه البته مهارت و آموزش باال 

از مؤلفه  هاي مهمي است كه خلبانان كشورمان از آن برخوردار بوده و هستند.
وي اشارهاي هم به ســـابقه آموزش خلبانان كشورمان ميكند و يادآور ميشد: در طول تاريخ 
خلبانان كشـــورمان ابتدا توســـط روسها آموزش ديدند و پس از آن آموزشها توسط آلمانيها، 
فرانســـويها و در آخر آمريكاييها انجام شـــد كه از زمان پيروزي انقالباسالمي تاكنون، تمامي 
خلبانان در كشـــورمان آموزش ميبينند كه مهارتهاي آنها بسيار بيشتر شده و در مجموع قويتر 
هستند.چيتفروش در پايان درخواستي هم از مسئوالن دارد. وي پيش از طرح اين مسأله ميگويد: 
اقتدار نظامي كشورها در گرو داشتن نيروي هوايي قدرتمند است، جنگ فقط موشك و پهپاد نيست، 

بنابراين مسئوالن بايد بيش از پيش به نيروي هوايي توجه كنند.

* امير چيتفــروش: خلبانان وقتي با يورش 
تانكهــاي عراقي مواجه شــدند، بــا پروازهاي 
پيدرپي، انهدام تانكها را هنگام پيشرويشان، در 
دســتور كار خود قرار دادند و عراقيها را در همان 

روزهاي نخست پشيمان كردند 
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اشاره: هفته دفاع مقدس، يادآور دالورمردي اقشار مختلف مردم كشورمان در طول 
8 سال جنگ تحميلي است، در روز 31 شهريور 59، رژيم بعث عراق تجاوز به كشورمان 
را به طور رسمي آغاز كرد و با پشـــتوانه برخي كشورهاي غربي، درصدد تصرف خاك 

كشورمان برآمد.
صدام به خيال اين كه كشـــورمان در آغاز راه انقالب اسالمي، از پشتوانه قوي ارتش 
و مردم در زمينه جنگ برخوردار نيست، از هيچ تالشي براي دستيابي به اهداف شومش 
فروگذار نكرد كه نمونه بارز آن بمباران شيميايي منطقه سردشت در سالهاي بعدي جنگ 
بـــود. اين لكه ننگ به طور حتم از دامان عامـــالن آن و حمايت كنندگانش پاك نخواهد 

شد.
سالروز آغاز جنگ تحميلي و هفته دفاع مقدس همچنين يادآور تالش خستگيناپذير 
ارتش ايران اســـت. ارتشي كه توانســـت در ماههاي اوليه جنگ به تنهايي مقابل تجاوز 
ناجوانمردانه بعثيها ايســـتادگي كند و مانع ورود دشـــمنان به خاك كشورمان شود و 
اقدامات نيروهاي زميني، دريايي و هوايي ارتـــش در حالي يكي پس از ديگري به ثمر 

مينشست كه هنوز سپاه پاسداران تشكيل نشده بود.
 دريا يكي از عرصههايي بود كه رژيم صدام در آن زمان قصد داشت با ورود به آن و 
به خطر انداختن امنيت كشتيهاي ايران، اقتصاد كشور را فلج كند، ولي اين خيال باطل و 
نقشه دشمنان در كمترين زمان ممكن توسط دريادالن نيروي دريايي ارتش نقش بر آب 

ميشد و دشمنان به كوچكترين موفقيتي در اين عرصه دست نيافتند.
چند سال پس از پايان جنگ، نيروي دريايي ارتش براساس تدابير مقام معظم رهبري، 
ورود به درياهاي آزاد را در دستور كار قرار داد. ورودي كه امروز نتايج آن بيش از گذشته 
آشكار شد و اقتدار كشـــورمان را در عرصه بينالمللي حضور در درياهاي آزاد به اثبات 

رسانده است.
فرا رسيدن هفته دفاع مقدس بهانهاي شد تا در گفتگو با فرمانده نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اســـالمي ايران، پاي صحبتهاي وي درباره دفاع مقدس، نتايج و پيامدهاي 
حضور نيروي دريايي در درياهاي آزاد. آخرين دســـتاوردهاي اين نيرو در زمينه ساخت 

تجهيزات و تسليحات بنشينيم.
امير دريادار دكتر حبيباهللا ســـياري كه حضور فعالي در جنگ تحميلي داشته و از 
نيروهاي گردان تكاوران نداجا بوده اســـت، در اين مصاحبه به نكاتي اشاره ميكند كه 

بيانگر احساس عميق مقام عالي نداجا از دفاع مقدس است.
اين گفتگو را ميخوانيم: 

اهداف كالن نداجا
سياري در ابتدا، به اهداف كالن نيروي دريايي اشاره ميكند و ميگويد: نداجا دفاع از مرزهاي 
آبي و منابع و منافع جمهوري اســـالمي ايران در آبهاي سرزميني، منطقه نظارت و فالت قاره و 
همچنين تامين خطوط مواصالتي و حضور در درياهاي آزاد را دنبال ميكند و تمامي موارد ياد شده 
جزو اهداف كالن اين نيرو به شمار ميآيد و براي انجام اين ماموريتها در دريا، نيازمندهايي داريم 

كه تالش براي ساخت آنها از اهداف ديگر نداجا است.
فرمانده نيروي دريايي ارتش با تاكيد بر اين كه نيروي دريايي يك نيروي تجهيزات محور است، 
ميافزايد: اگر تجهيزات الزم را در اختيار نداشته باشيم، نخواهيم توانست در دريا حضور يابيم. از 
سوي ديگر حضور يك بعد قضيه است، روي ديگر آن در اختيار داشتن تجهيزات متناسب با محل 

انجام ماموريت است.
به عنوان مثال هنگام اعزام يك ناوشـــكن به درياي آزاد بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه 

امكانات و سطح توانمنديهاي آن ناوشكن متناسب با مسافت و مسائل مربوط به درياها باشد و اين 
ناوشكن بتواند در صورت وقوع هرگونه تهديد در سطح دريا، به دفاع و مقابله بپردازد و در حقيقت 

همواره ناوشكنهاي اعزامي به درياهاي آزاد بايد آماده دفاع از خودشان باشند.
وي درباره سطح آمادگي نداجا براي اعزام ناوگروه به همه نقاط درياهاي آزاد، يادآور ميشود: 
تجهيزات ساخت داخل توسط متخصصان بومي، اين امكان را برايمان فراهم كرده است تا در نقاط 
مختلف درياهاي آزاد حضور پيدا كنيم و تدابير الزم هم براي جايگزيني تجهيزات فعلي و ساخت 
شناورها و ناوشكنهاي جديد در آينده، انديشـــيده شده است تا توان حضور در درياهاي آزاد و 

آمادگي دفاع در مقابل هرگونه تهديد عليه يگان شناور يا ناوهايمان را حفظ كنيم.
تسليحات جديد نيروي دريايي

بيان جديدترين تجهيزات و تسليحات، موضوع ديگري است كه از مقام عالي نداجا ميخواهيم 
به تشـــريح آن بپردازد. ســـياري دراينباره ميگويد: تا قبل از پيروزي انقالب، هيچگونه ساخت 
تجهيزات مورد نياز نداجا در داخل كشور انجام نميگرفت و حتي اگر ناوشكن به تعمير اساسي نياز 
داشت، بايد آن را به خارج از كشور انتقال ميدادند. بعد از انقالب با مرور زمان و براساس نيازها و 
درس خودباوري كه امام راحل به ما آموختند و در ادامه توسط مقام معظم رهبري پيگيري شد، ابتدا 
ساخت قطعه در دستور كار قرار گرفت و در ادامه به سمت ساخت و راهاندازي سامانهها پيش رفتيم 
و سپس به علم تعميرات اساسي دست يافتيم و نهايتًا امروز به مرحله ساخت ناوشكن، زيردريايي 

و موشكانداز رسيدهايم.
فرمانده نداجا در ادامه به ســـاخت ناو موشك انداز پيكان و ناوشكن جماران و الحاق آنها به 
اين نيرو اشاره ميكند و يادآور ميشود: در سال 71 به علم و صنعت زيردريايي دست پيدا كرديم و 
وارد مراحل ساخت آن شديم و امروز با تالش متخصصان داخلي به توانمندي ساخت زيردريايي 

دست يافتهايم.
سياري از رونمايي از زيردريايي كالس غدير در آينده نزديك خبر ميدهد و درباره فاكتورهاي 
توانمندي يك زيردريايي، ميگويد: توانمندي ميزان قوس و عمق ورود به زيرآب، سرعت. امكان 
شناسايي، ســــالحهاي نصب شـــده و توان انجام نبرد دريايي، بزرگي و كوچكي و قابليتها و 
توانمنديها در ســـطح آب و همچنين توانايي ماندن در زير آب از جمله فاكتورهاي توانمندي يك 
زيردريايي محسوب ميشود كه هرچه موضوعهاي ياد شده ارتقاء يابد، زيردريايي مورد نظر بهتر 

خواهد بود.
وي به تدبير فرمانده معظم كل قوا مبني بر اينكه هدف اصلي از ساخت تجهيزات دفاعي، صرفًا
براي دفاع از خودمان است و قصد تجاوز به ديگران را نداريم، اشاره و تأكيد كرد: حق هر ملتي است 

كه براي دفاع، توانمندي تجهيزات را افزايش دهد.
نتايج حضور در درياهاي آزاد 

فرمانده نيروي دريايي ارتش در بخش ديگري از اين گفتگو، به تشـــريح اهداف نداجا درباره 
اعزام ناوگروهها به درياهاي آزاد ميپردازد.

وي درباره آغاز فعاليت اين ناوگروهها براي اعزام به درياهاي آزاد ميگويد: پس از اينكه مقام 
معظم رهبري فرمودند، «نيروي دريايي. يك نيروي راهبردي اســـت». موضوع حضور در درياهاي 
آزاد در دستور كار قرار گرفت. براساس فرمايش ايشان، درياهاي آزاد، متعلق به همه ملتها است 

و ايران اهل حضور در دريا است و اهل تجاوز و تعدي به ديگران نيست.
سياري از حضور بيست و هفتمين ناوگروه ايران در بندر سودان در درياي سرخ خبر ميدهد و 
يادآور ميشوند: ما توانستهايم در راستاي تحقق بخشيدن تدابير مقام معظم رهبري، در درياي سرخ، 
مديترانه، اقيانوس هند جنوبي، خليج بنگال، درياي چين و اقيانوس آرام و كانال سوئز حضور يابيم 

و پرچم كشورمان را در بين كشورهاي ديگر به اهتزاز درآوريم.
وي به آثار و نتايج حضور ناوگروهها در درياهاي آزاد اشاره ميكند و ميگويد: در حقيقت ايران 
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افزايش قدرت دفاعي، حق هر ملتي است
سالروز آغاز جنگ تحميلي و هفته دفاع مقدس يادآور تالش خستگيناپذير ارتش ايران است. ارتشي 

كه توانست در ماههاي اوليه جنگ به تنهايي مقابل تجاوز ناجوانمردانه بعثيها ايستادگي كند
دريادار سياري: در چند سال گذشته نيروي دريايي ايران توانسته است بيش از 1600 كشتي را همراهي 
و اســكورت كند و از منطقه عبور دهد و از سوي ديگر شاهد 150 مورد حمله به كشتيهاي تجاري بوديم 

و نيروها توانستند دزدان را از منطقه دور كنند و سه مورد هم دستگيري داشتيم

با حضور در درياهـــاي آزاد، در يك عرصه بينالمللي حضور مييابد، اگر ما در اين عرصه حضور 
نداشته باشيم، در اصل مانند اين است كه نيستيم و جزو كشورهاي دنيا محسوب نميشويم كه اين 

موضوع براي كشورمان خوب نخواهد بود.
وي حضور در درياهاي آزاد را مانند حضور ايران در مســـابقات بينالمللي از جمله مسابقات 
جام جهاني فوتبال يا المپيك ميداند و ميگويد: با اين حضور ميتوانيم موجوديت خود را در ميان 

كشورهاي ديگر ثابت كنيم.
ســـياري تأكيد ميكند: سازمان ملل هم يك عرصه بينالمللي است، وقتي همه كشورها در آن 
حضور دارند، ما هم بايد حضور داشته باشيم و اين موضوع غرور ملي را در پي دارد كه اين موضوع 

مانند حضور ايران در آبهاي آزاد كه يك عرصه بينالمللي به شمار ميآيد، است.
توسعه روابط با كشورهاي همسايه 

وي در ادامه از توسعه روابط با كشورهاي دوست، همسايه و مسلمان به عنوان يكي از اهداف 
اســـتراتژيك جمهوري اسالمي ايران ياد ميكند و ميگويد: ما در درياي خزر 4 همسايه داريم و در 
خليجفارس با كويت، عربســـتان، امارات، قطر، عمان و بحرين و در درياي عمان هم با پاكستان و 
عمان همســـايه هستيم و 36 كشور هم در حاشيه اقيانوس هند هستند كه در منطقه پايينتر آبي واقع 
شدهاند. در اين شـــرايط جغرافيايي، با در اختيار داشتن يك نيروي راهبردي ميتوانيم با همه اين 

كشورها رابطه داشته باشيم و رفت و آمد كنيم.
سياري بار ديگر به پهلو گرفتن ناوگروه ايران در سودان اشاره ميكند و ميگويد: وقتي ناوگروه 
ايران به اين منطقه اعزام ميشود، قطعًا نيروهاي آن پياده ميشوند و روابط ديپلماتيك برقرار ميشود 
و از ســـويي ديگر انتقال فرهنگ و دانش انجام ميگيرد. حضور در درياهاي آزاد، توســـعه روابط 

دوستي و ارسال پيام صلح را به دنبال دارد.
فرمانده نداجا از تقويت روابط تجاري و اقتصادي و همچنين گردشگري به عنوان نتايج ديگر 
حضور در درياها ياد ميكند و ميگويد: الزمه حضور در درياهاي آزاد، وجود امنيت اســـت. اگر 
بخواهي از منابع زيردريا و انرژيهاي جديد و نو اســـتفاده كني و ضمن رابطه با كشورهاي دنيا، از 

انزوا خارج شوي، الزمه آن داشتن امنيت ا ست.
مقابله با دزدان دريايي 

وي به اقدامهاي ايران درچند سال گذشته درباره برخورد با دزدي دريايي اشاره ميكند و يادآور 
ميشـــود: در چند سال گذشته نيروي دريايي ايران توانسته است بيش از 1600 كشتي را همراهي و 
اســـكورت كند و از منطقه عبور دهد و از سوي ديگر شاهد 150 مورد حمله به كشتيهاي تجاري 

بوديم و نيروها توانستند دزدان را از منطقه دور كنند و سه مورد هم دستگيري داشتيم.
ســـياري از كمك ايران به كشتي آمريكايي و عربستاني اشاره ميكند و ميافزايد: براي ارتقاي 
جايگاه كشورمان، حتي به كشتي كشورهاي ديگر براي مبارزه با حمله دزدان دريايي كمك كردهايم 
و ايران جزو نخســـتين كشورهايي است كه به درخواست سازمان كشتيراني جهاني در منطقه ناامن 

دريايي حضور پيدا كرده است و تقديرنامه هم دريافت كردهايم.
وي تأكيد ميكند: نبود خبري از دزدان دريايي، از نابودي كامل آنها و حضور نداشـــتن آنها در 

منطقه خطر حكايت ندارد، بلكه حضور مقتدر نيروي دريايي ايران، سبب ناكامي آنها شده است.
فرمانده نداجا تأكيـــد ميكند: 90 درصد صادرات و واردات كشـــور ما از طريق دريا انجام 
ميگيرد، دزدان دريايي با حضور در خليج عدن، به دنبال به خطر انداختن امنيت كشتيهاي تجاري 
ما بوده و هستند. آيا ميتوان براي برقراري امنيت در اين منطقه نيروي پليس اعزام كرد؟ چه نيرويي 

بايد اعزام شود و امنيت را برقرار كند؟
وي ســـؤال خود را اين گونه پاسخ ميدهد كه با در اختيار داشتن نيروي دريايي راهبردي بايد 

امنيت را براي اقتصاد كشور برقرار كرد.
وي ميگويد: شـــايد دزدي دريايي به جاي عدن، در منطقه ديگري اتفاق بيفتد. به عنوان مثال 
پارسال كشتي كشورمان را در سواحل سومالي گرفتند و ما توانستيم آن را آزاد كنيم. حال اگر قدرت 

نداشتيم و آن را آزاد نميكرديم. چه اتفاقي ميافتاد؟ 
ســـياري تأكيد ميكند: در اين صورت به اقتصادمان لطمه وارد ميشود. كشتي  مان را ميبردند. 

انسانهايي از بين ميرفتند و جايگاه كشورمان هم لطمه ميديد.
وي در ادامه از تجهيزات همه شناورهاي بزرگ نداجا به پهپاد خبر ميدهد و ميگويد: تمامي 
شـــناورهاي بزرگ نداجا به پهپاد مجهز هســـتند، پهپادهايي كه توسط متخصصان داخلي ساخته 

شدهاند.
دفاع مقدس 

در ادامه ايـــن مصاحبه پاي صحبتهاي مقام عالي نيروي دريايي ارتش درباره دفاع مقدس و 
اقدامات اين نيرو در آن زمان مينشينيم.

داليل و رمز پيروزي رزمندگان كشـــورمان در جنگ تحميلي، نخســـتين موضوعي است كه 
بسياري به آن ميپردازند.

فرمانده نداجا با تأكيد بر اينكه دفاع ما جنبه قداست داشت و مقدس بود. مي  گويد: جنگ براي 
حفظ منافع شخصي، گروهي و توسعهطلبي ما نبود. بلكه هدف اصلي دفاع از اسالم، انقالب، شرف 
و ناموس و براي دفاع از انســـانيت و ايستادگي مقابل ظلم بود، با اين جنبهها و ويژگيهاي جنگ، 

مردم وارد جنگ شدند. 
وي به وحدت مردم و همچنين دســـتاندركاران كشور در زمان جنگ اشاره ميكند و يادآور 
ميشـــود: فرمانده، امام راحل، مرجع تقليد و ولي امرمســـلمين بود. همه دست در دست يكديگر 
يك هدف را دنبال ميكردند. ســـياري تأكيد ميكند: تا زماني كه مردم در صحنه حضور دارند، دفاع 
ميكنيم و قصد دســـتاندازي به مال و منافع ديگران را نداريم. متحد هســـتيم و زير لواي اسالم و 

واليت فقيه كار ميكنيم، در همه عرصهها پيروز هستيم.
سياري كه در زمان جنگ و فتح خرمشهر از نيروهاي گردان تكاوران نيروي دريايي بوده است 
درباره خاطره تلخ و شـــيرينش از دوران دفاع مقدس ميگويد: ساعت 4 صبح چهارم آبان 1359 ما 
مجبور شديم از عرض خرمشهر و كارون عبور كنيم و قسمتي از خاك خرمشهر در اشغال عراقيها 

بماند كه اين موضوع خاطره تلخ من از جنگ تحميلي اســـت و خاطره شيرين هم هنگامي بود كه 
عكس اتفاق ياد شـــده رقم خورد و توانستيم ســـاعت 4 صبح سوم خرداد 61 از همان محلي كه از 

خرمشهر خارج شده بوديم به اين منطقه وارد شويم و دشمن را وادار به عقبنشيني كنيم.
اهداف رژيم بعث از حمله به ايران 

ســـياري مهمترين اهداف حمله رژيم بعث عراق به ايران را در دو نوع اصلي و فرعي ميداند 
و ميگويد: هدف اصلي جلوگيري از رشـــد و پيشرفت ايران بعد از انقالب و شكست جمهوري 
اسالمي بود. هدف فرعي اين حمله هم تصرف بخشي يا همه خوزستان و تسلط بر اروند رود و رفع 
خفگي عراق از نظر دريا بود و در حقيقت صدام به دنبال قدرت طلبي بود و ميخواســـت ژاندارم 

منطقه و به عنوان بزرگترين رهبران عرب شناخته شود.
فرمانده نداجا با اشـــاره به داليل كمك شرق و غرب به رژيم بعثي ميافزايد: زماني كه انقالب 
پيروز شد هم اســـتكبار و غربيها به اين نتيجه رسيدند كه منافع نامشروعشان را در ايران از دست 
دادهانـــد لذا به دنبال برگرداندن ايـن منافع بودند و چون از نظر فكري در تضاد با ما بودند مهمترين 
راه حل را در سرنگوني رژيم ما و سركار آوردن رژيم مورد نظرخودشان ديدند. اسناد نشان ميدهد 
كشور جهان در ابعاد تسليحاتي، اقتصادي، مالي، نيروي انساني، تاكتيكي، آموزشي و  كه حدود 36

واگذاري سالحهاي ويژه به رژيم بعثي كمككردند.
آغاز حمله با راهبرد سريع 

 ســـياري با بيان اين كه رژيم بعثي عراق تصور ميكرد در كمترين زمان ميتواند پيروز شود، 
يادآور ميشود: زماني كه رژيم بعثي حمله را آغاز كرد برآورد اطالعاتي داشتند، چون وقتي كشوري 

بخواهد به كشور ديگري حمله كند بررسي و برآورد ميكند كه توان حمله را دارد يا نه؟
 آنها برآوردشـــان اين بود كه با وجود انقالب در ايران هنوز ســـازمانها، ارگانهاي نظامي و 
دولتي شـــكل خود را پيدا نكردهاند و تفرقه زياد است و اختالفات قومي و مذهبي و همچنين ترور 
شخصيتهاي مهم وجود دارد. از طرف ديگر رژيم بعثي بر اين باور بود كه ارتش جمهوري اسالمي 
با آســـيبهاي زيادي روبرو است و توان دفاع، مقابله و ايستادگي را ندارد. سپس حمله را با راهبرد 

سريع و به خيال اين كه با كمترين زمان ممكن ميتواند پيروز شود، آغاز كرد.
نيروي دريايي، محور كار در خرمشهر 

فرمانده نيروي دريايي ارتش تصريح ميكند: در آن مقطع زماني آسيبهاي زيادي به بدنه ارتش 
وارد شده بود، خدمت سربازي يكساله شده بود و همه متخصصان به محل زندگي خود منتقل شده 
بودند كه حمله آغاز شد. ارتش در كمترين فرصت ممكن توانست مانع از پيشروي دشمن شود كه 
اگر اين چنين نميشـــد آنها به هدفشان ميرسيدند و طي يك هفته در تهران حضور مييافتند.وي 
ميافزايد: نيروي هوايي در روز سوم، عمليات «كمان» را انجام داد و منابع حياتي دشمن را بمباران 

كرد و نيروي دريايي با حضور تكاوران خود محور كار در خرمشهر شد.
نيروي دريايي بعد از اين كه متوجه حضور بيشـــتر دشمن در شمال خليج فارس شد، شكست 
راهبرد سريع دشمن در آنجا را رقم زد و به اين ترتيب دشمن در ابتداي جنگ در كمترين زمان ممكن 
شكست خورد. ارتش با توكل به خدا و با حمايتهاي مردم و فرمان امام راحل، اقدامات ارزشمندي 

را انجام داد و در نخستين سال جنگ موفقيتهاي بسياري بدست آورد.
 نابودي كامل رژيم بعثي در دريا 

سياري ميافزايد: نيروي دريايي كشـــورمان توانست 67 روز پس از جنگ، رژيم بعثي را در 
دريا شكســـت دهد و نابودي و بزرگترين ضربه اقتصادي را به اين كشور وارد كند. با اين عمليات 

توانمندي باالي نيروي دريايي به معرض نمايش گذاشته شد.
سياري با بيان اين كه متأســـفانه اغلب مردم از ماجراي عملكرد نيروي دريايي در اسكورت 
كشتيهاي تجاري و نفتكش در جنگ تحميلي بياطالعند، يادآور ميشود: اگر دشمن ميتوانست 
توان اقتصادي مارا از بين ببرد اين كار را انجام ميداد اما نيروي دريايي در هشـــت سال دفاع مقدس 
در مقابل هر تهديدي ايســـتادگي كرد، يعني ما با اسكورت بيش از 10 هزار فروند كشتي تجاري و 
نفتكش و جلوگيري از بسته شدن بندر امام توسط دشمن كه آن زمان به عنوان مهمترين بندر تجاري 

ما محسوب ميشد. سبب شديم چرخ اقتصاد كشور بچرخد.
وي تاكيد ميكند: هنوز نيروهاي مردمي پاي كار نيامده بودند و هنوز سپاه شكل نگرفته بود كه 
ارتش جلو پيشروي دشمن را گرفت و بعد مردم آمدند. بسيج آمد، سپاه شكل گرفت و طي دو سال 

همه سرزمينها پس گرفته شد.
قدرت جمهوري اســـالمي ايران در مردم است، هر جا مردم در صحنه باشند در هيچ عرصهاي 
شكســـت معني ندارد و هرجا مردم نظام را از خود بدانند و دفاع، مقدس شود پيروزيم و ديديم كه 

پيروزي بدست آمد.
فرمانده نيروي دريايي ارتش يادآور ميشـــود: تجربيات دفاع مقدس يك گنج است و به تعبير 

مقام معظم رهبري «هشت سال دفاع، عمليات، شناسايي، تاكتيك و تكنيك همه تجربه است».
وي ميافزايد: نخســـتين اقدام در نيروي دريايي اين است كه تجربيات دفاع مقدس را در امر 
آموزش بكار ببريم، امروز در تاكتيك هـــا و برنامه ريزي براي انجام مأموريتها از تجربيات دفاع 
مقدس استفاده ميشود و همچنين در ســـيادت دريايي، رزمايشها و در همه ابعاد از آن تجربيات 

ارزشمند بهرهبرداري ميشود. يعني اين گنجينه به همين راحتي كنار گذاشته نميشود.
توان باالي بازدارندگي و رزمي ارتش 

ســـياري در ادامه با تاكيد بر توان بازدارندگي و رزمي باالي ارتش تصريح ميكند: اگر ميبينيد 
كه دشمنان ما طي چند سال گذشته تهديدات خود را عملي نكردهاند و نتوانستهاند گزينههاي رزمي 

را اجرايي كنند علتش آمادگي نيروهاي مسلح در هر زمينهاي است.
فرمانده نيروي دريايي ارتش از نيروي انســـاني به عنوان يكي از اركان افزايش توان نظامي ياد 
ميكند و ميگويد: نيروي انساني مؤمن، متعهد، متخصص و واليتمدار، تحت هر شرايطي با همه قوا 
ايســـتادگي ميكند و آنچه كه امروز در نيروي دريايي ارتش داريم ساخته و پرداخته دست توانمند 

همين نيروهاي مومن و واليي است.
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10 سال صبر و دلدادگي
   امير سرتيپ صلواتي، خلباني است كه 10 سال اسارت را 
در زندانها و اســـارتگاههاي مخوف عراق تجربه كرده و تمامي 

سختيهاي آنجا را پشت سر گذاشته است.
   موضوع و مسألهاي كه همواره سبب آزار روحي و ناراحتي 
اين آزاده دفاع مقدس در آن دوران ميشد، شكنجههاي عراقيها 
و اذيت و آزارشان نسبت به اسراي ايراني نبود بلكه مواجه شدن 
با رفتارهاي نامعقول عراقيها بوده اســـت كه هنوز هم وي را 

ناراحت ميكند.
   اين خلبان شـــجاع رنج 10 سال اسارت را به جان خريد 
بدون اين كه خم به ابرو بياورد ولي با يادآوري برخي خاطرات 
در دوران اسارت و پس از آن، اشك در چشمانش حلقه ميزند 
بغض غريبانهاش را همانند دوران اسارت در سينه حبس ميكند، 
بغضي كه از مرگ پدرش در دوران اســـارت و درگذشت همسر 
بيمارش پس از آزادياش هم خبر ميدهد، همسري كه در تمامي 
مدت اسارت محمد، دو پســـرش را به دور از ياري پدرشان به 
نحوي شايسته تربيت و جسم ضعيفش را در اين راه هديه كرد.

   بهنود و داوود دو فرزند اين خلبان هســـتند كه توانستهاند 
با پشت سر گذاشـــتن مقاطع عالي تحصيلي، به جايگاه تدريس 
در دانشـــگاه و دكتري معماري برسند كه به طور حتم رسيدن به 
اين موفقيتهاي علمي ميسر نبود مگر در سايه فداكاري همسر 

اين خلبان آزاده.
   زندگينامه امير صلواتي

   خلبان و جانباز 60 درصد جنگ تحميلي در ســـال 1348
وارد نيروي هوايي شد و پس از گذراندن دوره خلباني در آمريكا، 
به ميهن بازگشت و به عنوان خلبان شكاريـ  تاكتيكي هواپيماي 
«افـ 5» در پايگاه شـــكاري دزفول مشغول انجام وظيفه شد و 

يك ســـال بعد هم با انتقال به پايگاه سوم شكاري همدان، پرواز 
بـــا «افـ4» را بار ديگر در پرونـــده كاري و پروازياش به ثبت 

رساند.
   وي ميگويد: پس از پيروزي انقالب اسالمي، گردانهاي 
ما بسته شد ولي پس از 24 ساعت از تهران دستوري رسيد مبني 
بر اين كه خلبانان بايد به پايگاهها بازگردند و حتي براي محافظت 

از جان آنها به خدمت گرفته شوند.
   از آن زمان تا آغاز حمله عراق به كشورمان، پروازهايمان را 
به طور مرتب انجام ميداديم و در كنار آن به فراگيري علوم مورد 

نياز و تدريس ميپرداختيم.
   امير صلواتي با اشـــاره به تهاجم هوايي عراق به كشورمان 
در ساعت 14 آخرين روز شـــهريور، يادآور ميشود: دشمنان 
در آن زمان تحمل نميكردند كه مردم كشـــورمان توانستهاند از 
ســـلطه استعمار و حكومت ديكتاتور نجات پيدا كنند، لذا دست 
ابرقدرتها از آستين مرد جنايتكاري به نام صدام بيرون آمد و اين 

آدمكش به كشورمان حمله كرد.
   در همان روز نخست و روزهاي پس از آن، خلبانان چنان 
درســـي به صدام دادند كه تا آخرين روز جنگ، او ترس زيادي 
از حمالت هوايي ايران داشـــت و اقدام آني نيروي هوايي ارتش 
جمهوري اســـالمي، در ذهن او باقي ماند وي از سوم مهر 59 به 
عنوان روز به اســـارت درآمدنش ياد ميكند و ميگويد: در اين 
روز در حالـــي كه با هواپيماي «اف ـ 4» برفراز يكي از پايگاههاي 
شـــكاري عراق در حال پرواز بودم، توسط چند موشك «سام6» 
عراقيها مورد اصابت قرار گرفتم و از باالي ســـر هم يك فروند 
«ميگ23» به جنگندهام حمله كرد كه نهايتًا با شـــليك بمبهاي 
جنگندهام به ســـمت هدف و اطمينان از اصابت آنها، با صندلي 

پرش، هواپيما را ترك كردم.

   ايـــن خلبان دوران دفاع مقدس ادامه ميدهد: پس از فرود 
با چتر، دســـتگير و بازجويي شدم كه يك سال بعد به زندانهاي 
مختلف عراق انتقال داده شـــدم و 3 ماه هم در يك اتاق بســـيار 

كوچك و به طور انفرادي، به سر بردم.
   امير صلواتي به يك دوره انجام بازجويي اشـــاره ميكند و 
ميگويد: يك دفعه وقتي گروهي بازجو وارد محل نگهداري  ام 
شدند، يكي از  همكاران قديميام را كه در ماجراي كودتاي نوژه 
از ايران فرار كرده بود و هم دوره و همسايهام در ايران بود همراه 
چندنفر بازجوي عراقي وارد اتاق شـــد، ابتدا گمان كردم او اسير 
شده ولي متاسفانه فهميدم او به عنوان بازجو نزد من آمده است.

   آنها ابتدا از من خواســـتند شكل و موقعيت باند هواپيماي 
فرودگاه محل خدمتم در ايران را روي يك كاغذ مشخص كنم كه 
من با يك خودكار يك باند هواپيما طراحي و دور تا دور آن را با 

زدن عالمت به عنوان محل پدافند مشخص كردم.
    اين خلبان بازنشســـته وقتـــي صحبتهايش به اين جا 
ميرسد، اشك در چشـــمانش حلقه ميزند و ميافزايد: در اين 
هنگام آن همكار قديميام من را لو داد و ميزان واقعي ســـاعت 

پروازي و درجه اصلي نظاميام را اعالم كرد.
   با شنيدن صحبتهاي او، با اسم كوچك وي را صدا زدم و 
علت اين موضوع را جويا شدم كه وي با زبان انگليسي خطاب به 

من گفت: «فقط انگليسي صحبت كن»
   وي در ادامه يادآور ميشـــود: سپس من را همراه خلبانان 
اســـير ديگر به زندان ابوغريب بردند، در آنجا به دو گروه تقسيم 
شديم كه يك گروه به يك اردوگاه منتقل شديم و گروه ديگر كه 
هرگز نامشان در صليب سرخ ثبت نشد، به محل نامعلومي انتقال 
يافتند و هنگامي كه من اين موضوع را به ماموران صليبســـرخ 
اطالع دادم، يكي از عراقيها از پشـــت سر، دهانم را گرفت و به 

    اشاره: هر ساله با فرا رسيدن 26 مرداد، مردم كشورمان و به ويژه يادگاران دوران دفاع مقدس به ياد آزادي اسراي ايراني از زندانهاي عراق ميافتند، 
زندان  ها و اســـارتگاههايي كه سالها شاهد استقامت، صبر و رشادت فرزندان اين كشور بودند و زندانباناني كه مقابل شكيبايي آزادگان كشورمان به زانو 

درآمدند.
24 سال قبل در چنين روزهايي، فداكاري رزمندگان اسير كشورمان در عراق به ثمر نشست و آنها به آغوش خانوادههايشان بازگشتند، اين آزادگان 

با پشت سر گذاشتن دوران اسارت، فصل عاشقي را با سربلندي به پايان رساندند و درس مردانگي را بار ديگر در تاريخ كشورمان به ثبت رساندند. 
   بهاي اثبات بزرگمردي آزادگان، شـــهادت غريبانه شماري از اين افراد در زندانهاي عراق بود كه خشم و خباثت بعثيها، نامشان را در زمره شهدا 

قرار داد و جاودانهشان كرد.
   اين دسته از اسراي كشورمان در اوج مظلوميت و بدون اين كه شخصي از سرنوشت آنها مطلع باشد، زير شكنجه عراقيهاي مزدور كمر خم نكردند 

و با اسوه و ساالر شهيدان، عهدي هميشگي بستند.
   تشنگي، گرسنگي، ضرب و شتم شديد و در نهايت شهادت و تكهتكه شدن پيكر مطهرشان فقط گوشهاي از سرفصلهاي دوران اسارت اين عزيزان 
سفر كرده است كه به راستي اين عزيزان با استقامت خود در راه اعتالي ميهن، توانستند فصل پاياني زندگيشان را با عشق به مردم كشورشان، به سرانجام 

برسانند.
   خلبانان دفاع مقدس كه قبل از پيروزي انقالب هم عهدي ناگسستني را با امام راحل بسته بودند، جزو اسراي ايراني در عراق بودند، فداكاراني كه در 
جريان دفاع از كشور در مقابل تجاوز بعثيها، توانستند ضربات سهمگين را بر دشمن وارد كنند و به اين ترتيب بود كه نيروي هوايي نخستين نيرويي بود 
كه مقابل تجاوز عراق در نخســـتين روز جنگ، قد علم كرد و در همان ساعات نخستين حمله صدام به ايران، درس فراموش نشدني به دشمن داد، دشمني 

كه با پشتيباني كشورهاي سلطهگر، نتوانست حتي يك وجب از خاك كشورمان را اشغال كند و با زبوني ناگزير، به فرار شود.
   فرا رسيدن سالروز آزادي اسرا بهانهاي است تا سراغي از اين افراد بگيريم و گوشهاي از جانفشاني آنها را به رشته تحرير درآوريم.

   به همين منظور گفتگويي با سرتيپ خلبان جانباز محمدرضا صلواتي از آزادگان كشورمان انجام داديم.

امير صلواتي (اولين نفر ايستاده از سمت چپ)در سال پنجم اسارت، اردوگاه صالح الدين عراق
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 بهاي اثبات بزرگمردي آزادگان، شهادت غريبانه 
شماري از اين افراد در زندانهاي عراق بود كه خشم 
و خباثت بعثيها، نامشــان را در زمره شهدا قرار داد و 

جاودانهشان كرد
 امير رمضاني كه در جريان عمليات جلوگيري از 
سقوط خرمشهر و همچنين آزادسازي اين شهر حضور 
داشته اســت، از اين دو رويداد به عنوان تلخترين و 

شيرينترين خاطرهاش از دفاع مقدس ياد ميكند

بيرون از اتاق انداخت كه متاســـفانه صليب سرخ هم توجهي به 
موضوع نكرد.

   جانباز 60درصد جنگ تحميلي از دســـتورهاي نامعقول 
و عقبماندگي فكري عراقيها به عنوان عامل ناراحتي اســـراي 
ايراني ياد ميكند و ميافزايد: اذيت و آزار آنها هيچ وقت ســـبب 
نشد از پاي درآئيم بلكه عقبماندگي و دستورهاي نامعقول آنها، 

آزار دهنده بود.
   وي يادي از خلبان شهيد اقبالي ميكند و ميگويد: عراقيها 
شماري از خلبانان را به طرز وحشيانهاي به شهادت رساندند و 
زنده به گور كردند و حتي براي بازجويي، آنها را از درخت آويزان 
ميكردند كه وحشيانهترين اقدام آنها در ماجراي شهادت دوست 
و همكار عزيزمان، شهيد اقبالي ظهور و بروز پيدا كرد، آنها دست 
و پاي اين خلبان شجاع را كه حاضر به همكاري و ارائه اطالعات 

نبود، به دو دستگاه خودرو بستند و بدنش را به دو نيم كردند.
   بغض گلـــوي اين خلبان دفاع مقدس و نمناك شـــدن 
مژههايش نشـــانگر اوج مظلوميت خلبانان است، خلباناني كه 
اسمشـــان هم به دست فراموشي سپرده شده است و نسل جوان 
كشـــورمان هيچگونه آشنايي با آنها ندارند چه برسد به اين كه با 
فداكاريهايشان و نقش اساسي آنها در پيروزي دفاع مقدس آشنا 
باشند. وقتي سخنان اميرصلواتي به اينجا ميرسد، درد دلهاي 
او هم آغاز ميشود، دردي كه نشان ميدهد چگونه اين عزيزان در 

البهالي زندگي روزمره، به دست فراموشي سپرده شدهاند.
   وي همچنيـــن با يادآوري خاطرهاي از دوران اســـارت 
ميگويد: يك سرباز عراقي طي مدتي در محل اسارت من خدمت 
ميكرد. او يك بار سراغم آمد و لقمه ناني را به طور پنهاني به من 
داد و گفت يك بار همراه خانوادهاش به مشـــهد آمده و از وقتي 
به مادرش گفته زندانبان يك اســـير ايراني است، او شب تا صبح 

براي من گريه ميكند.
   اين خلبان آزاده، يادي هم از پدرش ميكند، پدري كه در 
دوران اســـارت محمد، زماني كه لباس خلباني فرزند اسيرش را 
روي چشمانش گذاشته بود و به ياد ثمره زندگياش ميگريست، 
تسليم مرگ شـــد، بدون اين كه سايه فرزندش را پشت در خانه 

ببيند.
   نگاه خســـته و دلواپس پدر روي لباس محمد خشـــك 

ميشود بدون اين كه جسم خسته فرزند را در آغوش بگيرد.
   اين خلبان شـــجاع نيروي هوايي كه چهار روز در اسارت 
بوده است، آزادياش را ابتدا مديون لطف خداوند و سپس عنوان 
فاميلياش ميداند و تأكيد ميكند: اگر هنگام دستگيري، خودم 
را با عنواني غير از «رمضاني» معرفي ميكردم، سرنوشت ديگري 

در انتظارم بود.
   زندگينامه

   امير رمضاني در ســـال 1352 به نيروي هوايي پيوست و 
تا 1390 به انجام وظيفه پرداخت و ســـرانجام با 38 سال خدمت 
بازنشسته شد. وي كه حضور در عملياتهاي مختلف هوايي در 
دوران دفاع مقدس را تجربه كرده، داراي دو پسر به نامهاي امين 
و معين اســـت و همسري كه طي دوران خدمتش به دليل شرايط 
مختلف كاري و اعزام به مأموريتهاي زياد، سختيهاي فراواني 
را عالوه بر تربيت فرزندان خانواده متحمل شـــده اســـت. وي 

همچنين معتقد است همسر تمامي خلبانان دفاع مقدس، جانباز 
جنگ تحميلي به شـــمار ميآيند، زماني كه توانستند با فداكاري 
و از خودگذشـــتگي، دوري همسران خود را به جان بخرند و به 

تربيت صحيح فرزندان خود بپردازند.
   اين خلبان و آزاده جنگ تحميلي در ابتداي ســـخنانش به 
تجاوز هواپيماهاي عراق به كشورمان در 31 شهريور 59 و آغاز 
جنگ تحميلي اشـــاره ميكند و ميگويد: پس از نخستين حمله 
هوايي صدام و آغاز جنگ تحميلي عليه كشورمان، نيروي هوايي 
نخستين نيرويي بود كه در همان روز، نخستين پاسخ دندانشكن 
را بـــه عراق داد كه در جريان اين عمليـــات دو نفر از همكاران 
عزيزمان به نامهاي شـــهيد صالحي و شهيد خالد حيدري، جان 
خود را فدا كردند و به اين ترتيب نيروي هوايي نخستين شهدا را 

تقديم انقالب كرد. 
   وي ميافزايـــد: روز پس از آن يعني در يكم مهرماه 59 هم 
عمليات 140 فروندي به اجرا درآمد و طي آن اين تعداد جنگنده 
در آســـمان عراق حاضر شدند و اهداف پيشبيني شده در خاك 

اين كشور را مورد هدف قرار دادند.
   امير رمضاني در ادامه يادي از خلبانان شهيد نهاجا ميكند و 
با نام بردن از شهيد لشگري و شهيد عباس دوران، تأكيد ميكند: 
صدام در آن زمان به هيچ وجه گمان نميكرد نيروي هوايي ايران 
در جايگاه بااليي از لحاظ قدرت باشد، لذا دست به حمله هوايي 

زد ولي با سيلي محكم خلبانان ايران مواجه شد.
   اين خلبان آزاده در ادامه به تشـــريح نحوه به اســـارت 
درآمدنش ميپردازد و ميگويد: غروب 23 مرداد سال 65 من و 
آزاده يوسف سمندريان مأموريت پيدا كرديم سوار بر دو فروند 
جنگنده، به آسمان عراق نفوذ و يك تأسيسات نظامي در شمال 
سليمانيه را منهدم كنيم. در وقت مقرر، سوار بر دو فروند «افـ 5» 
ايران را ترك كرديم و وارد آســـمان عراق شديم به محض ورود 
به منطقه مـــورد نظرمان، پدافند اين منطقه كه تمامي تجهيزاتش 

توسط كشورهاي سلطهگر تأمين ميشد، فعال شد. 
   هنگام جســـتجو براي يافتن محل مورد نظر متوجه شدم 
هواپيماي ســـمندريان مورد اصابت قرار گرفته و دچار حريق 
شده اســـت، بالفاصله با وي ارتباط برقرار كردم و شدت حريق 
هواپيمايش را بـــه او اطالع دادم. از طرفي ديگر به لحاظ اين كه 
قصد داشتم به هر نحوي، پادگان سليمانيه را هدف قرار دهم، به 
موقعيت بازگشتم كه امداد غيبي خداوند شامل حالم شد و يك 
لحظه متوجه شـــدم پادگان مورد نظر زير پايم است. بالفاصله 

بمبها را شليك كردم و سپس به دنبال سمندريان رفتم.
   وي ميافزايد: پس از تقسيمبندي آسمان، باالخره يوسف 
را پيدا كردم ولي متأســـفانه به دليل وضع نامناسب هواپيما، وي 
توانايي ادامه مسير نداشـــت لذا با صندلي پرش، جنگندهاش را 
ترك كرد و پس از فرود در خاك عراق، توســـط بعثيها دستگير 

شد.
   امير رمضاني يادآور ميشـــود: پس از اين ماجرا، موتور 
هواپيما را در حالت 100 درصد قرار دادم و با ســـرعت به طرف 
ايران به راه افتادم ولي هنگام بازگشـــت، هواپيمايم مورد هدف 

قرار گرفت.
    با تالش بسيار توانستم تا كوههاي سليمانيه عراق هواپيما 

را هدايـــت و كنترل كنم ولي از آن زمان به بعد، كنترل جنگنده از 
دستم خارج شد و به اين ترتيب «افـ 5» با سرعت بسيار باال به 
سمت پايين ســـقوط كرد كه در لحظات پاياني با صندلي پرش، 
خروج اضطراري كردم و دچار شكســـتگي گردن، دست و پا و 
همچنين بيهوش شدم. وقتي به هوش آمدم متوجه صداي چند 

نفر شدم كه به طرف من آمدند. 
   يكي از آنها اهل همـــان منطقه بود، ابتدا فكر كرد من از 
خلبانان صدام هستم، و قصد داشـــت من را بكشد. وي از من 
خواست در صورت در اختيار داشتن سالح، آن را تحويل دهم 
و خـــود را هم معرفي كنم. من كه در آن لحظات توانايي صحبت 

كردن هم نداشتم، به سختي گفتم «من رمضاني هستم».
   امير رمضاني ميافزايـــد: آنها كه رابطه خوبي با نيروهاي 
سپاه پاسداران داشتند، با شـــنيدن كلمه رمضاني، گمان كردند 
من از نيروهاي پايگاه رمضان ســـپاه پاسداران هستم، لذا من را 
به روستايشـــان انتقال دادند و در آن جا متوجه شـــدم كه بر اثر 
بمباران من در پادگان ســـليمانيه، بيـــش از 140 نفر عراقي به 
هالكت رســـيدند. جانباز دفاع مقدس كه در مجموع چهار روز 
را در اسارت بسر برده اســـت و در آن زمان توانست با هدايت 
هواپيما به ســـمت خارج از عراق، از چنگال بعثيها بگريزد، در 
ادامه ميگويد: با همكاري آنها، به كشـــور بازگشتم ولي به دليل 

جراحات باال و شكستن گردن، دو سال بستري بودم. 
   وي در ادامه درباره سرنوشـــت يوســـف سمندريان، 
ميافزايد: او پس از خروج اضطراري از هواپيما، توسط بعثيها 

به اسارت درآمد و در سال 69 به كشور بازگشت.
   خاطره تلخ و شيرين

   امير رمضاني كه در جريان عمليات جلوگيري از ســـقوط 
خرمشهر و همچنين آزادسازي اين شهر حضور داشته است، از 
اين دو رويداد به عنوان تلخترين و شيرينترين خاطرهاش از دفاع 
مقدس ياد و تأكيد ميكند: عشق به كشور و درآميخته شدن آن با 
تعاليم اســـالمي سبب شده بود خلبانان و همه رزمندگان كشور، 

بدون توقع، به دل خطر بروند و به جنگ با دشمن بپردازند.
   يـادآوري رشادت خلبانان نيروي هوايي در دفاع مقدس، 

بخش ديگري از صحبتهاي اين خلبان فداكار است. 
   وي ميگويد: خداوند را شاكرم كه در آن زمان اين افتخار 
نصيب ما شد كه با مشاركت درجنگ، به وظيفهمان عمل كنيم و 
در حقيقت با اين كار، به آرامشـــي رسيدهايم كه با ميليونها دالر 
آن را عوض نخواهيم كرد.وي اشارهاي هم به مشكالت اقتصادي 
خلبانان آزاده يا بازنشسته ميكند و اميدوار است با اقدامات انجام 

گرفته توسط مسئوالن ذيربط، اين مسائل هم حل شود.
   پايان بخش اين مصاحبه، تأكيد مجدد خلبان بازنشســـته 
ارتش بر نقش و جايگاه نهاجا در جريان دفاع مقدس اســـت، 
نيرويي كه در روز سخت جنگ توانست ماشين جنگي عراقي را 

چه در بحث هوايي و همچنين زميني متوقف كند.
   امير رمضاني درباره زمينگيركردن نيروهاي پياده عراق و 
تانكهاي بعثيها در آن روزها، ميگويد: پس از تجاوز عراق به 
كشـــورمان، نيروهاي پياده فرصت كافي براي حضور فوري در 
مناطق را نداشتند، لذا خلبانان نهاجا تا زمان رسيدن آنها، به جنگ 

با تانكها هم رفتند و دشمن را ناكام گذاشتند.
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ياد و يادآوران 
در دفتر يادبود

مهمانان بســـياري در طول ســـالهاي متوالي، 
مجتمع فرهنگي و انتشـــاراتي اطالعات را در برج 
و باروي پس از انقالبش، مورد بازديد و بازرســـِي
از نزديك نـــه داوري از دور قرار دادهاند. برخي از 
آنان خطي نيز در دفتر ايام به يادگار نگاشـــتهاند. 
البته اين احساس غبن هم وجود دارد كه مؤسسه 
مطبوعاتي اطالعات 59 تا 94 چرا درخواست سي

و پنج سال يادگارنگاري را كه نوعي نظرخواهي هم 
هست، با همه مهمانان، درميان نگذاشته و از درك
اين فرصت فرهنگي غافل بوده است. اّما به هر حال 
اگر درك تمامش ميّسر نبوده، باري ترك تمامش 
نيز توجيه نداشته است. چنين است كه اكنون در 
اينجا برخي از آنهمه «مهمانـ  نگاشته»ها را البته 

در حّد نشان و نمونه، بازخواني ميكنيم. 
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بسماهللالرحمنالرحيم
شـــايد بتوان با اطمينان خاطر گفت كه كارهاي خوب و ماندگار را بلندهمتان فروتن 
به انجام و فرجام نيك ميرســـانند. بناي جديد روزنامه اطالعات و تجهيزات و امكانات 
خوب آن ثمرهاي از ايـــن بلندهمتي همراه با فروتني جناب آقاي دعائي و همه همكاران 
ســـختكوش ايشان است، كه در اين يادگار ماندگار نبايد از همدلي و ياري آنها با جناب 
دعائي غافل ماند. براي همه اين عزيزان آرزوي توفيق خدمتگزاري بيشتر را به مردم فداكار 

و هوشمند و عدالتخواه و آزادي دوست ايران بزرگ و عزيز دارم.
روزنامه اطالعات با امكانات فراوان، تجربة طوالني در كار اطالعرســـاني و گنجينة 
با ارزش اطالعاتي كه گردآورده اســـت ميتواند و بايد بهرة بيشـــتري را مردم برساند. 
نميگويم بايد بساط تحقيق بگستراند، بلكه ميخواهم پيشنهاد كنم ترتيبي بدهد كه از اين 
تجربهها و گنجينه محققان بيشـــتر و بهتر استفاده كنند. كاركنان قديمي روزنامه ميتوانند 
تجربههاي گوناگون خود را در زمينههاي متعدد و مختلف روزنامهنگاري و اطالعرساني 
به رشتة تحرير در آورند بايگاني ارزشمند روزنامه ميتواند منبع خوبي براي پژوهشهاي 
پرشمار جامعهشناسي و روانشناسي جمعي، تاريخ و ايرانشناسي و... باشد. براي برخي 
از صفحات روزنامه ميتوان وظايف جديد با تعريفها و تحديدهاي نو درنظر گرفت. به 
مسائل ايران از منظر معرفي امكانات استعدادها و هويت و سابقه ميتوان بيشتر پرداخت 

و...
بنام خدا
حبيبي اسفند/80

بازديد حسن حبيبي از موسسه اطالعات در سال 1380

به نام خداوند «حقيقت، خير و زيبايي»
اميد آنكه مراكزي فرهنگي از اين دست بتوانند فرصتهايي براي طرح اين برگانه «حقيقت، خير و زيبايي باشند.»

سوسن شريعتي سوم ارديبهشت 93
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1379شمسي- افتتاح رسمي مجموعه مطبوعاتي و  فرهنگي مؤسسه اطالعات با حضور رئيس جمهور وقت و مسئوالن دو رسانة اطالعات و كيهان

1371شمسي- نخستين روز احداث 
ساختمان جديد روزنامه اطالعات در 
تقاطع خيابان نفتجنوبي و بزرگراه شهيد 
حقاني با حضور رئيس وقت كتابخانه ملي 
و مهندس سيد محمد غرضي

بسماهللالرحمنالرحيم
هر كس كه افتخار آشـــنايي با نهضت امام خميني و سالهاي سخت و دشوار مبارزه براي تحقق 
آرمانهاي اين حركت خدايي داشـــته باشد بويژه كســـاني كه غربت نهضت و تبعيد امام را درك 
كردهاند خوب ميدانند كه در آن زمان، ياراني اندك با ارادهاي اســـتوار خطرها پذيرفته و در يادنامه 
امواج توطئه عمال رژيم ستمشـــاهي از يكسو و وسايل مهّجران وامانده از زمان را از سوي ديگر در 
نورديده و آفاق پيروزي را بروي ملت مســـلمان ايران گشودند در اين ميان نام سيد محمود دعايي 
به عنوان ســـخنگوي روحانيت بيدار و مبارز نامي آشنا و شخص او چهرهاي شناخته شده بود كه با 
بهرهگيري از فرســـتنده راديويي نداي امام و فرياد يارانش را به شيفتگان حقيقت و مشتاقان راه و 

رسم امام ميرساند.

از او كه در آن دوران غربت و تنهايي با كمترين امكاني مسئوليت آگاهيبخشي و اطالعرساني 
نهضت را عهدهدار شده بود، سامانبخشي مؤسسه بزرگ اطالعات و ايجاد امكانات وسيع براي اين 
مؤسسه مطبوعاتي اقدامي خارج از انتظار نبوده و نيست اما اينكه در مدتي كوتاه تمامي امكانات آنهم 
در حد مطلوب آن فراهم شده باشد جاي تحسين و تقدير دارد و ميتوان از آن به عنوان برگ زرين 

ديگري در كارنامه تدبير و تالش جناب آقاي دعايي مشاهده نمود.
اينجانب در بازديد از مركز جديد مؤسســـه اطالعات مشاهده كردم كه تواضع، فروتني، صفا، 
صميميت و حســـن خلق اين يار فداكار امام، هم ياراني صاحب فكر و نظر فراهم كرده است و هم 

بنايي استوار و ماندني پايه گذاشته است. خداوند بر عزت و سربلندي ايشان بيفزايد.
سيد عبدالواحد موسوي 1383/4/16 هـ ش
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بازديد دكترمحمود احمدينژادرئيس جمهوري سابق از غرفه انتشارات اطالعات در سالن حجاب تهران- سال1387

بسمه اهللا الرحمن الرحيم

امروز يك روز فراموشنشـــدني براي بنده بود در بازديد مفصلي كه از موسسه 
اطالعات داشتم به اين نتيجه رسيدم كه مديريت برادر بزرگوار جناب حاج آقاي دعائي 
چقدر در اعتالي اين موسسه و ايجاد يك فضاي دوستانه موثر بوده است. حفظ كرامت 
انسانها و شـــأن آنها نشان از خصلتهاي اخالقي دارد كه ريشه در اين عزيز اسالم دارد. 
همكاران حاج آقاي دعائي احترام و عالقمندي خاصي به ايشان داشتند. آثاري كه اين 
موسسه معظم تقديم جامعه ايران اسالمي داده است يقينًا در اعتالي فرهنگ فرهيختگي 

آن اثر پايداري خواهد گذاشت.
علياكبر صالحي
89/4/13
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بسمهتعالي

مؤسســـه اطالعات طي 9 دهه خدمات ارزنده فرهنگي و رسانهاي را تقديم مردم ايران كرده است، امروز 94/5/10
توفيق بازديد از مؤسســـه و ديدار با مديران، خبرنگاران و همه تالشگران اين عرصه را داشتم. مديريت پيشرو، حسن نيت 
و اخالق بسيار واالي آقاي حجتاالسالم والمسلمين دعائي در رشد و تعالي مجموعه تأثير شاياني داشته، خصوصًا اينكه 
امروز مؤسسه عالوه بر گســـترش كمي و كيفي فعاليتها در اجراي مديريت سبز و ارتقاي استانداردهاي محيط زيست 
به عنوان يكي از موئلفههاي تعهد اجتماعي بســـيار قوي عمل كرده است. امروز عالقه و اعتماد عمومي مردم به مؤسسه 
اطالعات و جايگاه انتشارات آن در كشور حاصل اين زحمات و كار حرفهاي همكاران بوده، براي همه تالشگران آرزوي 

توفيق و سربلندي دارم. 
معصومه ابتكار
94/5/10

به نام خدا
افتخار داشتيم براي عرض خسته نباشيد خدمت برادر فرهيخته و ارزشمند دعائي برسيم و از زحمات ايشان و همكارانشان 
در عرصه اطالعرســـاني و ارتقاء فرهنگ مردم تشكر كنيم. اطالعات طي 35 سال گذشته خط تعادل و انصاف را طي كرده و اميد 

است كه چنين ادامه دهد.
در حوزه اقتصاد نيز با اطالعات برخورد مردم و كارآفرينان را در جريان اخبار و تحليلها قرار ميدهد، دست مريزاد.

و مهمترين خدمت اطالعات سالنامه است كه تاريخ را نگارش و ضبط ميكند، ضمن آنكه جناب دعائي استاد اخالق، موجب 
شدهاند كه همكارانشان نيز اخالق حسنه داشته باشند.

مهدي كرباسيان
معاون وزير صنعت و معدن و تجارت و رياست 
هيأت عامل سازمان نوسازي صنايع معدني ايران
94/4/9
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بنام خدا
جاي بسي افتخار است كه از يكي از مراكز بزرگ فرهنگيـ  رسانهاي كشور بازديد كردم. به عنوان معاون حقوقي رياست 
محترم جمهور مشـــي ميانهروي و اعتدال كه زمينه پيشرفت مسئولين و دستاندركاران اين مؤسسه معظم را حس كردم و به 
آن باور دارم. سختكوشـــي و استفاده از پيشرفتهترين تجهيزات چاپ و نشر و در نهايت رضايت مخاطبين و كارمندان باعث 

مباهات اينجانب به عنوان يك شهروند ايراني و يك خدمتگزار دولت اسالمي است.
با اميد به موفقيت همه خانواده اطالعات عليالخصوص جناب آقاي دعائي

امينزاده
معاون حقوقي رئيس جمهور
94/2/20

بسماهللالرحمنالرحيم

الحمدهللا امروز توفيق حاصل 
شـــد كه به دعوت برادر بسيار 
عزيزم حضرت حجتاالســـالم 
والمســـلمين دعائي، بازديدي از 

مؤسسه اطالعات داشته باشم.
نام مؤسســـه اطالعات، در 
تاريخ مطبوعات كشـــور نامي 
ديرآشـــنا و خاطرهانگيز است. 
بهويژه در دوران پرشكوه انقالب 
اســـالمي ايران، لحظه لحظههاي 
انقالب با صفحات و تيترهاي زنده 
اين روزنامه در خاطره ملت عزيز 

ايران نقش بسته است.
توفيق روزافزون همه اعضاي 
صميمي و فرهيخته اين مؤسسه 
را در توســـعة آگاهيهاي ملت 
عزيزمـــان و در ارتقاء همدلي و 
همزباني دولت وملت ايران و از 
درگاه حضرت احديت مسئلت 

دارم.
حميد چيتچيان
94/2/2



122

بنام خداوند جان و خرد

براســـتي روزنامه اطالعات صوراسرافيل جامعه ما بوده و 
هســـت. آنچه امروز اين روزنامه وزين را به يكي از بزرگترين 
و معتبرترين مؤسســـات انتشـــاراتي و فرهنگي كشور و حتي 
خاورميانه تبديل كرده اســـت تنهـــا مجموعه تجهيزات فني و 
پيچيده و مجهز آن نيست بلكه مديريت مدبرانه، منش مخلصانه 
و اخالق پرجاذبه و متواضعانه يكـــي از مفاخر فرهنگي ايران 
يعني جناب آقاي دعائي عزيز اســـت كه باعث رفعت اين كاخ 
بلند و جاودان شده است. مديريت مثالزدني ايشان و روشها و 
منشهايي كه در اداره اين مؤسسه معتبر بهكار گرفتهاند خود نماد 
تفكر مقبول اجتماعي شده است و جلوه رحمانيت نظام اسالمي 
هم. البته ثبات مديريت و مشـــي اعتدالي و تجميع كارشناسان و 
عزيزان گرانسنگ اين مجموعه از روزنامه اطالعات تراز مقبول 
و شاخص مطلوبي ساخته كه بر اصحاب رسانه بايد به آن تأسي 

كنند.
بايد به جناب آقاي دعائي و همكاران و همراهان ايشـــان 
به خاطر خدمات ارزندهشـــان به فرهنگ و آموزش اين مرز و 
بوم تبريك گفت كه توانســـته  اند اين جايگاه رفيع را بنا نهند و 
گنجينه گرانبهايي از تاريخ  90 ســـاله اخير ايران فراهم آورند. 
گنجينهاي كه خود نشـــان «هويت پايدار» ايران عزيز است. جا 
دارد از پيشگامان و مؤسسان روزنامه اطالعات به نيكي ياد شود 
كه با نيت خير اين بنيان مرصوص را ســـاختند و در قلب ملت 

ايران جاي دارند.
حميد ميرزاده
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي
1392/3/20 تهرانـ 

به نام خدا
بكوش خواجه و از عشق بينصيب مباش

كه بنده را نخرد كس به عيب بيهنري

عشق و هنر و صفا و صميميت در سراســـر مؤسسه افتخارآميز اطالعات موج 
ميزند و ديرپايي و مانايي مؤسســـه بدون ترديد محصول صفاي دل و وفاي دوستان 
و همكاران خوب آنســـت نقش بيبديل عزيز و ارجمند جناب آقاي دعايي باعث 
حيرت و سپاس توأمان اســـت. براي همه همكارانم طول عمر و عزت و سربلندي 

آرزو ميكنم.

با احترام
محمدحسين مجدزاده
سازمان امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
92/6/17
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هوالحق

امروز، دوشنبه هفدهم بهمن ماه يكهزار و ســـيصد و نود خورشيدي به دعوت نيكمردي به راستيـ  و نه تنها 
به ظاهرـ  روحاني يعني جناب حجتاالســـالم والمسلمين سيدمحمود دعايي توفيق بازديد از مؤسسة فرهنگي و 
مطبوعاتي اطالعات فراهم آمد. باور نميكردم كاري بدين پايه بزرگ صورت گرفته باشـــد. ديدم و باور كردم؛ باور 
كردم كه عشـــق و اخالص، اگر محّرك باشد چه آثار به بار تواند آورد. از جناب دعايي جز به نيكي نشنيده بودم و از 
آن زمان كه از نزديك ايشـــان را ديدم؛ از همايش بزرگداشت فردوسي، در دولتآباد اصفهان تا امروز نيز آنچه ديدم 

جمله شرف بود و نيكي و خدمت كه مؤسسة اطالعات جلوهاي از آن است:
بكاوي اگر خاك تاروي آب
نه رستم بيابي نه افراسياب

بر اين دخمه جز تاب خورشيد نيست
به گيتي نشاني ز جمشيد نيست
برفتند و ماندند دو مرده ريگ
يكي نام زشت و يكي نام نيك

با آرزوي عمر دراز و توفيق خدمت براي اين نيكمرد
اصغر دادبه

بسمه تعالي
خداوند بزرگ را شـــاكرم كه مجـــدداً فرصتي براي زيارت برادر ارجمند دانشـــمند معظم 
حجتاالسالم والمسلمين دعائي نماينده محترم وليفقيه در روزنامه اطالعات پيدا شد در بين همه 
زماني كه در بازديد اينجانب بود بحمداهللا توسعه و تجهيز و پيشرفت اين موسسه كه به همت جناب 
آقاي دعائي و همكاران صديق ايشان بوجود آمده چشمگير بود و نمونه مثال زدني براي جمهوري 
اسالمي است (در مقايسه با آنچه بوده است) نشانه فرهنگ واالي جمهوري اسالمي براي ارجنهادن 
به رســـانه و فرهنگ مكتوب است. نظم و دلسوزي و دلگرمي كاركنان و مديران در حوزه مديريت 

اخالقي رئيس موسسه موردسپاس فراوان است به اميد توفيقات بيشتر و مدد الهي

سيدمحمد 
89/5/9
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بسماهللا الرحمن الرحيم

در بهار ســـال 89، ســـال هّمت مضاعف و كار مضاعف توفيق الهي يار شد و اينجانبان محمدكاظم انبارلويي 
و ســـيدمرتضي نبوي خدمت برادر ارجمند جناب حجتاالســـالم و المسلمين آقاي دعايي مسئول معّزز مؤسسه 
اطالعات رســـيديم. روزي بود بيادماندني و خاطرهانگيز. از بيان خاطرات آموزندهي ايشـــان بهرهمند شديم و از 
مصاحبت حضرت ايشـــان و همكاران ارجمندشان محظوظ گرديديم. انشاءاهللا خداوند جناب ايشان را هميشه در 

كارهاي نيك و مؤثر فرهنگي مّوفق و مؤيّد بدارد.
محمدكاظم انبارلويي
89/1/15

بسمه تعالي
الحمدهللا لذي جعلنا من المتمسكين بواليت علي بن ابيطالب

19 ذالحجه
نهاد مؤسسه اطالعات يكي از مصاديق شجره طيبه شده است حضور روحاني با صفا و انقالبي آقاي 
دعايي در رأس اين مؤسســـه تحولي را در ذات آن بوجود آورده است كه در تمامي ابعاد انساني، مادي، 
علمي و فنآوري جهشهاي قابل تقديري انجام داده است. باتوجه به سرمايهگذاريهاي فوق بنظر من 
مؤسســـه اطالعات به يك كانون رسانهاي ميتواند تبديل شود و الزمة اين كار ايجاد مراكز مستشاري و 
نرمافزاري رسانهاي است كه در كنار مديريت رسانهاي و انتشارات مؤسسه بوجود آيد. امروزه بسياري 
از كشورهاي منطقه چشم به محصوالت فرهنگي و هنري و رسانهاي ايران دوختهاند ولي مهمتر چشم به 
راه مشورتها و انديشههايي است كه با كمك آن بتوانند نهادهاي فرهنگي و تبليغي و رسانهاي خود را 

بسازند. مؤسسه اطالعات به اين درجه از رشد رسيده است كه ميتواند از آن بهره برد.

برادر شما محسن رضايي
16 آذرماه 1388

جمشيدي در حال امضاء دفتر يادبود انتشارات اطالعات- نمايشگاه كتاب
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بنام حضرت دوست
با ياد شهيدان 7تير

فرصت مغتنمي بود ديدار با عائله و دستاندركاران موسسه باسابقه و وزين اطالعات و تجديد ديداري با دوست 
ديرين جناب آقاي دعائي كه با صداي اعتراض او در كنار امام راحل در نجف اشرف در راديوي روحانيون بيدار قبل از 

انقالب و در نخستين مجلس شوراي اسالمي بعد از انقالب آشنائي داشتم.
گفتگوهاي مفيدي داشـــتيم. از نقطه نظرات و سؤاالت دقيق دوستان رسانه اطالعات بهرهيابي شد. اميد كه عرصه 
رســـانهاي كشور بالندهتر از هر زمان ديگر در ايفاي رسالت ســـنگين خويش نمايشگر صحنههاي مختلف پايمردي و 

مقاومت بزرگ ملت شريف ايران در راه با صالبت خويش در تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي باشد.
منوچهر متكيـ  وزير امور خارجه
89/4/7

به نام خدا
ديدار از مؤسسة اطالعات براي اين بنده ناچيز بسيار شوق انگيز و افتخارآميز بود. درود ميفرستم به همت مردي كه 

با تالش خود اين بنياد را احيا كرد نوكرد خير بايد گفت ساحت حضرت آقاي دعايي كه اجرشان با خداوند متعال.
اميدوارم روز به روز توفيق بيشتري نصيبشان شود.

از مهماننوازي مديران و كاركنان اين مؤسسه عظيم بسيار سپاسگزارم همراه با بهترين آرزوها براي همه كاركنان 
اطالعات ســـواي روزنامه و مجالت و نشريات اطالعات چيزي كه بيش از هر چيز مرا تحت تأثير قرار داد گستردگي 

امكانات چاپ پود كه واقعًا تحسين برانگيز است. خداوند به شما توفيق بيشتري عنايت فرمايد.
باسپاس و احترام و ارادتـ  علي نصيريان
1386/9/4

از راست به چپ: حسن فرازمند، مسعود فقيه تنكابني، بيژن آبي،  استادعلي نصيريان، سيد محمود دعايي، فتحاهللا جوادي آملي در 
تحريريه روزنامه اطالعات
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

اگر روزي قرار باشد لقب «شـــيخ الجرايد» را به روزنامهاي اعطا كنند، بيترديد روزنامه اطالعات شايستهترين جايي است كه 
ميتواند حامل اين عنوان باشد و خدا را شكر كه آن قدمت زياده از هشتاد سال، با شكوه و جبروت امروزي آن، درهم آميخته و بشارت 

استواري اين بنگاه عظيم اطالعرساني را در عصر فشرده شدن رقابتها ميدهد.
اين دستاورد را به ياران انقالب اســـالمي و پيشواي جمهوري اسالمي در موسسه اطالعات به ويژه عزيز گرانمايه جناب آقاي 

دعايي تبريك ميگويم.

بسمه تعالي
خداوند متعال را شاكرم كه در ابتداي مسئوليت سخنگويي وزارت امور خارجه اين 
توفيق را نصيبم فرمود كه از نزديك شاهد تالشهاي شبانهروزي دستاندركاران مؤسسه 
بزرگ اطالعات كه در رأس آن ســـيّدي جليلالقدر و بزرگوار و دلســـوز انقالب و نظام 
مقدس جمهوري اســـالمي قرار دارد، باشـــم. براي تمامي خدمتگزاران در اين مؤسسه 

آرزوي توفيق روزافزون و سالمتي و عافيت دارم.
سيدمحمدعلي حسيني
85/8/15

بازديد دكتر حسين انواري از غرفه انتشارات اطالعات در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
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بنام آنكه جان را روشني داد
صحبت دوستان روحاني   

بهتر از حشمت سليماني    
آرماني باشكوه، تدبيري عميق، ارادهاي راسخ، انگيزهاي خالص، مديريتي قوي، عزمي جزم، محاسبهاي 
دقيق و دستاندركاراني صادق باعث شده است تا لطف خداوند متعال شامل حال اين سرزمين گردد و امروز 

مؤسسة عظيم مطبوعاتي فرهنگي اطالعات همچون نگيني در جامعة فرهنگي ايران اسالمي بدرخشد.
به خاطر همة اين زيباييها خدا را شكر و به خدمتگزاري خود در چنين جامعهاي افتخار ميكنم.

مؤسسة اطالعات شاهدي روشن در اثبات اين شعار محوري مردم آزادة ايران است كه «ما ميتوانيم»
با آرزوي سعادت و سالمت براي حجتاالسالم والمسلمين دعايي مدير فرهيخته و همچنين همكاران 

سختكوش مؤسسة اطالعات.
و من اهللا التوفيق
معاون مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
84/9/1- عليرضا مختارپور

بسمه تعالي
توفيق ديدار از روزنامه اطالعات و در محضر اســـتاد گرامي جنـــاب آقاي دعائي و همكاران خدوم و 
تالشـــگر متقارن با دهة مبارك فجر انقالب اســـالمي فرصت مغتنمي بود براي احترام به پيشگامان توسعه 
اطالعات و دانائي در كشور تاريخي ايران، جامعة امروز جامعه دانايي محور است و جمعيت جوان ما پيشگام 
در توليد، اشاعه و ترويج اطالعات و دانائياند مؤسسه اطالعات هم در گذشته جلودار ترويج دانائي و معرفت 
بوده اســـت و همه با حضور ســـرور گرانقدر جناب آقاي دعائي به تبعيت از سيرة نبي اكرم(ص) كه رسالت 

اصلي آن تعليم و تربيت و بسط علم و دانائي بوده است شايسته تقدير مضاعف است.
اميد است باتوجه به اعتبار و وجه ملي روزنامه اطالعات هميشه در توسعه دانائي و آگاهي جامعه بويژه 

جوانان ميهن اسالمي سربلند و موفق باشند.
با احترام رحيم عبادي
82/11/20

1382 شمسي - از چپ به راست:  سيد كمالالدين محمديان ، مهندس  عليرضا حبيبيمهر ، رحيم عبادي ، مهندس محمد جواد رفيع
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بسماهللا الرحمن الرحيم

من و همكارانـــم در وزارت اطالعات [اطالعرســـاني/
فرهنگ و ارشاد] كشور پادشاهي عّمان، به زيارت اين سرزمين 
كريم و به زيارت اين مؤسســـه اصيل مشّرف شديم. مؤسسهاي 
كه براي آن و براي ادارهكنندگان و كاركنانش، توفيق و پيشرفت 

كامل را آرزو ميكنيم.

عبدالمنعم الحسني، وزير اطالعرساني و ارشاد، 
پادشاهي عمان.

بدينوســـيله مراتب تحسين و 
تشويقهاي گرم خود را به مجموعهي 
كاركنان مؤسســـه اطالعات براي كار 
ارزندهشان در راه خدمت به حقيقت و 

منافع ملت شجاع ايران ابراز ميكنم.

Lambert) المبر منده
(Mende

وزير ارتباطات جمهوري 
دموكراتيك كنگو
تهران 11 سپتامبر 2015(20
شهريور 1394)
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بسمه تعالي
بازديد از اين مجتمع عظيم فرهنگي براي هر بازديدكننده عاشق فرهنگ و اعتالي فرهنگي ايران اسالمي موجب 
بسي غرور و مباهات است. بيشـــك انجام اين گام مهم جز با مديريت فهيم و هوشمندانه حضرت حجتاالسالم 
والمسلمين حاج آقا دعايي كه موجب افتخار روحانيت معظم شيعه ميباشند امكانپذير نبود. از درگاه خداوند متعال 

براي اين عزيز عمر باعزت و براي همه دستاندركاران مؤسسه اطالعات توفيقات بيشتر آرزومندم.
محمدحسين ايماني
معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
/6/15

بسمه تعالي
باسالم، خوشحالم كه موفق شدم از غرفه ارزشمند و تأثيرگذار اطالعات بازديدي داشته باشم. براي برادر 
عزيزم حجت االســـالم دعائي و همه دست اندركاران و تالشگران اين موسسه ارزشمند سعادت و موفقيت 

بيشتر را در خدمات موثر فرهنگي و رسانهاي خواستارم.
محمدرضا عارف
94/8/19

يادگارنوشته دكترمحمد رضا عارف در دفتر يادبود روزنامه اطالعات -  نمايشگاه مطبوعات
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امسال، رنگ جلد دفتر نظرخواهي از بازديدكنندگان غرفه  
روزنامه اطالعات، در بيســـت و يكمين نمايشگاه مطبوعات و 
خبرگزاريها، «پوست پيازي» است و يادگار نوشتههاي آن هم 
مثل پياز، اليهاليه  اند، گاهي تند و گاهي شـــيرين، اما در نهايت، 

خوشمزه!
خوانندگان وفادار

از روي اين نوشتهها به راحتي ميتوان فهميد خوانندگاني 
داريم كه از ســـالها قبل، نشريات موسســـه اطالعات را دنبال 
ميكنند، مثل مرتضي حســـيني كه نوشته است: «اطالعات، حتي 
براي من كه 3 دهه از عمر خود را ســـپري كردهام، يادآور دنيايي 
از خاطرات شيرين است. لذت خواندن دنياي ورزش، اطالعات 

هفتگي و جوانان امروز هرگز از يادم نخواهد رفت». 
ســـيد نورالدين موسوي، 49 ســـال دارد و 28 سال است 
روزنامه اطالعـــات و مجله اطالعات هفتگي را ميخواند و قبًال

خواننده دنياي ورزش هم بوده اســـت. پرويز سپاهلوي 70 ساله 
با شـــنيدن واژه اطالعات، به 60 سال پيش باز ميگردد؛ زماني كه 
منتظر چاپ اطالعات كودكان بوده است تا صفحه «هوكي پابوكي، 

آن مرد قدرتمند» را بخواند.
ســـيد مرتضي زريـــن كيا، 45 ســـال اســـت روزنامه 
اطالعـــات را ميخواند. او مينويســـد: «من بـــا اطالعات 
به ميانســـالي رســـيدم. هر ســـال برايتان مينويسم و خسته
 نباشيد ميگويم. اگر زنده باشم، ســـالي ديگر، يادداشتي ديگر 

خواهم نوشت.»
يداهللا سهامي، از سال 1357 تا كنون، 37 سال است كه بهطور 
دائـــم روزنامه اطالعات را ميخوانـــد و آن را روزنامهاي بدون 

سانسور ميداند.
محمد سينجلي، 67 ســـاله، متولد محله سرچشمه تهران و 
بزرگ شده سرآسياب دوالب، نيم قرن است با مطبوعات آشنايي 
دارد، يعني از همان دوراني كه پدرش ترشـــي فروشـــي داشته 
اســـت. او مينويســـد: «روزنامه اطالعات بسيار عالي است، به 
ويژه مطالب آقاي خاني و نوشـــتههاي دكتر فياض بخش، فتحاله 
آملي و صفحه 6،  من مقاالت اين صفحهها را به همسايهها نشان 

ميدهم».
باقر يكتا با بيان خاطراتي از دوران سردبيري شمس آل احمد 
در روزنامه اطالعات مينويسد: «سالها پيش در انتشارات رواق، 

نزد آقاي آلاحمد كار ميكردم. چند بار از طرف ايشـــان خدمت 
آقاي دعايي رسيدم و يك بار هم ايشان را در مشهد ديدم». 

آقاي عبدالهي به كاركنان مؤسسه اطالعات خدا قوت گفته 
و نوشته است: «از گذشته با شما بودهام، از زماني كه روزنامههاي 
شما را سر چهارراهها ميفروختم تا االن كه روزنامهها و مجالت 

شما را ميخوانم».
پيغامهاي نسبتا شخصي!

بعضيهـــا پيام شـــان را صرفا خطاب به يـــك يا دو نفر 
از مسئوالن يا نويسندگان موسســـه اطالعات نوشتهاند. آقاي 
ســـوخكيان براي مهندس حبيبي مهر، مدير فني روزنامه، پيغام 
گذاشته و نوشته است: «از غرفه آن موسسه محترم بازديد بهعمل 

آمد، اميد كه هميشه سايه تالشتان مستدام باشد.» 
عليرضاهاشـــميان پور معتقد است كه روزنامه اطالعات با 
وجود آقاي علي محمدهاشـــمي (مدير امور توزيع و فروش) 
و  آقاي تهراني (مدير امـــور مالي) رونق دارد. يكي از مخاطبان 
روزنامه اطالعات كه خواهان استفاده بيشتر از مقاالت ارزشمند 
دكتر اســـالمي ندوشن است، از كريم فيضي، نويسنده تحريريه، 
با عنوان «جوان بسيار مستعد، باســـواد و پرتالش» ياد ميكند. 
آقايتوكلي نوشته است:  «من با روزنامه اطالعات توسط آقاي 
جالل رفيع آشنا شدم. او مرا از ســـقوط به دامن منافقان نجات 

داد».
محمدرضـــا غالمپور، خطاب به آقـــاي دعايي، گاليهاي 
طنزآميز از آقاي هاشمي كرده و نوشته است: «ايشان خودكار خود 
را به من قرض نداد تا برايتان بنويسم كه از گذشته به واسطه اعتياد 
پدرم به مطالب جوانان امروز، مشتري دائم شما شده ايم. از خانم 
مقدم، مسئول غرفه مؤسسه اطالعات تشكر ميكنم كه با رويي 

گشاده خودكارشان را به من قرض دادند تا اينها را بنويسم!» 
تنوع محصوالت مطبوعاتي در موسسه اطالعات

فرهاد اسفندياريـ  روزنامه نگار پيشكسوت، در يككالم 
مينويســـد: «فقط و فقط روزنامه اطالعات در صدر مطبوعات 

ايران مستدام ميدرخشد، والسالم!».
56 ساله، ساكن شـــهران، ميگويد: «من  اقدس رضاييـ 
روزم را با روزنامه اطالعات شـــروع ميكنم و حالم با روزنامه 
شـــما بهتر ميشود، بخصوص صفحه سياسي آن و سرمقالههاي 

آقاي خاني.»

دكتر مهدي صادقي شـــاهدانيـ  رئيس دانشكده اقتصاد 
دانشگاه امام صادق(ع) مينويسد:« مجموعه اطالعات، عالوه بر 
سابقه طوالني زماني، داراي تنوع محصوالت نشر است كه كمتر 
مجموعهاي چنين تنوعـــي را دارد. فصلنامه علمي ترويجي اين 

مجموعه، قابل ارتقا به فصلنامه علمي پژوهشي است.»
سيد محســـن طباطباييـ  دبير انجمن علمي اقتصاد شهري 
ايران نيز مينويسد: «پيشنهاد ميشود فصلنامه سياسي- اقتصادي 
اطالعات، از وزارت علوم، تحقيقـــات و فناوري مجوز علمي 
پژوهشي دريافت كند تا فعاالن رسمي عرصههاي دانشگاهي با 
سرعت، كيفيت و كميت بيشتري، بيش از پيش به عالقهمندان و 

مخاطبان اين روزنامه بپيوندند».
انتقادها و پيشنهادها

عمران فروغي مهر، خواســـتار تجديـــد چاپ اطالعات 
جوانان ســـال 1338، اطالعات ماهانه سالهاي 1327، 1328 و 
1329، اطالعات كودكان و چاپ نقدهاي سيدحسن صدر حاج 
ســـيدجوادي به صورت كتابي مستقل است و ميافزايد: «ستون 
گفتگوي تلفنـــي قطعًا در تاريخ به يادگار خواهد ماند، ولي لطفًا
تاريخ ضبط پيامها را دســـت كم در آخرين پيام مشخص كنيد تا 
خواننده بداند نوبت چاپ پيامش رسيده است يا خير؟ در ضمن 
لطفًا شـــخصي را مأمور بفرماييد كه جاي «را» ( عالمت مفعول 
بي واســـطه) را در جمالت به درستي تعيين كند. در هرحال «را» 
همـــواره بايد قبل از فعل بيايد، نه بعد از آن. به قول مرحوم دكتر 
محمدرضا درخشـــان در كتاب درباره زبان فارسي، «را» بايد در 

نزديك ترين محل ممكن به متعلق خود واقع شود».
وي همچنين مينويسد: «لطفا ضميمههاي روزنامه اطالعات 
را طوري چاپ كنيد كه امكان صحافي آنها باشد، زيرا در حال 
حاضر صفحات وسط ضميمه، جاي خالي و سفيد براي تهدوزي 

يا اره كشي را ندارد».
ف. خطيبي كـــه روز خود را با روزنامـــه اطالعات آغاز 
ميكند، نوشته است: «به تازگي قدري دلسردي و روحيه منفي در 
روزنامه احساس ميشود. خواهشمندم از مقاالت دلسردكننده 
و انرژي منفي دوري كنيد. ســـاير رسانهها به قدر كافي سعي در 
مأيوس كردن مردم دارند. لطفًا راجع به امراض العالج و صعب 
العالج اين قدر مطلب ننويسيد و مطالب تخصصي پزشكي را به 
مطبوعات تخصصي واگذار كنيد. ضميمه دانش بسيار تخصصي 

نشريههاي مؤسسه اطالعات از ديدگاه بازديدكنندگان بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها

اطالعات،آيينه تمام نماي
 تاريخ مطبوعات ايران

ارمغان زمان فشمي

گزارش
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است و براي بيشـــتر مخاطبان قابل درك نيست. ضميمه ادب و 
هنر را فقط به هنرمندان درگذشته اختصاص ندهيد و به زندگان 

هم بپردازيد».
آقا يا خانم فتحي درباره مجالتي كه توسط موسسه اطالعات 
چاپ ميشود، نظر داده و نوشته است: «اطالعات هفتگي بهتازگي 
جهت گيريهاي سياسي پيدا كرده و حتي مسايل سرگرمكننده 
آن، خشـــك و خسته كننده  شده است. جوانان امروز واقعا براي 
خودش ملغمهاي شده اســـت از افكار گوناگون كه خواننده را 
گيج ميكند و به جاي مسايل اجتماعي و فرهنگي سرگرم كننده، 

جهتگيريهاي سياسي پيدا كرده است».
دوست ديگري نوشته است: «داستانهاي زندگي در مجله 
اطالعات هفتگي دروغ است يا دســـت كم نويسنده نميتواند 
آنها را به واقعيت نزديككند. غلطهاي دســـتوري هم دارد كه 
از قديميترين مجله خانوادگي ايران بعيد است». البته خواننده 
ديگري نوشته اســـت: «من روياي چاپ شدن مطالبم در مجله 

اطالعات هفتگي را داشتم كه به وقوع پيوست».

اكبر عابدي اشلقي نوشته است: «در صورت امكان، نامههاي 
خوانندگان را كامل يا  كاملتر چاپ كنيد».

انرژيهاي مثبت
عليرضا شهبازي به قول خودش، «براي ديرپاترين روزنامه 
ايران» نوشته است: «اين روزنامه هم اخالق را حفظ ميكند و هم 
قلمش زيباســـت و هم اگر نقدي دارد، سازنده است، نه تخريب 
كننده؛ روزنامهاي كه سالهاســـت حرمت ياران انقالب را نگه 

ميدارد. دوستتان دارم!».
يكي ديگر از خوانندگان روزنامه، نوشته است: «به افرادي كه 
تازه ميخواهند روزنامه خوان شوند، توصيه ميكنم كه روزنامه 
اطالعات را براي شروع انتخاب كنند، زيرا مطالب حاشيهاي در 
اين روزنامه يا كم است يا اصال وجود ندارد و در شرايط مناسب 

به مسايل حاشيهاي ميپردازد».
سيد محمود ميرلوحي، انتخاب شـــيوه معتدل و حرفهاي    
روزنامه اطالعات را روشـــي براي اطالعرساني توأم با تمدد و 
آرامش اعصاب خوانندگان آن ميداند و مينويسد: «اطالعات در 
عين لطافت و اعتدال، حضور به موقع و مواضع شجاعانهاي در 

انعكاس ديدگاههاي اهل فرهنگ و سياست دارد».
دكتر مرضيه محمدزاده و ســـيد احمد موسوي، در يادگار 
نوشته مشترك شـــان، روزنامه اطالعات را بزرگترين منادي 
اعتدال و وفاق در جامعه ناميدهاند و آن را تبلوري از شـــخصيت 

مدير روزنامه دانستهاند. 
عبدالرضا سليماني نوشته اســـت: «به راستي كه گروهي 
انديشمند و خردگرا گرد هم جمع شدهاند و روزنامهاي را زينت 
ميدهند كه به دور از ســـياه نمايـــي و هوچي گريهاي برخي 

روزنامهها، آرامش ميدهد و آيندهاي روشن را رقم ميزند».
يك دانشـــجو از تهران نوشـــته است: «شـــما از معدود 

روزنامههايي هستيد كه اخبار را به صورت معمول( بدون القائات 
مثبت  و منفي) مينويســـيد و برداشـــت از آنها را به مخاطبان 

واگذار ميكنيد». 
حسين شكراوي معتقد است هيچگاه اين مجموعه مطبوعاتي 
به سمت جناح يا حزب سياسي خاصي گرايش نداشته و همواره 
در تالش براي اميدبخشـــي به جامعه در عرصه اطالعساني قدم 

برداشته است. 
آقا يا خانم اكبرنيا، روزنامـــه اطالعات را به دليل در  پيش 
گرفتن مشي اعتدال در قضاوتها و تحليلهاي سياسي و پرهيز 
از دامن زدن به اختالفها و تشـــتت در جامعه، روزنامهاي قابل 

تقدير ميداند.
 در بازار مكاره مطبوعات
از آنجـــا كه امســـال 
جاي رقيب و رفيق ديرين 
روزنامـــه اطالعات، يعني 
روزنامه كيهان، در نمايشگاه 

مطبوعات خالي بود، در ميان پيامها گاهي به اين موضوع اشاره 
شده اســـت. وحيد تفرشي نوشته است: «پس چرا رفيق نيمه راه 

شدي، كيهان كجاست؟»
«يك شهروند آگاه» نوشته است: «روزنامه اطالعات خوبياش 
اين است كه مثل ديگران وارد مناسبات خطرناك نميشود.» يكي 
ديگر از خواننـــدگان روزنامه، عدم حضور برخي رســـانهها و 

خبرگزاريها را نتيجه جلوي روي مردم ايستادن آنها ميداند.
برخي ديگر، نام رفيق گرمابه و گلســـتان حاج آقا دعايي 
را در كنار نام ايشـــان قرار داده  اند و نوشتهاند: «زنده باد دعايي، 
زنده باد خاتمي!» يكي از جوانان دهه 60 نوشـــته است: «آقا سيد 
محمود عزيز! شما براي ما جوانهاي دهه 60، بوي پير مرادمان 

را ميدهي. نفست گرم!»
احمدرضا غالمي، براي طول عمر بزرگان دعا ميكند و آنان را 
«پدراني مهربان براي ايران عزيزمان» مينامد و محمدرضا ساعدي 
براي بيان داليل ارادت اش توضيحات بيشتري ميدهد: «به دليل 
3 موضوع از شما و خانواده بزرگ اطالعات، كمال تشكر را دارم. 
اول اين كه امانتدار تاريخ هستيد و سعي ميكنيد آن را همان طور 
كه هست بنويسيد، دوم به خاطر پايداري بر حفظ صراط مستقيم و 
عدم درگير شدن در موجهاي كف آلود و لحظهاي و سوم به علت 

مطالب تخصصي و علمي و پربار در تمامي زمينهها».
ايشان اما گاليهاي نيز دارد: «چرا بايد روزنامه وزيني مانند 
شـــما چنين كم رنگ و كم اثر و كم خريدار باشد؟ لطفا همه را به 
حســـاب خوانندگان جوزده مطبوعات نگذاريد. قبول كنيد كه 
نتوانستهايد طالي خود را در اين بازار مكاره، آن گونه كه در شأن 

آن مجموعه است، ارائه كنيد!» 
خوانندگان شوخطبع روزنامه

شادمان، دانشجوي سال آخر رشته ادبيات انگليسي، به شادماني 

نوشته اســــت: «هر وقت در خانه براي سبزي پاككردن يا شيشه تميز 
كردن، روزنامه و كاغذ كم ميآوريم، اولين انتخاب من اطالعات است. 
جنس كاغذ اطالعات بهتر است، آب را خوب جذب ميكند و قدرت 
پاككنندگي بااليي دارد. در خوابگاه هم به عنوان زيرسفرهاي استفاده 
ميشــــود!» او در پايان تأكيد ميكند كه برخي كتابهاي انتشــــارات 
مؤسسه اطالعات را پسنديده و يادگارنوشتهاش، شيطنتي بيش نبوده 

است!
البته خودش هم اشاره كرده است كه وقتي روزنامه كم ميآورد، 
از اطالعات اســـتفاده ميكند، يعني ابتدا روزنامههاي ديگر را به كار 
ميگيرد و در نهايت اگـــر كاغذ كم بياورد، به ناچار به اطالعات رو 

ميآورد!
بهروز عليخاني كه در مترو كار ميكند، ضمن گاليه از اين 

كه حقوق شان را پرداخت نكردهاند، نوشته است: 
«بيسكويت غرفه شما كم است!»

يكي از خوانندگان روزنامه رندانه نوشـــته است: «بيش از 
20 سال اســـت هر روز، روزنامه اطالعات را ميخرم و فزون از 
30 سال اســـت اطالعات ميخوانم. هرچند بر اطالعاتم افزوده 
شده است، اما براي هيچ كس اطالعاتي نشدم، درست مثل خود 

آقاي دعايي!»
وارطان وارطانيان، با نوشـــته خود قصد دارد بگويد «كار، 
كار انگليسيها است». او مينويسد: «انگليسيها نميفهمند كه 
دروغگو كم حافظه اســـت، چنان كه ارامنه ميگويند دروغ ِ دزد 
و دروغ بدكاره بيـــش از 40 روز دوام ندارد. به نظر بنده نبايد به 
انگليس رو داد و بايد ريشـــه فرهنگي شان را در ايران، در منطقه 

و در جهان زد!».
جالب اينجاست كه گاهي مخاطبان روزنامه، خودشان پاسخ 
همديگر را دادهاند و در واقع دفتر يادگارنوشـــتهها را تبديل به 
تشكيالت خودگردان خوانندگان روزنامه كردهاند! مثال يك نفر 
نوشته است: «مديران روزنامه اطالعات بايد گاهي با ياد كردن از 
موسس اوليه آن، حق مرحوم مسعودي را ادا كنند». يك نفر ديگر 
در پاسخ به اين نظر، نوشته است: «از آقاي بهرام مسعودي دعوت 

شده بود تا در مراسم 90 سالگي روزنامه حضور داشته باشند!».
همه مخاطبان روزنامه اطالعات

روزنامه اطالعات در ميان همه اقشـــار مردم، طرفداراني 
دارد، از جانبـــاز آزاده، اميرعباس لطفي كه از زحمات و برخورد 
خوب مسئوالن غرفه تشكر كرده است، تا محمدحسن اصغرنيا، 
عضو هيأت علمي دانشگاه و مشاور هنري استادان و پيشكسوتان 
خوشنويسان ايران در دانشگاه تهران كه نوشته است: «همچون 
گذشـــته بدون تبليغـــات و تابلو و بنر و پـــرده، حرف حق را 
مينويسيد و نه خوشبينانه و نه بدبينانه، كه واقع بينانه مطالب را 

منعكس ميكنيد».
آقاي اصغرنيا بعد از ســـالم رســـاندن به كاركنان مخلص 
و بيادعاي نشـــريات اطالعات و توصيه به دانستن قدر «سيد 
بلندقامت ديار قنوت و قناعت و بزرگ منشي»، كالم خود را با اين 

بيت شعر به پايان ميبرد:
«بگذاريم كه زنجير قلم باز شود

بگذاريم كه تاريخ تكاني بخورد».
حميد حاتميـ  پژوهشـــگر تاريخ ورزش، حميد از كرج، 
آقاي عبدالملكيـ كارشناس تاريخ كه از عباس و بهرام مسعودي 
ياد كرده اســـت، آقاي حســـين نژادـ  معلم بازنشسته، مهدي 
جمالينژادـ  شـــهردار اصفهان، سيد شـــهاب الدين چاوشيـ 
معاون سياسي استانداري تهران، علي اصغر فانيـ  وزير آموزش 
و پرورش، اميرحســـين خرمـ  جانباز شيميايي، بهروز بقاييـ 
بازيگر، عبدالحسين مختابادـ  عضو شوراي شهر تهران و هنرمند، 
ســـيدمحمد مهدي رفيع پور، اصغر آذرمانيـ  رئيس كميسيون 
فرهنگي شوراي اسالمي شهر اصفهان، سوگند شفيعي از همدان، 
دكتر محمدامين قانعي رادـ  جامعه شـــناس، مجتبي عبدالهيـ 
معاون خدمات شـــهري و محيط زيست شهرداري تهران، جابر 
انصاري و ســـردبير هفته نامه پيام ســـاختمان كه 30 سال است 
اطالعات ميخواند، از ديگر كســـاني هستند كه به غرفه مؤسسه 

اطالعات آمدند و در دفتر يادبود، جمالتي به يادگار نوشتند.
چرا پوشش نميدهيد؟!

بعضي از خوانندگان روزنامه، ســـوژههايي پيشنهاد دادهاند 

يادگارنوشته دكتر غالمعلي خوشرو، سفير و نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل
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تا در روزنامه بيشتر به آنها پرداخته شود، 
از جمله عزيزاني مثل علي شـــريفي كه 
خواستهاند درباره وضع معيشتي كارگران 
و واقعي شدن دســـتمزد آنان يا وضعيت 
حقوق بازنشستگان بيشتر بنويسيم. يك
نفـــر خواهان افزوده شـــدن بخش طنز 
سياسي به روزنامه شده است. آقاي نادري 
تقاضاي تجديد چـــاپ خاطرات حاج 
سياح از سوي انتشارات اطالعات را دارد 
و نوشته است: «اين سفرنامه ارزشمند در 
هيچ كتابفروشي يافت نميشود و طي اين 

سالها نيز تجديد چاپ نشده است».
يك نفر هم خواســـته است راجع به 
قرص برنج و مواد غذايي غير استاندارد 

مطالبي چاپ شود.
شهريار شـــريعتيـ  خبرنگار ايكنا، 
اظهار اميدواري كرده اســـت تا بتواند در 
مورد فقه قرآني و رســـالت رسانههاي 

معارفي، با آقاي دعايي مصاحبه كند.
الهـــام امينزادهـ  معـــاون حقوقي 
رئيسجمهوري به گاليه نوشـــته است: 
«هرچقدر در اطالعات بينالملل به دنبال 
خبر تشويقهاي حقوقي سرمايه گذاري 
براي ايرانيان در خارج از كشـــور كه در 
همايشها و سخنرانيها ارائه كرده بوديم 
گشـــتم، چيزي پيدا نكردم. چرا اين قبيل 

خبرها را پوشش نميدهيد؟!».
انتقادهاي متفرقه

يك نفر گله دارد كه چرا ويژه نامه اول 
نودمين سالگرد چاپ روزنامه اطالعات به 
استان خراسانجنوبي ارسال نشده است، 
اما ســـلطنت مولوي و همسرش حسين 

باســـتاني نژاد كه هردو بازنشسته هســـتند و به تازگي مشترك
روزنامه شدهاند، از نحوه توزيع آن ابراز رضايت كردهاند. حسين 
نوروزي نوشته است: «لطفًا توزيع نشريات اطالعات در كرج را 

قدري سامان دهيد، تا ما هم به نشاط دائم آن مشعوف شويم».
كيفيت چاپ و صفحه آرايي نيز از مسايلي است كه شماري 
از خوانندگان، انتقادهايي نســـبت به آن دارند. «بنده خدا اكبر» 
نوشته است: «انتظار داريم كه قديميترين روزنامه ايران با كيفيتي 

بهتر چاپ شود تا آبرودار پرچمدار روزنامههاي ايران باشد».
 آقاسي زاده، پژوهشـــگر علوم ارتباطات در دانشگاه صدا 
و ســـيما مينويسد: «يكي از مســـايلي كه در خواندن روزنامه 
اطالعـــات، واقعا مخاطب را اذيت ميكنـــد، طراحي قديمي و 
چينش غير حرفهاي اخبار و گزارشهاســـت و دليل اين همه 
ســـماجت و مقاومت در برابر تغييرات بصري و اســـتفاده از 

گروههاي صفحهآرايي جديد براي من مشخص نيست!».
عبدالـــه ميرزاجاني، اطالعات را روزنامه معتدلي مينامد و 
ميافزايد: «اما از نظر فرم و صفحه بندي به روز نيســـت و هنوز 
مانند سيـ  چهل سال پيش چاپ ميشود. لطفا كمي به روزتر و 

سيالتر شويد».
يكي از دوستان كه به ادعاي خودش، 10 سال سابقه رفاقت 
با روزنامه اطالعات را دارد، آقاي دعايي را به اسم شريف و جد 
عزيزش سوگند داده است كه روزنامه را تغيير بدهد، اما ننوشته 
منظورش چه جور تغييري اســـت! اما خواننده ديگري در انتقاد 
خود، به قطع ضميمه روزنامه اشـــاره ميكند و مينويسد: «چرا 
قطع ضميمه با قطع خود روزنامه همخواني ندارد، يعني نه نصف 

روزنامه است و نه يك چهارم آن؟»
و اما درباره قيمتها...

آقا يا خانم نيازي نوشته است: «كتابهايتان گران شده است. 
انتشارات شما تنها اميد ما براي خريد كتاب با قيمت مناسب بود 
كه آن هم بحمدهللا جمع شد.» اما علي سعادت، روزنامه اطالعات 

را ارزانترين روزنامه ايران ميداند.
محمد توكلي طرقي، يكي از كساني است كه پيشنهاد ميكند 
قيمت روزنامه افزايش پيدا كند! او مينويســـد: «چون پول خرد 
ديگر كاربرد ندارد، در كيوسك هاي مطبوعاتي به جاي بقيه پول، 
به ما آدامس ميدهند. من ترجيح ميدهم كل 500 تومان را براي 
خريد روزنامه بدهـــم و در عوض، روزنامهاي با كيفيت كاغذ و 
گرافيك بهتر دريافت كنم. مطمئن باشيد با افزايش قيمت، شمار 

خريداران روزنامه هم افزايش پيدا ميكند».
ابورشاد نيز پيشـــنهاد ميكند قيمت روزنامه به 500 تومان 
افزايش يابد و اضافه درآمد آن به مناطق محروم كشور اختصاص 

داده شود.
حسن ختام مطلب، شـــايد اين بيت شعر معروف باشد كه 

محمد موسي پور از كرج نوشته است:
«تا تواني به جهان خدمت محتاجان كن

به دمي يا درمي يا قدمي يا قلمي!».

يادگارنوشته 
دكترحميد ميرزاده، 
رئيس دانشگاه آزاد 
اسالمي

يادگارنوشته بهروز بقايي، بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر

بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها ، سال 1394(مقارن با نودمين سالگردتأسيس روزنامه اطالعات)- روز پاياني
از راست:داود قهردار،اسماعيل محمودي،عباس تهراني،سيد عليمحمد هاشمي، رنجبري،حسن سلطانمحمدي،سيد كمال محمديان،مژگان مقدمفر،محسن نيري،امير علينقيان، سيد مهدي هاشمي
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يادي ديگر از روزنامه اطالعات

در سالهاي دور

سـ  شما چه ســالي به ســردبيري روزنامه اطالعات 
برگزيده شديد؟

جـ  در ســـال 1350 مرحوم مســـعودي از نظر مالحظات 
سياسي با انتصاب من به سمت ســـردبيري موافق نبود اما افراد 
خانوادة او و برخي عالقهمندان روزنامه به اين نتيجه رســـيده 
بودند كه تعويض سردبير و انتخاب بنده، كه در آن موقع رياست 
آرشيو و كتابخانه و ســـردبيري اطالعات سال را به عهده داشتم 
ميتوانست از سقوط تيراژ جلوگيري كرده به افزايش آن كمك 
كند. كيهان با كســـب تيراژي باالتر از صدهزار رقيب خطرناكي 
بود و اطالعات ضررهاي قابل توجهي را از نظر نرخ آگهيهاي 

دولتي و غيره متحمل ميشد.
سـ  مــن ميدانم كه در زمان ســردبيري شــما تيراژ 

اطالعات افزايش يافت. اين افزايش به چه ميزان بود؟
جـ  من به كمـــك خبرنگاران باتجربه و ســـختكوش و 
نويســـندگان خوب اطالعات كه صميمانه بـــا من همكاري 
ميكردند تيراژ اطالعات را به 112,000 نسخه رساندم كه مورد 
تأييـــد وزارت اطالعات [51ـ1350] و حسابرســـان وزارت 

دارايي قرار گرفت.
سـ  شــما كــه در كار روزنامهنگاري بــا تعدادي از 
نخستوزيران آشــنايي و تماس داشــتيد هويدا را در مقام 
نخســتوزيري و در مقايسه با ســاير نخستوزيران چگونه 

ارزيابي ميكنيد؟
جـ  هويدا از نظر تحصيالت و سواد و اطالعات اجتماعي 
و سياسي از ديگران كمتر نبود و بر بسياري از آنها برتري داشت. 
به زبانهاي فرانســـه، انگليسي و عربي مسلط بود. با زبان آلماني 
آشـــنايي داشت ولي از نظر تجربه و كارآيي و شخصيت سياسي 
و اجتماعي در ســـطح بسيار پايينتري قرار داشت. هرگز پست 
وزارت و پســـتهاي مهمي چون سفارت، استانداري و نظاير آنها 
را تجربه نكرده بود. جز مدت كوتاهي در كابينة منصور پســـت 
وزارت نداشت. استحقاق او براي پست وزارت دارايي نيز مورد 
ترديد بود زيـــرا وي از اطالعات اقتصادي كافي و تجربة كاري 
بيبهره بود. برحســـب اتفاق و در يك برهة بحراني، هنگامي كه 
منصور ترور شد طبق فرمان شاه به عنوان نخستوزير در رأس 
كابينه قرار گرفت؛ حتـــي هيچ فرصت و اجازهاي براي انتخاب 
وزرا به او داده نشـــد. در مدت سيزده سال نخستوزيري نيز به 
هميـــن صورت اجازة انتخاب وزراي كابينـــه را نيافت. هويدا 
مجري فرامين و اوامر شاه بود و هرگز از اختيارات خود به عنوان 
نخستوزير استفاده نكرد. علت دوام او در مقام نخستوزيري 
نيز چيزي جز اطاعت كوركورانه و فرمانبرداري مطلق از شـــاه 
نبود. او از نظر شاه بهترين نخستوزير ايران بود. دكتر مصدق، 
قوامالسلطنه و دكتر اميني كه جاي خود دارند، او را با حسين عالء، 

اسداهللا علم، دكتر اقبال و حكيمالملك هم نبايد مقايسه كرد.
سـ  در حقيقت ميخواهيد بگوييد كه مملكت به دست 
شاه اداره ميشد و نخســتوزير واقعي هم شاه بود. با توجه 
به جّو ديكتاتوري آنزمان آيا شــما هويدا، نخستوزير بدون 
اختيار را مقصر ميدانيد و مسئوليت خرابي اوضاع را به عهدة 

او ميگذاريد؟
جـ  آري، او به علـــت فرمانبرداري محض و عدم توجه به 
مسئوليتهايي كه قانون اساسي آنزمان متوجه نخستوزير كرده 
بود مقصر بود. اين مطلبي نيســـت كه من امروز پس از دگرگون 
شـــدن اوضاع و احوال بگويم. در همانزمان كه هويدا در اوج 
قدرت بود من به عنوان يك روزنامهنگار و شـــهروند ايراني اين 
نكته مهم را به او تذكر دادم و شاهد ادعا هم آقاي فريدون هويدا 
برادر اوســـت كه اگر دچار فراموشي نشده باشد ميتواند گواه 

صادقي باشد. جريان امر هم از اين قرار است: 
شـــبي در منزل دكتر شـــيرينلو، گروهي از دوستان دوران 
تحصيـــل در پاريس جمع بودند كه برخـــي از آنها مانند دكتر 
نهاوندي، دكتر شـــادمان، دكتر عليخانـــي و فريدون هويدا در 
پستهاي حساس قرار داشتند. بحث در مسائل مختلف به انتقاد از 
وضع مملكت در زمينههاي مختلف كشيده شد. مرحوم شيرينلو 
و بنده نمونههاي گوناگوني از وخامت اوضاع، نارضايي شديد 
مردم و سياســـتهاي غلط دولت را در مسائل داخلي و خارجي 
مطرح كرديم و وقوع بحرانهاي شديد مخصوصًا خطر شورويها و 
عوامل داخلي آنها را گوشزد نموديم. فريدون هويدا كه با دقت 
به سخنان ما گوش ميداد و حرفي نميزد فرداي آن روز با دكتر 
شيرينلو تماس گرفت و خواهش كرد كه در مالقاتي با هويدا ما 
عقايـــد و نظريات و انتقادات خود را بازگو كنيم. گرچه از نظر ما 

اين كار بيفايده بود ولي به اصرار او قبول كرديم.
در گفتگوي مفصلي كه مدت ســـه ساعت به طول انجاميد 
ما با صراحت و بدون پردهپوشـــي همة مســـائل را مورد بحث 
قرار داديم. هويدا كه خود را به شـــدت خوشبين نشان ميداد 
و هيچيك از كاستيها و مشـــكالت را مهم تلقي نميكرد معتقد 
بود ما سياهنمايي ميكنيم و مشكالت و مفاسد را بزرگتر از آنچه 
هست جلوه ميدهيم. اما باالخره وقتي او را با استدالل و منطق و 
شواهد گوناگون در بنبست قرار داديم، مسير گفتگو را به بحث 
دربارة راهحلها كشـــانيد و عقايد ما را جويا شد. وقتي راهحلهاي 
پيشـــنهادي ما را به دقت گوش كرد سري به عالمت يأس تكان 
داده به عكس شاه اشاره كرد و با زبان بيزباني گفت: نميگذارد! 
من در پاسخ گفتم: آقاي هويدا اين حرف را روزي از شما قبول 

نخواهند كرد!
هويدا، كه از شنيدن اين حرف به سختي ناراحت شده بود 

گفت: تهديد ميكني؟!
طبيعي بود كه من قصد تهديد نداشتم و حقيقتي را بيان كرده 

بودم كه چند سال بعد خود او آن را با تمام وجود لمس كرد!
هويدا نه تنها در برابر شاه بلكه در برابر توقعات و دستورات 
خالف برادران، خواهران، دوستان و اطرافيان شاه ضعيف عمل 

ميكرد و جز اطاعت از آنها كاري انجام نميداد.
در يكي از مصاحبهها كه به مناســـبت نهمين سال صدارت 
با او داشـــتيم وي گفت: «من اگر نخســـتوزير هم نباشم مهم 
نيست». اين جمله را در عنوان مصاحبه گذاشتيم. اطرافيان به او 
گفته بودند كه شـــاه ممكن است از اين حرف عصباني شود و او 
به شّدت ناراحت شده و درصدد برآمده بود كه به صورتي آنرا 

جبران كند.
در يك گفتگـــوي ديگر من جمـــالت تمّلقآميز او نظير 
رهنمودهاي داهيانة شاهنشاه و غيره را حذف كرده بودم. هادي 
هدايتي كه به عّلت بيلياقتي از پست وزارت آموزش و پرورش 
به مشاورت تنّزل كرده بود به هويدا گفته بود در سخنان شما هيچ 
تعريف و تمجيدي از شاه نشده و نويسنده در اين زمينه سوءنيت 
داشته اســـت. هويدا از اين سخن چنان دچار وحشت شده بود 
كه بالفاصله موقعيتي پيدا كرده به شـــرح رهنمودهاي داهيانه و 

رهبريهاي خردمندانة شاه پرداخت.
سـ  آقاي دكتر، چنانكه ميدانيــد بين هويدا و عباس 
مســعودي مدير روزنامة اطالعات كدورت و دشمني وجود 
داشت. علت آن چه بود؟ آيا اين اختالف، در تيراژ روزنامه و 

نرخ آگهيهاي دولتي و وضع روزنامه تأثير داشت؟
جـ  آري اختالف بين آنها وجود داشت ولي دشمني هويدا 
با مسعودي در وضع اطالعات تأثير زيادي نداشت. من خود نيز 
در همين زمينه ترديد داشتم. به همين سبب هم پس از اشتغال به 
كار ســـردبيري به ديدن هويدا رفتم و به او اطمينان دادم كه هيچ 
مطلبي در اطالعات براساس دوستي و دشمني و اغراض شخصي 
چاپ نخواهد شـــد و من خود را در اجراي اين شيوه، مسئول 
احساس ميكنم. شايد تذكر اين نكته الزم باشد كه اصوالً شرط 
من هنگام قبول پست ســـردبيري، دارابودن استقالل كامل و نيز 

عدم دخالت مدير روزنامه در مسئوليتهاي سردبير بود.
هويدا كه با چند تن از نويســـندگان و خبرنگاران اطالعات 
آشنايي و حتي دوستي داشـــت ابراز تمايل كرد كه از اطالعات 
بازديد كند و به پيشنهاد من ناهار را در رستوران اطالعات صرف 
نمايد. او با قبول دعوت ناهار، آن را مشـــروط بر عدم حضور 
مسعودي كرد. من كه در محذور عجيبي قرار گرفته بودم به ناچار 
موضوع را با مدير روزنامه در ميان گذاشـــتم. برخالف تصور 
من او [مسعودي] در نهايت خونسردي با موضوع برخورد كرد 
و گفت مهم نيســـت من روز قبل از آن به ويالي خود در شمال 
خواهم رفت و شما با فراغ بال ميهماني را برگزار كنيد. اما هويدا 
از آن شرط منصرف شد. شـــايد عدم حضور صاحب مؤسسه 
را براي خود موهن دانســـته بود. بديـــن ترتيب ناهار با حضور 
مسعودي در محيطي دوستانه صرف گرديد و تا حدودي از شدت 

اختالفات كاسته شد.
سـ  علت اين اختالف چه بود؟

جـ  علت اين اختالف دقيقًا براي من روشـــن نيست. چون 
مسعودي به قدري مردمدار و مقيد به رعايت ادب و احترام افراد 
بود كه تصور نميرفت شـــخصًا مورد عداوت و دشمني كسي 
باشد اما موقعيت سياسي او بالطبع انگيزة دوستيها و دشمنيهاي 

بسياري براي او بود.
سـ  در اين مورد شما چه فكر ميكنيد؟

جـ  ميدانيد برخي از شـــخصيتهاي متنفذ نظير علم وزير 
دربار و اقبال و اغلب ســـناتورها با هويدا ميانة خوبي نداشتند و 
مســـعودي نيز كه در زمرة آنها و از دوستان آنها بود طبعًا به آنان 
وابسته بود. شايد برخي اقدامات او در اين جهت هويدا را نسبت 
به او بدبين كرده بود. از طرف ديگر مسعودي روابط صميمانهاي 
با شيوخ عرب و اميران خليجفارس برقرار كرده و در اختالفات 
و مسائل سياسي از جمله مسئلة بحرين مستقيمًا از سوي شاه به 
او مأموريت داده ميشد. او نيز بدون توجه به مسئوليتهاي دولت 
نه تنها با وزير خارجه بلكه با نخستوزير هم تماس نميگرفت. 
حتي از جانب خود و مؤسسه اطالعات، شيوخ عرب را به ايران 
دعوت ميكرد. اين امر نيز ميتوانســـت از علل اختالف عميق 
بين اين دو بوده باشد. اما به نظر من اين اختالف، مورد شخصي 
نبود. هويدا در اصل با هـــر دو روزنامة عصر يعني اطالعات و 
كيهان ميانة خوبي نداشـــت. در همان موقع طرحي براي دولتي 
كردن اطالعات و كيهان در دست مطالعه بود كه شاه نيز نسبت به 
آن ابراز تمايل كرده بود. در اين جريان، مرحوم مسعودي هويدا 
را به عنوان محرك اصلـــي معرفي ميكرد ولي طرح ملي كردن 
يـــا دولتي كردن اين دو روزنامه از مرحلة مطالعه جلوتر نرفت و 

هيچوقت به صورت جدي مطرح نشد.

پينوشت:
* متولد قزوين، ليسانســـيه ادبيات و زبان فارســـي (دانشـــگاه تهران)، 
فوقليســـانس ادبيات فرانسه (پاريس)، دكتراي ادبيات تطبيقي (دانشگاه پاريس 
«سوربن»)، نويســـنده و روزنامهنگار و مترجم، ســـردبير روزنامه اطالعات و 
اطالعات هوائي و اطالعات ســـال، رئيس آرشيو و كتابخانه، استاد دانشگاههاي 

تهران، مدرسة عالي پارس، مدرسة عالي شميران، دانشگاه آزاد.

نگاهي به روابط روزنامه اطالعات با مقامات دولتي قبل از انقالب

مصاحبه دكتر حسن حـاج سيدجوادي يكي از سردبيران 
روزنامه اطالعات قبل از انقالب با محمود تربتيسنجابي*

محمود تربتيسنجابي

دكتر حسن حاج سيدجوادي
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اشاره
* هنگامي كه دومين ويژهنامه نودمين ســـال انتشار مستمر اطالعات بهدست رسيد و در بخش 
خاطرات دو مقاله خويش را با عكسهايم ديدم كه يكي از آنها مزين به تمثال روانشاد منصور تاراجي 
يكي از سردبيران ادوار گذشته اطالعات بود و ديگري زندهياد صارمي خبرنگاري كه در افغانستان 
به شهادت رسيد، توســـن خاطراتم به پرواز درآمد. ياد اولين نوشتهام در مجله اطالعات كودكان 
در ســـال 1337 شمسي افتادم.  مطابقت عكسي كه در ويژهنامه نودمين سال (1394 شمسي) از من 
چاپ شـــده با عكسي كه در سال 1337 در مجله اطالعات دختران و پسران درج گرديده بود، مرا به 

فكر فرو برد. 
گذر 57 سال، شوخي نيســـت. اگرچه قبل از آن در سال 1335 هنگامي كه دانشآموز كالس 
پنجم دبستان بودم در اقتراحي شركت كردم كه مجله آسياي جوان كه هر هفته چاپ و منتشر ميشد 
ترتيب داده بود و از كودكان دبستان ميخواست تا به اين پرسش پاسخ دهند كه مدرسه بهتر است يا 
خانه؟ و براي اولين بار عكسم با نظرم در آنجا درج 
گرديد،  اما در ســـال 1337 براي نخستين بار بود 
كه پايم به يك موسسه مطبوعاتي و در 13 سالگي 
زماني كه دانشآموز سال اول متوسطه در دبيرستان 
جلوه بودم به عنوان خبرنگار افتخاريـ  رسيد. 

چند هفته بعد اولين نوشتهام كه خبري درباره 
دبيرســـتان جلوه بود در صفحه خبرنگاران درج 
گرديد. در ســـال 1338 عكسم بهعنوان خبرنگار 
افتخاري در كنار ديگر خبرنگاران مدارس چاپ 
شد و نوشـــتن خبر بهعنوان خبرنگار افتخاري تا 
سال 1341 كه به مدرسه دارالفنون رفتم در مجله 

اطالعات كودكان ادامه داشت. 
در اينجا بجاست از زندهيادان عباس مسعودي، 
بهرام افرهي، خسرو ذوالفقاري كه راهگشاي من 
در تداوم روزنامهنگاري در هفتسال حضور در 
مجله اطالعات كودكان بودند به نيكي ياد كنم. 

همزمـــان با حضور در مدرســـه دارالفنون 
همكاريم با اين مجله بهواسطه اشتغال به تحصيل 

آنهم در رشته ادبي كه بسيار سخت و 
طاقتفرسا بود بهظاهر قطع شد، اما 
مطالعه روزنامه اطالعات كه از سال 
1332 آنهم به كوشش روانشاد پدرم 
مرحوم علي اصغر كريمي خريداري 
ميشد ادامه داشت و اين روند تاكنون 

62 سال است كه تداوم دارد.  دقيقًا
* دوميـــن بار كه عكســـم در 
روزنامه اطالعات بهچاپ رســـيد 
مربوطه به سال 1345 بود كه روانشاد 
مســـعود فقيه بازيگر تئاتر و سينما و 
نويسنده و خبرنگار روزنامه اطالعات 
باعث و باني آن شـــد. آنموقع من در 
كالسهاي آزاد روزنامهنگاري درس 
ميخواندم و با مسعود (كه نوة مرحوم 
ميرزا طاهر تنكابني فيلســـوف بود) 

رفاقتي داشتم. 
مقابل دانشگاه تهران كانوني براي 
دانشجويان برپا بود كه عصرها در آن 
شب شعر و موسيقي و بحث و تبادل 
درباره موضوعات روز مطرح بود. من 
و مســـعود عضو آن كانون شديم و به 
تشويق مسعود دورههاي سخنراني و 
پرسش و پاسخ مطبوعاتي داير كرديم. 
از مديران و سردبيران و نويسندگان و 
شاعران آن دوران دعوت ميكرديم تا 
در اين آيين حضور يابند. كما هوحقه 

برگزاري اين مراسم با استقبال دانشجويان برپا شد و مدير كانون براي آنكه اين موضوع تحقق رسمي 
يابد مرا به سمت مسئول روابط عمومي و سخنگو و رابط با مطبوعات معرفي كرد. 

مسعود هم عكس مرا كه همزمان در دانشكده بازرگاني تحصيل ميكردم در روزنامه اطالعات 
مورخ 10 ديماه 1354 (شماره 12171) بهچاپ رساند. 

دفعه سوم كه نامم در روزنامه اطالعات درج شد مربوط به پذيرفته شدگان در آزمون گويندگي 
صدا و ســـيما بود كه جزو برگزيدگان آنها يكي هم من بودم و از نامهاي آشناي ديگر حسين محّب

اهري بشـــمار ميرفت. گرچه به گفته جالل مقامي (دوبلور وصدا پيشـــه مشهور) كه عضو هيأت 
داوران بود، صدايم براي گويندگي مناســـب بود، اما نفر بعد از من كه نامش كاوياني بود و پدرش، 

آنموقع جزو گزارشگران صدا و سيما محسوب ميشد، دعوت بهكار شد. و من كنار ماندم. 
ولي درج نامم در روزنامه اطالعات كه از 8 سالگي با آن آشنا شده بودم و در 13 سالگي به صحن 

و سراي روزنامه به عنوان خبرنگار افتخاري راه يافتم، جالبتر بهنظر رسيد. 
در ســـال 1384 كه به عنوان دبير اجتماعي اقتصادي مجله ماهانه صنعت نســـاجي و پوشاك 
فعاليت ميكردم بهدنبال درج خبري در روزنامه اطالعات كه ضمن آن، آمده بود كه آقاي سيد محمود 
دعايي سرپرست روزنامه اطالعات از عباس مسعودي بنيانگذار اطالعات در سالروز انتشار روزنامه 
اطالعات تجليل به عمل آورده، بههمين خاطر غلياني در من بواسطه وابستگي روحيام به اطالعات 
بهوجود آمد و مقالهاي را كه توام با عكس مرحوم منصور تاراجي سردبير وقت اطالعات بود براي 

مجله مزبور نوشتم، كه شرح آن در پيميآيد:

عكسها و نوشتههايم در «اطالعات» (1394ـ  1337)
حبيب كريمي (روزنامهنگار قديمي) 
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اين حركت زيبا و دلپذير ستودني است!...
حبيب كريمي 

هر روزنامهنگاري مثل من كه اينك دهه شـــصت زندگي را طي كرده و در سال اوليه دهه هفتاد 
باز هم مينويسد چرا كه به قول آن روزنامه نويس غربتنشين، نويسندگي «ويري» است كه به جان 
آدمي ميافتد و تا مرحله مرگ دست بردار او نيست، مثل تمامي روزنامهنگاران در همه نقاط جهان 
نوشـــتن را از جايي شروع كردهاند، مثال در ايران، خيليها با كيهان بچهها، تهران مصور كوچولوها، 
اطالعات كودكان و يا دختران و پســـران آغاز كردند كه اتفاق قضيه، اين نگارنده دقيقًا اين مســـير 
را از ســـال 1334 تا به حال ادامه داده و همچنان و اينك كه در صنعت نساجي مينويسد و به همين 
دليل نوعي رغبت، عالقه، دلبســـتگي و به عبارتي، شيفتگي زائدالوصفي در نهان و درون احساس 
ميشـــود كه مثًال او كه پنجاه ســـال پيش اطالعات يوميه و اطالعات هفتگي و اطالعات جوانان و 
اطالعات دختران و پســـران (كودكان) و اطالعات بانوان را ديده و با بسياري از آنها هم كار كرده و 
حـــاال هم كه برخي از آنها را هر از چند گاهي ميبيند، ديدن اين مطبوعات كه او و امثالهم عمري را 
در پشت ميز تحريريه و پاي گارسه حروفچيني و حال و هواي چاپخانه و اتاق پر از دود و اشباع شده 
از سيگاركشـــي همكاران جوان و يا مسنتر از او طي كردهاند، غنجي را بر دل مينشاند كه نوشتن 
و پرداختن به آنها و سالهاي پشت ســـر حوصله و وقت و فرصت بسيار ميخواهد اما، پنجشنبه 
شـــب بيست و سوم تيرماه 1384، روزنامه اطالعات ضميمهاي دلپذير و خواندني داشت مربوط به 
هشتادمين سالروز انتشار اين نشـــريه كه خيليها بزرگترهايي فراتر و برتر و دانشمند و اديب و 
فرزانه و عالم و راهبرتر از من با اين نشـــريه آغاز كردند و عظمت و كبريايي اين نشريه را كه اكنون 

سراپا ايستا و پايدار است. به اوج و مترتبت متعالي رساندند.
وقتي اين ضميمه را با شـــوق و ذوق خاصي ورق زدم، ابتـــدا غنجي دلپذير روح و روانم را 
صيقل داد چرا كه اســـب خاطرهها مرا به سال 1337 به ســـوق آن سال كشاند كه دانشآموز سال 
هفتم دبيرستان جلوه بودم و به طريقي كه آن هم روزانه خواندن اطالعات بود و از اين بابت از پدرم 
ممنونم كه با خريدن روزنامه مرا با دنياي عجيب و پيچ در پيچ مطبوعات آشنا كرد، با روزنامه مزبور 
آشنا شدم و در آنجا خواندم كه مجله اطالعات دختران و پسران (كودكان) خبرنگار افتخاري براي 
مدارس ميخواهد و من كه قبل از آن با كيهان بچهها، تهرانمصور كوچولوها، آســـياي جوان، اراده 
آســـيا، واهمه، آتش و روزنامههاي ديگر آشنا بودم و گهگاه در آنها مطالبي را مينوشتم، مشتاقانه به 
مؤسسه اطالعات كه آن موقع نبش خيابان خيام، مقابل قورخانه (محل فعلي مترو) و در طبقه فوقاني 
تعدادي از مغازههاي آهنفروشـــي كه هنوز هم هست گرايش يافتم و در مجله اطالعات دختران 
و پســـران (كودكان) به عنوان خبرنگار افتخاري تا ســـال 1340 فعاليت كردم و بعد از آن به عنوان 
روزنامهنگار حرفهاي از قبل نوشتن و خبرنويسي و تهيه گزارش و غيره، به اصطالح ارتزاق ميكردم 

و همچنان بر اهم تاكنون ادامه دادهام.
اما غنجي كه بر دل من نشست، حكايت از نمكشناسي، قدرداني، علو طبع، متانت، بزرگواري 
مردي به نام سيدمحمود دعايي مديرمسئول روزنامه اطالعات است كه چگونه از تالش و كوشش 
و تقال و زحمت و رنج و مرارت مردي كه اطالعات را به وجود آورد، يعني عباس مســـعودي، به 
نيكي و سخاوت هرچه تمامتر ياد كرده بود، گرچه از خيلي از بچههاي همكار ديرينهام كه هنوز در 
اطالعات هستند شنيدهام كه اوـ  يعني دعاييـ  در ساختمان جديد مؤسسه اطالعات در ميرداماد و 
بزرگراه حقاني، جايگاه و يا اتاق ويژهاي به منظور پاسداشت و حفظ حرمت عباس مسعودي ايجاد 
نموده و يادگارهاي او را جمعآوري كرده، اما حركت پسنديده و ارزشمند و نكومنشانه او كه ضمن 
سالگشت انتشار روزنامه اطالعات در مجموعهاي از عباس مسعودي به نيكي تجليل كرده، ستودني، 

در خور اعتنا و قابل ستايش و احترام بسيار است.
... و من به عنوان كســـي كه در مؤسسه اطالعات و در نزد خيلي از اساتيد و بزرگان آن زمان كه 
بســـياري از آنها اكنون يا در مغاك خاك فرو رفتهاند و يا بســـياري در هجرت هستند و برخي هم 
هنوز مينويســـند، مثل منصور تاراجي كه سالها به عنوان شاگرد در جوارش بودم و صدها تن ديگر 
آموختم، از اين حركت دلپذير، بزرگوارانه، ســـخاوتمندانه و در خور اعتناي ســـيدمحمود دعايي 
كه فقط يك بار او را در جمع گروهي از نويســـندگان و خبرنگاران آن هم بعد از انقالب و در تاالر 
بزرگ اطالعات به هنگام حضور نماينده دبيركل وقت سازمان ملل متحد در ساختمان خيابان خيام 

مؤسسه اطالعات از نزديك ديدم، به سهم خود تشكر ميكنم.
مجله صنعت نساجي/31
شماره 152ـ شهريور 1384

 ناننوشته نگذارم وقتي كه خواســـتم اين مقاله را بنويسم تلفني از آقاي سيدمحمود دعايي 
درخواســـت كردم تا عكســـي از خود را به دفتر مجله ارسال نمايد كه توأمان با عكس تاراجي و 

مسعودي باشد اما مشاراليه از ارسال عكس خود امتناع نمود.
* در روز 3 شـــنبه هفتم آذرماه 1385 و در شماره 22786 روزنامه اطالعات به همت بهروز 
قطبي همكالسيام در دانشـــكده علوم سياســـي و امور اجتماعي مقالهاي از من تحت عنوان 
«دارالفنون اين ميراث فرهنگي را ســـپاس داريم» چاپ شد و علت آن گذري به جمع گردهمائي 
تحصيلكردههاي دارالفنون بود كه از سال 1345 بعد از دريافت ديپلم از اين مدرسه تا بحال ادامه 
دارد و در آن مقاله از بيتوجهي ســـازمان ميراث فرهنگي و وزارت آموزش و پرورش و به اين 

ميراث انتقاد بعمل آمده بود.
* اما تلخترين درج نامم در روزنامه اطالعات مربوط به مراســـم يادبود درگذشـــت پدرم 
روانشـــاد مرحوم علياصغر كريمي است كه هر سال اول ديماه كه سالروز عروج ملكوتي اوست 
ـ تمثال آنمرحوم در ستون يادبود روزنامه اطالعات كه همو مرا با اين روزنامه آشنا كرد ميباشد، 
همراه با متني كه در آن قيد ميشود هزينههاي آئين سالروز فقدان آن روانشاد به كودكان سرطاني 
«محك» اختصاص مييابد درج ميشـــود. نهادي كه آقاي سيدمحمود دعايي اخيراً در مراسمي 
در دانشگاه شـــهيد بهشـــتي ضمن تجليل از خانم قدس بنيانگذار آن يادآور شد حاضر است 
برروي چادر دست اين بانو را ببوســـد! و اين نشان از عظمت روحي و فكري فرزندان اصيل و 
نجيب كرمان اســـت كه من 4 ماه از خدمت سربازيام در كسوت سپاهيگري دانش را در پادگان 
سرآسياب آن ديار گذراندهام و در طول 4 ماه حضور در كرمان با جواناني از خاندانهاي ابراهيمي، 

ايرانمنش، منوري، موحدي كرماني كه هم لباس در پادگان بوديم آشنا شدم.
الزم به ذكر اســـت كه غمگنانه اين روند يعني چاپ نامم در ستون يادبود روزنامه اطالعات 
از ســـال 1385 تاكنون هر سال در اول ديماه ادامه دارد و تا ديماه 1393 كه مادر روانشادم در قيد 

حيات بود، نام فاميل آن فقيد سعيد هم درج ميشد!
* نوشـــته بعدي من در روزنامه اطالعات مربوط به 13 مهر 1392 در شماره 15707 مورخ 
1392/7/13 ضميمه خانواده اطالعات و تحت عنوان «طنين تالوت قرآن در نزديكي خرابههاي 
پمپئي رم و درخشـــش نام امام رضا(ع) در ونيز» ميشـــود كه در اين مقاله به حضورم همراه با 
دانشجويان دانشكده علوم سياســـي و امور اجتماعي در سال 1355 در ايتاليا و برگزاري حلول 
سال نو در نزديكي خرابيهاي پمپئي ايتاليا و قرائت سورهاي از قرآن كريم همزمان با حلول سال 
نو مربوط ميشـــود، اشاره كردهام. ضمن آنكه يادآور شدم در شهر ونيز ايتاليا يك ايراني مقيم آن 
شهر يادآوري نمود كه از مازاد حاصل درآمد مغازهاش در ونيز ساالنه مبلغي را براي امام رضا(ع) 

تخصيص ميدهد. 
* و باالخره تلخبارتر درج توامان عكســـهاي روانشادان مرحوم علياصغر كريمي (پدرم) 

ـ و خانم خديجـــه احمدي (مادرم) در شـــماره 12
ارديبهشـــت 1394 روزنامه اطالعات توام با درج نامم 
در ذيل آن كه باز هم يادآور شـــده بـــودم هزينه چهلم 
مرحومه مادرم به «مؤسســـه محك» اختصاص مييابد. 
نهايتاً باز هم بدون مداهنه و تملق و چاپلوســـي با آنكه 
نوشتهام آقاي سيدمحمود دعايي را چند بار فقط از دور 
در چند مراسم ديدهام ولي فرصت همكاري با مشاراليه را 
نداشتهامـ   اما از حركت زيبا و دلپذير و تحسينبرانگيز 
مشـــاراليه در تجليل از بنيانگذار مؤسسه چاپ و نشر 
اطالعات در نود سال پيش و همكاران اسبق اين مؤسسه 
دلشـــادم. و جالب است عنوان كنم وقتي قصد داشتم دو 
مقالهاي را كه در دومين ويژهنامه «نودمين سال فعاليت 
اطالعات» درج شد به مؤسسه اطالعات بدهم، در نامه 
جداگانهاي كه به عنوان مشـــاراليه نوشتم يادآور شدم 
كه ميخواهم دربارة منصور تاراجي كه ســـالهاي دراز 
عمرم را با او در روزنامه اطالعات طي كردم بنويســـم، 
ايشان مهربانانه و صميمانه از طريق تلفن دستيام اظهار 
لطف نمود و يادآور شـــد كه مقاله را ارسال كنم، كه اين 
ابراز عنايت باز هم نشان از صداقت و سالمت فكري و 
سليمي و دورانديشـــي و جامعنگري و وسعت انديشه 
كرمانيها و يزديهاي خوشسليقه و انديشمند است. 

سالمت باشيد. 

نويسنده مقاله در كنار اســـتاد روزنامهنگاري (دكتر منصور تاراجي)در سمت چپ (سال 
1350 تحريريه روزنامه اطالعات)

مرحوم عباس مسعودي مدير و 
صاحب امتياز نشريه اطالعات 
بين خبرنگاران افتخاري 
اطالعات كودكان - 1340 شمسي
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عشق به اطالعات
اينجانب سيدابوالحسن مصطفويپور متولد سال 1303 تهران هستم. پدرم عشق فراواني به روزنامه داشت و از ميان روزنامهها روزنامه اطالعات را انتخاب كرد و منزل ما دروازه شميران بود. يك نفر 
دوچرخهسوار روزنامه را به منزل ما ميرساند و من هم همان روزنامه را مطالعه ميكردم. بعدها مجله هفتگي خورشيد ايران و بابا َشَمْل نيز انتشار يافت كه آن دو مجله 
هفتگي هم مورد مطالعه قرار ميگرفت ولي روزنامه اطالعات هيچگاه كنار نرفت و گاهي هم مجله اطالعات هفتگي و اين اواخر مجله كيهان بچهها كه آقاي حســـين 
فردي سردبير آن مجله بود براي فرزندان كوچكم خريداري و مطالعه ميشد و به هر حال از روزنامه اطالعات در اين مدت دست نكشيدم و از تاريخ پيروزي انقالب با 
جمعآوري روزنامه به مدت 13 ســـال به مدرسة استاد مطهري تحويل ميشد و 14 سال هم به خود روزنامة اطالعات بوسيله روابط عمومي آن مؤسسه تحويل گرديده 
اســـت و بار ديگر مدت 9 سال شمارههاي روزنامه پشت نمره شده و مرتب بوسيله روابط عمومي مؤسسة اطالعات و شركت ايرانچاپ تقديم شده است و جالب كه 
بدانيد ضمائم كه در طول چاپ آن ضميمه روزنامه بود بصورت كتاب و هزينه باال در همان مؤسســـه اطالعات تنظيم و هماكنون زينتبخش كتابخانه منزل است و مقدار 
زيادي از ســـال 92 در منزل جمعآوري و آماده جلد كردن اســـت ولي بخاطر پرهزينه بودن و تبديل به كتاب همچنان اقدامي روي آن صورت نگرفته است. جالب است 
كه بدانيد تعداد زيادي كتاب از كتابفروشـــي مؤسســـة اطالعات تهيه و در كتابخانه موجود است  و به هر حال ارتباط من با مؤسسة اطالعات به هيچ وجه قطع نشده و تا 

عمرم باقي است با روزنامه اطالعات و نشريات آن خواهم بود.

نامه خوانندگان



مشاغل ديروز وامروز

آرشيو تاريخي روزنامه اطالعات، تصوير گوشههاي 
گوناگون زندگي اجتماعي ما را در قاب و قالب زمان 
و مكان ثبت و ضبط كرده اســـت. آنچه اكنون در 
اين بخش ميبينيم، برگهايي از كتاب مستطاب 
زندگي آدمياني است كه حيات و مماتشان در گرو 
كار و كوشش مداوم بوده است. جامعه ديروزـ  هر 
چه دورترـ  با مشـــاغل و مشغلههاي سادهتر و به 
خود متكيتر سروكار داشته، و جامعه امروزـ  هر 
چه نزديكترـ  با مشاغل  و مشغلههاي پيچيدهتر 
و وابســـتهتر سروكار پيدا كرده است. آيا متناسب 
با پيچيدگيها و وابســـتگيهاي ابزاري، دانش و 
فرهنگ و تربيـــت و مديريت الزم نيز فراهم آمده 
است؟ برخي از ما با ديدن مظاهر زندگي ديروزمان 
آه ميكشـــيم و افسوس ميخوريم كه چرا هر چه 
از آن ديروِز ساده و پيش پا افتاده پيشتر آمدهايم 
و ظاهراً پيشرفتهتر شدهايم، نارواييهاي رفتاري 
و نادرشتي  هاي اخالقي در بازار كار و كوششمان 
گويي فزوني گرفته است؟ پاسخ جامعه شناختي و 
روانشناختي و به هر حال توضيح تجربي و علمي 

براي اين پرسش چيست؟



پارچه فروش در بازار تهران-دورهقاجاريه138
آب فروشى با درشكه-تهران،دهه 1310 شمسي
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بازار امينالسلطان - دهه 1340

آرايشگر - دهه 1330



دكه آبميوه و نوشابه فروشي - دهه 1401340

دستفروشي - لوازم آرايش

شهربازي - دهه 1360

آب زرشك فروش  دورهگرد
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بستني و آالسكا فروش دورهگرد - دهه 1360
ماستبندي
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كبابي در ييالقات تهران - دهه 1360

جگركي - دوره قاجار

جگركي - كنار خيابان

دل و جگر فروش دوره گرد- دهه 1350

طباخي و سيرابي - دهه 1340

گردو فروش دوره گرد
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نان ماشينينانوايي در اواخر دوره قاجار

سبزي فروشي
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مسگري در اوايل دوره پهلوي

سيگار فروش كنار خيابان

پسرك سيگار فروش

سفرهخانه و قهوهخانه سنتي
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بازار مسگرها در اواخر دوره قاجار

بازار مسگرها ي تهران
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دوچرخهسازي - دهه 1360حمام عمومي در اواخر دوره پهلوي
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پنبه زن دوره گرد

داروخانه

كليد ساز و قفل ساز دورهگرد
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شيشهفروشي

نفتفروش دوره گرد - دهه 1360

زن كفاش در كنار خيابان

شعبه فروش نفت

تعمير كفش

پمپ بنزين - دهه 1330 شمسي
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كارگاه خياطي - اواسط دهه 1340

كارگاه خياطي  زنانه- دهه 1350

سراج
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عرضه و فروش كتابهاي دكتر علي شريعتي در پياده رو جلو دانشگاه تهران

دكه روزنامه فروشي ،خيابان خيام 
صف مردم براي خريد روزنامه 
اطالعات- دهه 50

13
60 
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حمل و نقل مسافر با درشكه - دهه 1300 شمسي

صف خريد بليط اتوبوس شركت واحد
اتوبوس هاي شركت واحد - دهه 1350 شمسي

ماشين دودي - دهه 1320 شمسي
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ميدان بهارستان - اتوبوسهاي شركت واحد- 1350 شمسيتاكسي راني تهران - دهه 1330



نيرودهي و نشـــاطآفريني جسمي و روحي، از 
ويژگيهاي بارز دنياي ورزش و ورزيدگي است. 
نياكان ما در روزگاران كهن، اين عرصه را با عرصه 
تربيت و اخالق و شـــخصيت و به عبارت ديگر با 
نيروي معنوي و نشاط روحاني آدمي، همپيوند 
ميدانســـتهاند. ورزش، يكي از راهها بلكه يكي از 
رازهاي زندگي و ســـرزندگي بوده است. روزنامه 
اطالعات در كارنامه عمر طوالني خويش همواره 
به اين فصل اساسي از حيات ملي چشم دوخته و 
آينهگردان موفقيتهاي جوانان قهرمانان ايران 

بوده است. 

قهرمانان ورزشي جامعه ايران
مردان المپيكي و فوتبالي
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المپيك 1948 لندن

المپيك 1952 هلسينكى
كيلوگرم - 1948 لندن (نخستين مدال ايران در بازى هاى المپيك) وزنه بردارى: جعفر سلماسى: -56

كيلوگرم - 1952 هلسينكي وزنه بردارى: محمود نامجو: -56

على ميرزائى

ناصرگيوهچي

مدال نقره
وزنه بردارى

كيلو گرم محمود نامجو: 56

كشتى آزاد
ناصرگيوهچي : 63-57 كيلوگرم
غالمرضا تختي:73-79 كيلوگرم

مدال برنز
وزنه بردارى

كيلو گرم على ميرزائى: منهاى56

كشتى آزاد
كيلوگرم محمود مالقاسمى: منهاى52
كيلوگرم 63- جهانبخت توفيق: 67
كيلوگرم  67- عبداهللا مجتبوى: 73

محمود مالقاسمى

جهانبخت توفيق

غالمرضا تختي

عبداهللا مجتبوى

محمود نامجو
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المپيك 1956 ملبورن

مهدي يعقوبي

مدال برنز
وزنه بردارى

كيلوگرم محمود نامجو: 56

مدال نقره
محمد علي خجستهپور

مهدي يعقوبي

مدال طال
كشتى آزاد

غالمرضا تختي
امامعلي حبيبي

غالمرضا تختي امامعلي حبيبي محمد علي خجستهپور

محمود نامجو

جهان پهلوان تختى پرچمدار كاروان المپيك ايران 
در المپيك1956 ملبورن استراليا

امامعلي حبيبي بر سكوي قهرماني در المپيك ملبورن استراليا
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المپيك 1960رم

المپيك 1964توكيو

المپيك 1968مكزيك

محمد ابراهيم سيف پور

محمد پذيرايي

غالمرضا تختي

اسماعيل علمخواه

اكبر حيدريمحمد علي صنعتكاران

مدال برنز
وزنهبرداري

اسماعيل علمخواه
كشتي

محمد ابراهيم سيف پور منهاي 52 كيلو
محمد پذيرايي منهاي 52 كيلو كشتي فرنگي

مدال نقره
كشتي

غالمرضا تختي 87 كيلو

مدال برنز
كشتي 

محمد علي صنعتكاران 78-70 كيلو
اكبرحيدري منهاي 52 كيلو

امام علي حبيبي و غالمرضا تختي ، المپيك 1960 رم

حضور موفق ايران در بازيهاى المپيك1968
پس از حضور ضعيف ورزشكاران ايران در بازيهاى المپيك1964 توكيو و كسب دو مدال برنز، اين بار با حضور پر قدرت خود 
كشتى آزاد، كشتى فرنگى، مشت  موفق شدند به نتايج خوبى دست يابند. هيأت ورزشى ايران متشكل از 14 ورزشكار در رشته هاى
زنى، وزنه بردارى در اين دوره از بازى ها حضور يافت كه حاصل تالش آنها كسب 2 مدال طال در كشتى و وزنه بردارى، يك مدال 
نقره در وزنه بردارى و همچنين دو مدال برنز در كشتى بود. ايران با كسب اين 5 مدال در بين 112كشور شركت كننده مقام نوزدهم جدول 
رده بندى را به دست آورد كه بهترين نتيجه اى بوده است كه ما در طول بازيهاى المپيك (طى سالهاى1996- 1948) به دست آورده ايم. 
در وزنـــه بـــردارى محمد نصيرى مـــدال طال گرفت ضمن آن كه پرويز جالير، ديگر قهرمان تيـــم ملى وزنه بردارى موفق به 
كســـب مدال نقره بازى هاى المپيك شـــد. به ايـــن ترتيب او دومين مدال نقره المپيك را بـــراى وزنه بردارى تصاحب كرد. 
كيلوگرم) شـــد. شـــمس  كســـب وزن (68 در كشـــتى آزاد، عبدالـــه موحـــد موفـــق بـــه كســـب مـــدال طـــالى
الديـــن سيدعباســـى و ابوطالـــب طالبـــى نيـــز به مـــدال برنز بـــازى هـــاى المپيك مكزيكوســـيتى دســـت يافتند. 
كشـــتى آزاد در بازيهـــاى المپيك مكزيكوســـيتى عبـــارت بودنـــد از : محمد قربانـــى، ابوطالب  اعضـــاى تيـــم ملـــى
طالبى، شـــمس الدين ســـيد عباســـى، عبداهللا موحد، على محمد مؤمنى، منصـــور مهدى زاده، فيالبـــى، ابوالفضل انورى. 
تنها شـــركت كننده در كشـــتى فرنگى حســـين مقرب بـــود. تيم ملى وزنه بـــردارى را اين افراد تشـــكيل ميدادند. محمد 
كيلوگرم در  نصيـــرى، پرويـــز جاليـــر، نصـــراهللا دهنـــوى، دانيـــل گورگيـــز. نصراله دهنـــوى بـــا مجمـــوع 365
پـــروزن ششـــم شـــد. دانيـــل گورگيـــز ديگر وزنه بـــردار تيم ملـــى جايـــى در ميان رده بنـــدى اين وزن نداشـــت. 
تنها شركت كنندة در دو و ميدانى، جالل كشميرى بود كه در پرتاب ديسك با ركورد 53/96 متر نتوانست به دور پايانى راه يابد و حذف شد. 
به اين ترتيبف كاروان ورزشى ايران در بازهاى المپيك1968 مكزيكوسيتى موفق به كسب دو مدال طال، يك مدال نقره و دو مدال 
برنز شد. اين نتايج يكى از بهترين نتايجى بوده كه كشور ما توانسته است تا پايان سده المپيك حضور خود در بازيها كسب كند. 
كشور صاحب مدال شدند كه در بين اين تعداد، ما در رده نوزدهم جدول  كشور شركت كننده تنها 43 در مجموع از ميان 112

قرار گرفتيم.
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المپيك 1972 مونيخ

محمد نصيري

ري
صي
د ن
حم

م

ابوطالب طالبي

ابراهيم جوادي

ابراهيم جوادي نفر سوم المپيك مونيخ

عبداله موحد اردبيلي

رحيم عليآبادي

شمسالدين سيد عباسي

محمد نصيري بر سكوي قهرماني وزنهبرداري المپيك مكزيك

پرويز جالير

مدال برنز
كشتي

شمسالدين سيد عباسي 63-57 كيلو گرم
ابوطالب طالبي 57-52 كيلوگرم

مدال نقره
وزنهبرداري

پرويز جالير 60 كيلو گرم

مدال طال
وزنهبرداري

محمد نصيري 56 كيلو گرم
كشتي

عبداله موحد 

مدال برنز
كشتي آزاد

ابراهيم جوادي 48 كيلوگرم

مدال نقره
كشتي فرنگي

رحيم علي آبادي 48 كيلوگرم
وزنهبرداري

محمد نصيري 56-52 كيلو گرم
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المپيك 1976مونترال

المپيك 1988 سئول

محمد نصيري

منصور برزگر

عسگري محمديان

منصور برزگر در مصاف با حريف خود

مدال برنز
وزنهبرداري

محمد نصيري 52 كيلوگرم

مدال نقره
كشتي

منصور برزگر 74-68 كيلوگرم

مدال نقره
كشتي

عسگري محمديان 57-52 كيلوگرم

عسگري محمديان نايب قهرمان المپيك سئول
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المپيك 1992 بارسلونا

المپيك 1996آتالنتا
عسگري محمديان

مدال طال
كشتي

رسول خادم
90-82 كيلوگرم

مدال نقره
عباس جديدي

100-90 كيلوگرم

مدال برنز
اميررضا خادم

82-74 كيلوگرم

رسول خادماميررضا خادم 

امير خادم

رسول خادم بر سكوي قهرماني المپيك آتالنتا

ناداوري در المپيك طالي عباس جديدي را ربود

عباس جديدي

مدال نقره
كشتي

عسگري محمديان 62-57 كيلوگرم

مدال برنز
كشتي

اميررضا خادم 74-68 كيلوگرم
رسول خادم 82-74 كيلوگرم
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المپيك 2000سيدني

المپيك 2004 آتن

حسين رضا زاده

هادي ساعي

مدال طال
وزنهبرداري

حسين رضا زاده، 
باالي105 كيلوگرم

حسين توكلي 105-94 كيلوگرم
كشتي

عليرضا دبير 58 كيلوگرم

مدال برنز
تكواندو

حسين توكليعليرضا دبيرهادي ساعي 58-68

حسين توكلي قهرمان المپيك 2000 سيدني عليرضا دبير قهرمان كشتي وزن؟ المپيك 2000 سيدني

تعداد ورزشكاران ايران: 35 تن
 جودو(3)، مشت زنى(5)، دوچرخهسوارى(2) ، تيراندازى(1)، وزنهبردارى(6)، تكواندو(2)، دووميدانى(1)، شنا(1)، 

تنيس روى ميز(1)، كشتى فرنگى(3)، كشتى آزاد(8)، سواركارى(1)، قايقرانى(1)
نتايج كاروان ورزشى ايران: 

- وزنهبردارى: حسين رضازاده (مدال طال)، حسين توكلى (طال)، كوروش باقرى (چهارم).
- كشتى آزاد: عليرضا دبير (طال)، اميررضا خادم (چهارم)، عباس جديدى (چهارم)، عليرضا حيدرى (ششم)، محمد 

طاليى (چهارم).
- تكواندو: هادى ساعى (برنز).

- جودو: آرش ميراسماعيلى (پنجم). 
 نتيجه: ايران با كسب 3 مدال طال و يك برنز به مقام بيست و ششم دست يافت.

تعداد ورزشكاران ايران: 38 تن
جودو(7)، مشت زنى(1)، دوچرخهسوارى(4)، تيراندازى(1)، وزنهبردارى(5)، تكواندو(2)، دووميدانى(2)، شنا(1)، تنيس روى

ميز(1) ، كشتى فرنگى(6)، كشتى آزاد(7)
نتايج كاروان ورزشى ايران:

- وزنهبردارى: حسين رضازاده ،باالتراز105 كيلوگرم (طال)، شاهين نصيرى نيا (چهارم)
- تكواندو: هادى ساعى68 كيلوگرم (طال)، يوسف كرمى ، منهاي 80 كيلوگرم (برنز)

كشتى فرنگى: سجاد برزى (چهارم) -
- كشتى آزاد: مسعود مصطفى جوكار60 كيلوگرم (نقره)، مجيد خدايى (پنجم)، عليرضا حيدرى96 كيلوگرم(برنز)، عليرضا 

رضايى120 كيلوگرم (نقره)
- نتيجه: تيم ايران با كسب 2 مدال طال، دو نقره و دو برنز در رده بيست و نهم جاى گرفت.
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حسين رضا زاده مسعود مصطفي جوكار

مسعود مصطفي جوكار

هادي ساعي

عليرضا رضايي

عليرضا رضايي

عليرضا حيدري

عليرضا حيدري بعد از پيروزي،پرچم كشور عزيزمان ايران را باالي سر برده است

يوسف كرمي

حسين رضا زاده با باالي سربردن اين وزنه و شكستن ركورد جهاني ، قوي ترين مرد جهان شد
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المپيك 2008 پكن

هادي ساعيسيد مراد محمدي

نتايج كاروان ورزشى ايران: 
- تكواندو: هادى ساعى،80 كيلوگرم (طال)

- بسكتبال: (يازدهم)
- كشتى آزاد: عباس دباغى(دهم)، سيد مراد محمدى،60 كيلوگرم(برنز)، 
مهدى تقوى(دهم)، ميثم مصطفى جوكار(نوزدهم)، رضا يزدانى(يازدهم)، 

سعيد ابراهيمى(دهم)، فردين معصومى(پنجم)
- كشتى فرنگى: حميد سوريان(پنجم)، على محمدى(يازدهم)، سامان 

طهماسبى(يازدهم)، مسعود هاشم زاده(پانزدهم)
- جودو: على معلومات(پنجم)، محمد رضا رودكى(پنجم)

- بوكس: مرتضى سپهوند(پنجم)
- وزنه بردارى: اصغر ابراهيمى(هفتم)،محسن بيرانوند(يازدهم)، رشيد 

شريفى(ششم)
- قايقرانى: محسن شادى در مجموع(بيست و ششم)، هما حسينى در 

مجموع(بيست وهشتم)
- دوچرخه سوارى

مسير جاده: حسين عسگرى(پنجاه ودوم)، قادر ميزبانى(هفتاد و نهم)
تايم تريل انفرادى: حسين عسگرى(سى و پنجم)

- دووميدانى:
پرتاب ديسك: احسان حدادى در مجموع(هفدهم)، عباس صميمى در 

مجموع(بيست وششم)
دوى800 متر: سجاد مرادى(نهم)

ده گانه: هادى سپهرزاد(بيست ودوم)
نتيجه:تيم ايران با كسب يك مدال طال و يك مدال برنز در رده پنجاه و 

يكم جاى گرفت.
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المپيك 2012 لندن

قاسم رضايي

احسان حدادي

نواب نصير شالل

حميد سوريان

سجاد انوشيرواني

احسان لشگري

بهداد سليمي

صادق گودرزي

كيانوش رستمي

اميد نوروزي

محمد باقري معتمد

كميل قاسمي

فهرست مدال آوران ايران در بازيهاى المپيك لندن 
مدال طال 

كيلوگرم  * حميد سوريان: مسابقات كشتى وزن 55
* بهداد سليمى: مسابقات وزنه بردارى دسته 105+ كيلوگرم 
كيلوگرم  * قاسم رضايى: مسابقات كشتى فرنگى وزن 96
كيلوگرم  * اميد نوروزى: مسابقات كشتى فرنگى وزن 60

مدال نقره 
* سجاد انوشيروانى: مسابقات وزنه بردارى دسته 105+ كيلوگرم 

* احسان حدادى: مسابقات دووميدانى پرتاب ديسك
كيلوگرم  * صادق گودرزى: مسابقات كشتى آزاد وزن 74

كيلوگرم  * نواب نصيرشالل: مسابقات وزنه بردارى دسته 105
* محمد باقرى معتمد: مسابقات تكواندو وزن 68- كيلوگرم 

مدال برنز 
كيلوگرم  * كيانوش رستمى: مسابقات وزنه بردارى دسته 85
كيلوگرم  * احسان لشگرى: مسابقات كشتى آزاد وزن 84
كيلوگرم * كميل قاسمى: مسابقات كشتى آزاد وزن 120
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 تيــم ملي فوتبال ايران يكــي از پر قدرترين 
تيمهاي ملي در ســطح آسيا به خصوص غرب آسيا 
منطقه خاورميانه بشــمار ميرود. تيم ملي ايران 
تاكنون 3 سه بار به جام جهاني راه يافته است كه در 
هر سه دوره، از صعود به دور بعدي مسابقات بازمانده 
اســت. 1 پيروزي (مقابل آمريكا)، 2 تساوي (مقابل 
اسكاتلند و آنگوال) و 6 شكست (مقابل هلند، پرو، 
يوگسالوي، آلمان، مكزيك و پرتغال)، كارنامه ايران 

در مسابقات جام جهاني فوتبال است.

 بهترين گلزن تاريخ فوتبال جهان و ايران علي 
دايي با 109 گل زده آقــاي گل فوتبال ملي جهان 

است.

 فدراسيون بينالمللي تاريخ و آمار فوتبال ناصر 
حجازي رابه عنوان دوميــن دروازه بان برتر قرن 

بيستم قاره آسيا معرفي كردهاست.

 تاكنون در سالهاي 1996، 1999، 2003 و 2004
چهار بازيكن ايراني موفق به كسب جايزه بهترين 

بازيكن سال آسيا شدهاند.

 خداداد عزيزي، علي دايي، مهدي مهدويكيا 
و علي كريمي چهار بازيكني هســتند كه بهترين 

بازيكن آسيا شدهاند.

تاريخچه تيم ملي فوتبال ايران
مردان فوتبالي

 تاريخ فوتبال ايران 

 اولين بازي تيم ملي ايران
تيم ملي فوتبال ايران براي اولين بار در تاريخ 4 شهريور 1320 در ديداري دوستانه، در كابل به 
مصاف تيم ملي افغانســـتان رفت؛ كه اين ديدار با نتيجه (0-0) به پايان رسيد. در دو دهه بعد اتفاقي 
در فوتبال ايران رخ نداد، اما در دهه 60 و 70 ميالدي ايران توانســـت به عنوان يكي از قدرتمندترين 
تيمهاي آســـيايي جايگاه ثابتي براي خود دست و پا كند. طي آن سالها ايران موفق شد سه بار پياپي 
در 1968، 1972 و 1976 به مقام قهرماني دست يابد. ايران هرگز نتوانست بار ديگر به چنين عنواني 

دست يابد اما موفق شد چهار بار به مقام سوم اين مسابقات برسد.

 جام ملتهاي آسيا 1968
ايران در ســـه دوره نخست جام ملتهاي آسيا (1956، 1960 و 1964) غايب بود. اما در جام 
ملتهاي آسيا 1968 نخستين حضور خود را تجربه كرد و البته ميزباني بازيها را نيز بر عهده گرفت. 
همه بازيها در ورزشـــگاه امجديه برگزار شد. ايران در اين دوره كه دوره چهارم جام بود به همراه 
4 تيم ديگر رقابت ميكرد: اســـرائيل، برمه، تايوان، هنـــگ كنگ. ايران با تركيبي از جوانان جوياي 
نام و برخي ســـتارگان قديمي با مربيگري محمود بياتي به اين مســـابقات پا گذاشته بود. در بازي 

نخست به تاريخ 20 ارديبهشت سال 1347 خورشيدي 
برابر هنگ كنگ، ايران با نتيجه 2 - 0 و گلهاي همايون 
بهزادي و علي جباري به پيروزي رسيد. 20000 تماشاگر 
از اين بازي ديدن كردند. ســـه روز بعد ايران به مصاف 
تايـــوان رفت و اين تيم را با حســـاب 4 - 0 در حضور 
30000 تماشاگر شكست داد، گلهاي ايران را همايون 
بهزادي، حســـين كالني، اكبر افتخاري و حسين فرزامي 
به ثمر رســـاندند. 26 ارديبهشت ايران با برمه ديدار كرد 
و توانســـت اين بازي را هم با نتيجـــه 3- 1 و گلهاي 
حسين كالني، اكبر افتخاري و همايون بهزادي در حضور 
30000 تماشاگر شكست دهد. ايران بازي پاياني را در 
29 ارديبهشت و مقابل اســـرائيل برگزار كرد. اين بازي 
در حضور 30000 تماشاگر برگزار شد و ايران توانست 
با گلهاي بهزادي و قليچخاني پيروز و فاتح جام شـــود. 
بدين ترتيب ايران در همه بازيهاي خود پيروز شد. پس 
از اين قهرماني تهران غرق در شادي شد و براي نخستين 

بار فوتبال مردم ايران را به خيابانها كشاند.

 جام ملتهاي آسيا 1972
در پنجمين دوره جام ملتهـــا ايران مدافع عنوان 
قهرماني بود. تيمهاي بيشتري در اين دوره شركت كرده 
بودنـــد و بنا بر اين دوره مقدماتـــي بازيها نيز برگزار 
شـــد. رقابتهاي نهايي در كشور تايلند و شهر بانكوك
برگزار ميشـــد. تيمها به دو گروه 4 تيمي تقسيم شدند. 
ايران با مربيگري محمد رنجبر در اين رقابتها حاضر 
شده بود و در بازي نخست كه روز 17 ارديبهشت سال 
1351 خورشـــيدي و در حضور 2000 تماشاگر برگزار 
شد به مصاف كامبوج رفت. اين بازي كه در ورزشگاه 
ملي بانكوك انجام شـــد با دو گل حسين كالني و صفر 
ايرانپاك و با نتيجه 2 - 0 به سود ايران خاتمه يافت. روز 
19 ارديبهشت ايران در حضور 5000 نفر به ديدار عراق 
رفت و اين بازي را نيز با هتتريك حسين كالني با نتيجه 
3 - 0 به سود خود پايان بخشيد. روز 23 ارديبهشت ايران 
به مصـــاف ميزبان بازيها يعني تايلند رفت. اين بازي با 
استقبال تماشاگران تايلندي برگزار شد و حدود 20000

نفر از اين بازي ديدن كردند. ايران با دو پيروزي پيشـــين از گروه خود صعود كرده بود و اين بازي 
در حقيقت تشريفاتي محسوب ميشد، به همين دليل تيم ملي ايران از بازيكنان ذخيره خود استفاده 
كرد. بازي زير باران شديد آغاز شد و تا دقيقه 80 با نتيجه 2 - 0 به سود ميزبان ادامه يافت. در دقايق 
پاياني علي جباري موفق شـــد 3 بار پياپي دروازه تيم تايلندي را باز كند تا نتيجه 3 - 2 به سود ايران 
خاتمه يابد. روز 26 ارديبهشت ايران بار ديگر براي انجام ديدار نيمهپاياني به مصاف كامبوج رفت 
و توانست اين بار هم با نتيجه 2 - 1 و گلهاي صفر ايرانپاك و پرويز قليچخاني (پنالتي) به پيروزي 
دست يابد و راهي بازي فينال شـــود. بازي پاياني برابر كره جنوبي روز 29 ارديبهشت سال 1351
خورشـــيدي در حضور 15000 تماشاگر در ورزشگاه ملي بانكوك برگزار شد و در خاتمه با نتيجه 
2 - 1 به ســـود ايران پايان يافت. گلهاي ايران را علي جباري و حسين كالني (در وقت اضافي) به 

ثمر رساندند. اين بازي در تهران به صورت زنده از تلويزيون دولتي پخش شد.

 جام ملتهاي آسيا 1976
ششمين دوره جام ملتهاي آسيا در سال 1976 به ميزباني ايران برگزار شد. تيم ايران در گروه 

دوم بازيها با دو تيم عراق و يمن جنوبي همگروه بود.
در ديدار نخست تيم ايران موفق شد با گلهاي ناصر نورايي و حسن روشن در دقايق 45 و 58

تيم عراق را با دو گل شكست بدهد.
در بازي دوم تيم ايران با نتيجة پرگل 8 بر صفر تيم يمن جنوبي را در هم كوبيد. گلهاي اين بازي 
را غالمحسين مظلومي در دقايق 63 و 74 و 80، عليرضا عزيزي در دقايق 17 و 73، ناصر نورايي در 

دقايق 40 و 42 و عليرضا خورشيدي در دقيقه 45 به ثمر رساندند.

در مـــر حله نيمه نهايي تيم ايران به مصاف چين رفت كه اين بازي در وقتهاي قانوني گلي در 
بر نداشت. در وقتهاي اضافي اين تيم ايران بود كه با گلهاي عليرضا خورشيدي در دقيقه 100 و 

حسن روشن در دقيقه 119 موفق شد دو بر صفر چين را شكست داده و به فينال صعود كند.
در ديدار فينال ايران به مصاف تيم كويت رفت كه موفق شـــد اين تيم را با تك گل علي پروين 

شكست داده و براي سومين بار پياپي قهرمان آسيا شود.
تيم ايران در اين دوره منصور رشـــيدي را درون دروازه داشت و با زدن 13 گل حتي يك گل 

دريافت نكرد.
در اين دوره از بازيها مربيگري تيم ملي فوتبال ايران را حشمت مهاجراني بر عهده داشت.

 جام جهاني 1978 آرژانتين
تيم ملي فوتبال ايران توانســـت در تاريخ 25 نوامبر سال 1977 موفق شد تيم فوتبال استراليا را 
با نتيجه 1-0 در حضور 90000 هوادار در ورزشـــگاه آزادي تهران شكست دهد و به جام جهاني 
1978 آرژانتين راه يايد و در 1978 پا به عرصه رقابتهاي جام جهاني گذاشت اين اولين حضور تيم 
ملي ايران در اين رقابتها بود. ايران در دو بازي نخست با شكست در مقابل هلند و پرو مواجه شد. و 
در بازي سوم خود مقابل اسكاتلند با شگفتي آفريني بازيكنان و با 
گلزني دانايي فرد به نتيجه تساوي 1-2 دست يافت و از راه يابي 

به مرحله پلي آف جام جهاني باز ماند.

 جام جهاني 1988 فرانسه
در نوامبر 1997 ميالدي، تيم ملي ايران در شـــرايطي دشوار 
بـــراي حضور در جام جهاني 1998 فرانســـه به ديدار تيم ملي 
اســـتراليا رفت و در هر دو بازي با نتيجه تساوي پايان رسيد، اما 
ايران به لطف قانون گل زده در خانه حريف توانست براي دومين 
بار به جام جهاني راه يابد. در بازي برگشت تيم ملي ايران در مقابل 
استراليا تا دقايق پاياني 2-0 به سود تيم ملي استراليا بود اما با دو 
گل كريم باقري و خداداد عزيزي نتيجه را به نفع تيم ايران رقم زد. 
هواداران فوتبال در ايران از آن بازي با عنوان حماسه ملبورن ياد 
ميكنند. تيم ملي ايران توانست در جام جهاني 98 فرانسه نخستين 
پيروزي خود را با گل تاريخي حميد استيلي در جام جهاني مقابل 
تيم ملي آمريكا به دست آورد. اين بازي كه به دليل مواضع سياسي 
و خصومت دو كشور شرايطي ويژه داشت با نتيجه 2-1 به سود 

ايران خاتمه يافت.

 جام جهاني 2006 آلمان
و اما ســـومين حضور تيم ملي ايران در جام جهاني در سال 
2006 در كشـــور آلمان بود. تيم ملي ايران با مربيگري برانكو 
ايوانكوويچ توانست به راحتي به جام جهاني صعود كند و هنوز 
يك بازي به پايان رقابتهاي مقدماتي باقي مانده بود كه تيم ملي 

ايران به اين جام جهاني راه يافت.
در دور نخست ايران با تيمهاي قطر، الئوس و اردن همگروه 
شد. تيم ايران ابتدا 3-1 قطر را برد، سپس الئوس را 7-0 شكست 
داد آنگاه برابر اردن در ورزشگاه آزادي 0ـ1 شكست خورد. در 
دور برگشت بازيها ايران در بازي نخست بايد اردن را شكست 
ميداد. فدراسيون توانست وحيدهاشميان را راضي كند تا پس از 
مدتها به تيم ملي بازگردد. همين بازيكن در بازي با اردن با پاس 
گلي كه در دقيقه 81 به عليرضا واحدي نيكبخت داد زمينهســـاز 
شكست تيم ملي اردن در خانه شد. اين بازي با نتيجه 2-0 به پايان 
رسيد و گل دوم را علي دايي در دقيقه 90 ثبت كرد. در بازي بعدي 
با قطر وحيدهاشميان بار ديگر درخشيد و با گلزني در دقايق 8
و 89 حضوري مؤثر داشـــت. نتيجه پاياني اين بازي 3-2 به سود ايران بود. ديگر گل ايران را آرش 
برهاني در دقيقه 77 درون دروازه تيم ملي قطر جاي داد. ايران در بازي آخر بار ديگر الئوس را 7 - 0

شكست داد و به عنوان تيم نخست گروه به دور بعدي صعود كرد.
در مرحله بعد تيم ملي ايران با تيمهاي ژاپن، كره شـــمالي و بحرين هم گروه شـــد. در ديدار 
نخست ايران برابر بحرين با نتيجه 0 - 0 متوقف شد. بازي دوم بار ديگر با درخشش وحيدهاشميان 
همراه شـــد، و تيم ملي ايران توانست ژاپن را با دو گل اين بازيكن 2-1 شكست دهد. در بازي سوم 
مقابل كره شـــمالي، تيم ملي موفق شد با دو گل ميزبان خود را مغلوب كند. گلهاي ايران را مهدي 
مهدويكيا در دقيقه 34 و جواد نكونام در دقيقه 80 رقم زدن. بازي برگشـــت در مقابل كره شمالي با 
نتيجه 1 - 0 و گل دقيقه 45 رحمان رضايي به سود ايران پايان رسيد تا تيم ملي ايران در بازي بعدي 
به مصاف تيم ملي بحرين برود. ايران در صورت تساوي برابر بحرين هم بدون احتساب بازي پاياني 
برابر تيم ملي ژاپن به جام جهاني صعود ميكرد. تيم ايران توانســـت اين بازي را با گل به ياد ماندني 
دقيقه 48 محمد نصرتي در ورزشگاه آزادي پيروز شود و به جام جهاني 2006 راه يابد. در بازي آخر 
اين گروه ايران در يك ديدار تشريفاتي برابر ميزبانش ژاپن 2-1 شكست خورد. تنها گل ايران را علي 
دايـــي در دقيقه 78 از روي نقطه پنالتي درون دروازه ژاپن جاي داد. بدين ترتيب ايران با 13 امتياز به 

عنوان تيم دوم گروه بعد از ژاپن راهي دور نهايي جام جهاني شد.
تيـــم ملي ايران در جام جهاني 2006 آلمان به همراه پرتغال، آنگوال و مكزيك در گروه D اين 
رقابتها قرار گرفت. تيم ايران پيش از ورود به آلمان نتوانست بازيهاي تداركاتي مناسبي برگزار 
كند. به همين دليل تيم ملي به آمادگي كامل نرســـيد و نتوانست نتايج خوبي در اين مسابقات كسب 

كند.
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ايران بازي نخست را 21 خرداد (11 ژوئن) در ورزشگاه نورنبرگ در حضور 41000 تماشاگر 
و برابر تيم ملي مكزيك برگزار كرد. تيم ايران در نيمه اول بازي خوبي به نمايش گذاشت. نيمه دوم 
مكزيك سه تعويض انجام داد، و ايران ديگر نتوانست كاري از پيش ببرد. در پايان ايران با نتيجه 1-3
بازي را واگذار كرد. تك گل ايران را يحيي گلمحمدي به ثمر رســـاند. پس از اين بازي به شدت از 
حضور علي دايي در تيم انتقاد شد. اين بازيكن در بازي بعد بر روي نيمكت نشست علي دايي بعدها 
گفت برخي بازيكنان به وي پاس نميدادند. در بازي دوم برابر پرتغال نيز ايران در نيمه نخســـت 
خوب ظاهر شـــد، اما در نيمه دوم باز هم نمايش ضعيفي ارائه داد و در پايان با نتيجه 2-0 اين بازي 
را نيز باخت. بازي با پرتغال در فرانكفورت روز 27 خرداد و در حضور 48000 تماشـــاگر برگزار 
شـــد. بازي سوم ايران روز 31 خرداد در اليپزيك در حضور 38000 تماشاگر مقابل تيم ملي آنگوال 
انجام شـــد. در اين بازي نيز ايران مقابل حريفي كه نخستين حضور خود را در جام جهاني تجربه 
ميكرد با نتيجه 1-1 متوقف شـــد. تنها گل ايران را مدافع اين سهراب بختياريزاده به ثمر رساند. با 
اين تســـاوي ايران تنها يك امتياز كسب كرد و از راهيابي به دور بعد بازماند. و تجربهاي تلخ را براي 

تيم ملي فوتبال ايران رقم زد.

 جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي
ايران براي حضور در جام جهاني 2010 در مسابقات مقدماتي قاره آسيا شركت كردهاست. اين 
تيم به همراه كويت، سوريه و امارات متحده عربي در گروه 5 اين رقابتها قرار گرقت و با 12 امتياز 
به دور بعدي مســـابقات صعود كرد. ايرانيها هر سه بازي دور رفت را با مساوي به پايان رساندند، اما 

هر سه بازي دور برگشت را با پيروزي خاتمه بخشيدند.
ايران در بازي نخست خود برابر سوريه با نتيجه 0 - 0 متوقف شد. اين بازي در استاديوم آزادي 
برگزار شـــد. پس از آن ايران به مصاف كويت رفت كه اين بازي نيز در كويت با نتيجه 2 - 2 به پايان 
رسيد. گلهاي ايران را عليرضا نيكبخت واحدي در دقيقه 2 و سيد جالل حسيني در دقيقه 5 به ثمر 
كه به  رســـاند. اما در ادامه نتوانست برتري خود را حفظ كند و با دريافت دو گل در دقايق 38 و 82
دليل اشتباه در خط دفاعي درون دروازه ايران جاي گرفت دو امتياز حساس اين بازي را از دست داد. 
ايران در سومين بازي خود در اين گروه روز 17 خرداد سال 1387 در آزادي به ديدار امارات متحده 
عربي رفت و در اين بازي توانســـت نتيجه 2ـ0 را كسب كند و در بازي برگشت در شهر ابوظبي در 

ورزشگاه العين توانست اين تيم را با يك گل در دقيقه 9 ببرد.
تيم ايران در تاريخ 25 خرداد به تيم ملي فوتبال سوريه در ورزشگاه العباسيون دمشق رفت و با 
پيروزي مقتدرانه 2ـ0 توانست صعود خود را به مرحله بعدي مقدماتي جام جهاني 2010 آفريقاي 
جنوبي صد در صد كند. در اين بازي غالمرضا رضايي در دقيقه 64 و محسن خليلي در دقيقه 90+5

گل زدند. محسن خليلي در اين بازي اولين گل ملي خود را به ثمر رساند.
تيم ايران با پيروزي 0ـ2 مقابل تيم ملي فوتبال كويت با 12 امتياز به مرحله بعدي اين رقابتها 
راه بافـــت. گلهاي اين بازي را جواد نكونام در دقيقة 17كه اولين گل او در رقابتهاي جام جهاني 

2010 بود و غالمرضا رضايي در دقيقة 2+90 به ثمر رسيدند.
ايران در پايان اين مرحله با 12 امتيـــاز در رده اول اين گروه قرار گرفت و به همراه امارات به 

مرحلة بعدي مسابقات مقدماتي جام جهاني 2010 صعود كردهاست.
ايران در مرحله دوم رقابتها در يك گروه پنج تيمي كه شـــامل تيمهاي امارات، كرة شمالي و 
جنوبي و همچنين عربســـتان است قرار دارد. دو تيم اول اين گروه به طور مستقيم و تيم سوم پس از 
برد در برابر تيم سوم گروه ديگر و بعد از آن در برابر نماينده اقيانوسيه به جام جهاني صعود خواهند 
كرد. ايران در بازي اول در رياض 1-1 با تيم عربستان مساوي كرد. تك گل ايران را جواد نكونام به 
ثمر رساند. در بازي دوم ايران موفق شد 1-2 با گلهاي مهدوي كيا و نكونام كره شمالي را با شكست 
از تهران بدرقه كرد. در بازي ســـوم ايران كه بايد امارات را شكست ميداد در يك بازي پر اشتباه در 
ورزشگاه آل مكتوم 1-1 مقابل اين تيم مساوي كرد. تنها گل ايران را كريم باقري به ثمر رساند. در اين 
مسابقه سيد مهدي رحمتي دروازه بان ايران بهترين بازيكن ميدان شناخته شد. در بازي بعدي ايران 
در ورزشگاه آزادي در حضور 80000 هوادار در برابر تيم كره جنوبي بازي كرد كه در آن بازي ابتدا 
ايران توســـط جواد نكونام به گل رسيد اما در دقايق پاياني بازي پارك جي سونگ نتيجه را مساوي 
كرد. پس از اين بازي علي دايي از ســـمت خود بركنار شـــد و محمد مايلي كهن به عنوان سرمربي 
انتخاب شد اما بدون انجام حتي يك بازي در پي اتفاقاتي كه بعد از بازي استقالل - سايپا روي داد و 
بيانية توهين آميزش، وي در تاريخ 1 ارديبهشت 1388 با صدور بيانيهاي ديگر از ادامه مربيگري تيم 
ملي فوتبال ايران استعفا كرد. او در اين بيانيه با سخره گرفتن انتقاداتي كه از وي شده وضعيت فوتبال 
ايران را با زبان كنايه زير ســـوال برد. فدراسيون فوتبال نيز بالفاصله با اين استعفا موافقت نمود. بعد 

از مايلي كهن نوبت افشين قطبي بود تا هدايت تيم ايران را در دست بگيرد.
نخســـتين بازي تيم ملي با هدايت افشين قطبي مقابل كره شمالي در كشور كره شمالي بود كه 
اين بازي با تســـاوي بدون گل به پايان رسيد. بازي بعدي مقابل امارات بود در ورزشگاه آزادي كه 
اين بازي با تك گل علي كريمي به سود ايران به پايان رسيد. بازي آخر در شهر سئول مقابل تيم كره 
جنوبي بود. تيم ايران در صورت پيروزي ميتواســـت به جام جهاني صعود كند. تيم ملي ايران ابتدا 
با گل دقيقه 52 مسعود شجاعي از حريف پيش افتاد اما مانند بازي رفت پارك جي سونگ در دقيقه 
82 بازي را به تساوي كشاند و با توجه به تساوي بدون گل تيمهاي عربستان و كره شمالي، تيم ملي 

ايران از رسيدن به جام جهاني بازماند.

 جام جهاني 2014 برزيل
مقدماتي

تبـــم ملي ايران براي حضور در رقابتهاي جام جهاني 2014 با هدايت كارلوس كي روش در 
نخستين مرحله در دو بازي رفت و برگشت به مصاف تيم مالديو رفت.

در بازي رفت تيم ايران موفق شـــد با گلهاي كريم انصاريفرد در دقايق 4 و 61، علي كريمي 
در دقيقه 68 و سعيد دقيقي در دقيقه 86 تيم مالديو را در ورزشگاه آزادي با نتيجه 4 بر صفر شكست 

دهد.

در بازي برگشت كه به ميزباني مالديو برگزار ميشد ايران با ارائه يك بازي ضعيف با نتيجه دور 
از انتظار 0ـ1 و تك گل محمدرضا خلعتبري در دقيقه 45 تيم مالديو را شكســـت دهد و در مجموع 

با نتيجه 5-0 به مرحله بعد راه يابد.
 مرحله اول گروهي

در مرحله بعد تيم ايران با تيمهاي قطر، بحرين و اندونزي همگروه شـــد در اين مرحله كه تيم 
ملي با قدرت حاضر شد توانسته در 5 بازي خود با 3 برد و 2 تساوي صعودش را قطعي و بازي آخر 
با قطر در ورزشـــگاه آزادي در 10 اسفند تشريفاتي شود ايران با 11 امتياز قطر با 9 امتياز بحرين با 6
امتياز و اندونزي با 0 امتياز در ردههاي 1 تا 4 قرار بگيرند تا االن صعود ايران و حذف اندونزي قطعي 
شده و صعود قطر هم تقريبا هموار شدهاست ايران در اولين بازي گروهي در استاديوم خانگي اش 
در شبي كه به نظر ميامد مردان كيروش كار ســـختي در مقابل اندونزياييها ندارند با دو گل جواد 
نكونام و تك گل آندرانيك تيموريان توانست اندونزي را كه تماما به دفاع پرداخته بود و به تساوي 
قانع بود را با نتيجه 0ـ3 شكســـت دهد تا چهار روز آينده به سراغ تيم قطر در شهر دوحه برود. بازي 
با قطر كه در نيمه نخست بي حركت بود با تساوي به پايان رسيد تا تمام چشمها به نيمه آخري بسته 
شـــود كه بلكه فوتبال بهتري از دو تيم قوي فوتبال آسيا ببينند. نيمه دوم هم ناگهان با حمالت ايران 
شروع شد تا در همان اوايل بازي ايران يك گل از حريف جلو بيافتد ولي قطريها كه رازي به باخت 
خانگي نبودند بي مهابا شروع به حمالت طوفاني از قلب دفاع ايران كردند تا بالخره گل مساوي را 
بزنند. گرچه به نظر ميرسيد حق ايران برد بود ولي طرفين به تساوي قانع شدند. ايران در روز سوم 
اين مسابقات ميزبان بحريني بود كه ايران در صورت پيروزي تقريبا نصف راه رو ميرفت اما ايران 
در اين بازي هم از بحرين انتقام ســـختي گرفت هم خود را مدعي اصلي صعود به جام جهاني. ايران 
با شـــش گل جالل حسيني،هادي عقيلي، آندرانيك تيموريان، كريم انصاريفرد، غالمرضا رضايي 
و مجتبي جباري بحرين را در هم كوبيد. ايران در چهارمين بازي خود و در اولين بازي برگشت رو 
در روي بحرين در منامه قرار گرفت و درپايان ايران و بحرين به تساوي 1ـ1 رضايت دادند بحرين 
در آخرين دقايق نيمه اول روي ضربه آزاد و دفع ناقص مهدي رحمتي به گل رسيدو توپ برگشت 
به دهانه دروازه فرستاده شد و گل به ثمر رسيد اما اين پايان كار نبود ايران حمالتش را شديدتر كرد 
و در دقيقه 93 روي ارســـال جواد نكونام و ضربه سر قاضي به تير و در برگشت مجتبي جباري گل 
تساوي را وارد دروازه بحرين كرد. ايران در 4 روز بعد در جاكارتا رو در روي اندونزي قرار گرفت و 
در پايان ايران با نتيجه 4-1 اندونزي را شكست داد و كار راحتي در اين بازي داشت گلهاي ايران را 
ميالد ميداوودي مجتبي جباري غالمرضا رضايي و جواد نكونام از روي نقطه پنالتي به ثمر رساندند 
ايران در اخرين بازي خود در 10 اســـفند 1390 با قطر به تساوي 2ـ2 رسيد و به مرحله بعد صعود 
كرد. هر دو گل ايران در اين بازي توسط اشكان دژاگه،  هافبك فعلي تيم فولهام انگليس به ثمر رسيد 

و در نتيجه ايران راهي مرحله دوم گشت.
 مرحله دوم گروهي

ايران بازي نخست خود را در اين مرحله، مقابل تيم ازبكستان در تاشكند با پيروزي 0ـ1 به پايان 
رساند اما در بازي دوم خود در ورزشگاه آزادي در مقابل قطر با نتيجه 0ـ0 متوقف شد.سپس ايران 
بازي يك باورنكردني در مقابل لبنان انجام داد و در بيروت با حساب 1ـ0 نتيجه را به اين تيم واگذار 
كره جنوبي را شكست داد؛ اما در بازي  كرد. تيم ايران بازي بعدي خود در آزادي با حســـاب 0ـ1
بعدي خود در دور برگشـــت اين رقابتها با حساب 1ـ0 بازي را به ازبكستان در ورزشگاه آزادي 
واگذار كرد. در خرداد ماه سال 92، تيم ايران در بازي برگشت خود مقابل قطر ايران موفق شد با گل 
دقيقه 65 رضا قوچاننژاد ميزبان خود را در ورزشگاه السد با نتيجه 0ـ1 شكست دهد.در بازي بعد، 
در روز 21 خرداد سال 92 تيم ايران موفق شد در ورزشگاه آزادي تيم لبنان را با نتيجه 4ـ0 شكست 
دهد تا بدين ترتيب گام بلندي براي صعود به جام جهاني 2014 برزيل برداشته باشد. آخرين بازي 
ايران در اين رقابتها در روز 28 خرداد 92 در شهر اولسان كره جنوبي مقابل اين تيم برگزار شد.در 
اين مسابقه، تيم ايران با تك گل رضا قوچان نژاد و با حساب 1ـ0مقابل اين تيم به برتري رسيد و به 

عنوان سرگروه در گروه خود به جام جهاني صعود كرد.

 بهترين برد تيم ملي ايران
از سوي ديگر تيم ملي ايران در طول 71 ســـال گذشته دو بار توانسته است حريف خود را با 
شكســـتي دو رقمي بدرقه كند. پيروزي 19 بر 0 مقابل گوام در سال 1379 (مسابقات مقدماتي جام 
جهاني 2002كره - ژاپن) در تبريز و پيروزي معروف 17 بر 0 مقابل مالديو در سال 1376 (مسابقات 
مقدماتي جام جهاني 1998 فرانسه) در دمشق. اين دو ديدار پرگلترين ديدارهاي تيم ملي ايران نيز 

محسوب ميشوند.

 بدترين شكست تيم ملي ايران
بين اولين و دومين بازي ثبت شـــده تيم ملي ايران 105 ماه وقفه بوجود آمد. دومين ديدار تيم 
ملي فوتبال ايران روز 7 خرداد 1329، در استانبول برگزار شده است. اين ديدار دوستانه سنگينترين 
شكســـت تاريخ تيم ملي فوتبال ايران بود كه با نتيجه 6ـ1 به نفع تيم ملي تركيه به اتمام رسيده است. 
شـــايان ذكر است كه تيم ملي ايران بار ديگر در ســـال 1337 و در رقابتهاي آسيايي توكيو (1958) 

شكستي با اختالف 5 گل را مقابل كرهجنوبي پذيرفته است.

 افتخارات تيم ملي فوتبال ايران
3 بار قهرماني در جام ملتهاي آســـيا در سالهاي: ايران 1962(1340) - تايلند 1972(1350) - 

(1354) ايران 1976
4 بار قهرماني در بازيهاي آسيايي در سالهاي: ايران 1974(1352) - چين (1368) 1990 تايلند 

1966 ـ (1380) و 2 بار نايب قهرماني در سالهاي 1951 كره جنوبي 2002 (1376)ـ  1998
(1378)ـ  ايران 2004 4 بار قهرماني در مســـابقات فوتبال غرب آسيا در سالهاي: اردن 2000

(1385) - ايران 2008(1386) و 1 بار نايب قهرماني در سال 2010 (1382- اردن 2007



تيم ملي فوتبال ايران در سال 1958 توكيو ژاپن - ايستاده از راست:حسن حبيبي،منصور اميرآصفي،مصطفي عرب،فريبرز اسماعيلي،كرم نيرلو و بياتي 166
نشسته از راست: كامبيز جمالي،جالل طالبي،محسن نوريان،نادر لطيفي و داريوش مصطفوي

تيم ملي فوتبال ايران در سال 1350، جام كورش كبير- سمت راست: محمد رنجبر،بهرام مودت،كاروحقورديان،نظام آزادي وعلي جباري 
 سمت چپ:ناصرحجازي، غالمحسين مظلومي، رضاوطنخواه، مجيد حلوايي، همايون بهزادي،فريدون معيني،اصغر اديبي و فريبرز اسماعيلي

مردان فوتبالي
و

نياكان فوتبال ايران 
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تيم ملي فوتبال ايران در سال 1352- ايستاده از راست:مسيح مسيحنيا،محسن يوسفي،اصغرصدري،سعيد باغورداني،حسن 
نگارش،كريم غياثي،علي گيوهاي،محمد دستجردي و حسين راغفر

نشسته از راست:نوري خداياري،هادي نراقي،...،حسن روشن،اسماعيل نوربخش،مهدي دينورزاده و پرويز مظلومي

تيم فوتبال ارتش ايران در مقابل تيم فوتبال ارتش ايتاليا، سال1353- از چپ به راست:مصطفي عرب،ناصر نبوي،عزيز اسپندار،مجيد تشرفي،بهرام مودت،...،حسين كالني،عباس نوين روزگار، 
مهدي مناجاتي،پرويز مظلومي،محمود خوردبين،حسن نايبآقا،حميد سهبرادران،هوشنگ نصيري،مجيد حلوايي،آندرانيك اسكندريان،محسن هوشنگي،...،منصور پورحيدري و مسعود مژدهي
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تيم ملي فوتبال ايران- سال1354
ايستاده از راست: علي خورشيدي،مائيس ميناسيان،حسن نايبآقا،بيژن 
ذوالفقارنسب،غالمحسين مظلومي،حسين كازراني
نشسته از راست:حسن روشن،حسن نظري،ابراهيم قاسمپور، ناصرحجازي،علي پروين

تيم ملي فوتبال ايران در مصاف با كره جنوبي
سمت چپ: علي پروين، ناصرحجازي و حسين كازراني

اعضاي تيم ملي فوتبال ايران دربازي تيم ملي هنگ كنگ، سال1356-ايستاده از راست: 
آندرانيك اسكندريان،حسن نايبآقا،نصراهللا عبدالهي،غفورجهاني،منصور رشيدي،حسين 

كازراني
نشسته از راست:علي پروين ايرج داناييفر،حسن نظري،ابراهيم قاسمپور،علي خورشيدي
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تيم ملي فوتبال ايران فاتح جام كورش كبير- 1350
كاروحقورديان جام را به باالي سر برده است.مصطفي عرب 

و غالمحسين مظلومي در كنار او حضور دارند

تيم ملي فوتبال ايران- دي 1344
ايستاده از چپ: محمد كشاورز، حميد امينيخواه، محمد رنجبر، جالل طالبي،مصطفي عرب، محمود 

ياوري، حسن حبيبي، عزيز اصلي
نشسته از چپ: حسين كالني، نادر لطيفي،اكبر افتخاري، علي جباري، داريوش مصطفوي، پرويز قليچخاني

محمد بوقي در استاديوم آزادي-سال 1356

ايران- كره شمالي، بازي رفت مسابقات انتخابي المپيك 
1972 مونيخ  در تهران با نتيجه صفر-صفر به پايان رسيد

علي پروين در مصاف با بازيكنان كره شمالي - خرداد 1351

 ديدار ايران با برزيل
مجيد حلوايي،  ابراهيم آشـــتياني در مصاف با 

مهاجم برزيلي- اسفند 1350
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تيم ملي ايران و كويت ، مسابقات مقدماتي جام جهاني آرژانتين،سال 1356- ايستاده از راست:محمد صادقي،ابراهيم قاسمپور،آندرانيك اسكندريان،حسن نايبآقا،محمدرضا عادلخاني،نصراهللا 
عبدالهي،غفور جهاني،حسين كازراني، ناصرحجازي و علي پروين

تيم ملي ايران و شوروي - غفورجهاني مهاجم تيم ملي در مصاف با مدافع روسي تيم ملي ايران و كره شمالي ، سال1351- علي پروين(7) و حسين كالني درمقابل دروازه كره شمالي

تيم ملي جوانان ايران - سال 1364
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تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني1978 آرژانتين

قهرماني تيم ملي فوتبال ايران دربازيهاي آسيايي تهران
ايستاده از راست:پنجعلي،عابدزاده،عاشوري،انصاريفر، 

رضاحسنزاده وسيد مهدي ابطحي
نشسته:ناصرمحمدخاني،فرشادپيوس،شاهين بياني،مهدي 

فنوني  زاده،بهزاد غالمپور و شاهرخ بياني
رديف جلو:علي پروين

تيم ملي فوتبال ايران در جام ملتهاي آسيا-1972
ايستاده از راست:بهرام مودت ، مصطفي عرب،علي جباري، 

اكبركارگر جم،همايون بهزادي
نشسته: علي پروين،پرويزقليچخاني،مجيد حلوايي، ابراهيم 

آشتياني، جواد قراب،حسين كالني

تيم ملي فوتبال ايران 
 ايستاده ازراســـت باال:علي جباري،محمدرضا عادلخاني،منصور 

رشيدي،ناصرحجازي،اكبركارگرجم ،غالمحسين مظلومي
رديف وســـط:عزتجانملكي،محمود اعتمادي،غفورجهاني،كارو 

حقورديان،حسن روشن،ابراهيم آشتياني،پرويز قليچخاني
رديف نشسته:جعفركاشـــاني،علي پروين،محمـــد صادقي،بهرام 

مودت،مسيح مسيحنيا،محسن هوشنگي، محمد دستجردي

ايستاده ازراســـت: محمد رضا عادلخاني ،نصراهللا عبداللهي 
غفور جهاني، ناصر حجازي و حســـين كازراني ،نشسته از راست: 
ابراهيم قاســـمپور، آندرانيك اســـكندريان، محمد صادقي، علي 

پروين، حسن روشن و حسن نظري
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ايستاده ازراست:  عبدالعلي چنگيز،حسين مسگرساروي، 
ناصر محمدخاني،مهدي ابطحي،مجيد نامجو مطلق،شـــاهين 
بياني،نادرمحمدخاني،كريـــم باوي،مرتضي فنونيزاده،احمد 

سجادي و اصغر حاجيلو

انتخابي جام جهاني 1978 - ايران و كره
 از راست: علي پروين، ناصر حجازي، حسين كازراني، غفور جهاني، نصراهللا عبداللهي ،محمد رضا عادلخاني ،آندرانيك اسكندريان، ابراهيم قاسمپور، محمد صادقي، حسن نظري ، حسن روشن

تيم ملي اميد ايران اعزامي به مسابقات ديوار بزرگ چين - سال1362
ايستاده از راست:غالمرضا باغآبادي،عبدالعلي چنگيز،ناصرمحمدخاني،حميد فرزامنيا،غالمرضا فتحآبادي،شاهين بياني،احمد طوسي(داور)،عباس قليزاده(داور)،محمد خضري،و اسماعيل اردالن

نشسته از راست:وحيد قليچ،محمود معمار،جعفر مختاريفر، محمد محبي، مرتضي يكه،رضا احدي،گاليو حنا و روحاهللا عبادزاده
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تيم ملي ايران ،سال1376
 از راست:احمدرضا عابدزاده،علي دايي، محمد خاكپور، مهدي پاشازاده، رضا شاهرودي، حميد 

استيلي، افشين پيرواني، نعيم سعداوي، مهدي مهدويكيا، خداداد عزيزي، عليرضا منصوريان
تيم ملي ايران در مصاف با كره جنوبي ، ايران 6 - كرهجنوبي 2
علي دايي به هنگام زدن پنالتي ، حميد استيلي پشت سر او ديده ميشود

كاروان ورزشي ايران در بازيهاي آسيايي دهلي نو،هندوستان-1982 برپايي نماز جماعت در سفارت جمهوري اسالمي ايران در دهلي نو به امامت حجتاالسالم مطلبي نماينده سازمان تبليغات 
اســـالمي. در عكس گروهي از ورزشكاران ايران ديده ميشوند، از جمله ضياء عربشـــاهي« فوتبال»، زاكاني «داور كشتي» ، ملكي« وزنهبرداري» ، رضا احدي« فوتبال» محمد رضا توپچي«كشتي»، 

كدخدايي« كشتي» جانباز مهرداد آگين« بسكتبال».

تيم ملي ايران - سال1364،ايستاده از راست: رضا تقوي،محمد حسن انصاريفرد،...،مرتضي 
فنونيزاده،پيروز جغتاپور و بهتاش فريبا - نشسته از راست: اميرقلعهنوعي،حسين وكيلي،فرشاد 

پيوس، مصطفي اردستاني، و مجيد نامجو مطلق

ديدارهاي مقدماتي جام ملتهاي آسيا، ارديبهشت سال 1371- ورزشگاه كلكته هندوستان
علي پروين ســـرمربي تيم ملي فوتبال ايران پس از پيروزي تيم ملي ايران مقابل هندوستان در كنار زمين 
ورزشگاه كلكته  به سواالت خبرنگار دنياي ورزش( اكبر عزيزي) نفر اول از سمت چپ و دو تن ديگر از 

خبرنگاران هندوستان و امارات متحده عربي پاسخگوي سواالت شد. 
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 تيــم ملي فوتبال ايران درجام جهانى 2006 آلمان-ايستاده از راست:جواد زرينچه، محمد خاكپور، مهدي 
پاشازاده، نادرمحمدخاني، علي دايي و احمد رضا عابدزاده

نشسته:خداداد عزيزي، مهرداد ميناوند، كريم باقري، حميد استيلي، مهدي مهدوي كيا

 تيم ملي فوتبال ايران درجام جهانى 2006 آلمان-ايستاده 
از راست:افشـــين پيرواني، مهدي پاشـــازاده، احمدرضا 

عابدزاده، علي دايي، محمد خاكپور، رضاشاهرودي
نشسته: نعيم سعداوي، خداداد عزيزي، مهدي مهدويكيا، 

حميد استيلي، كريم باقري

 تيم ملي فوتبال ايران درجام جهانى 2006 آلمان-ديوار 
دفاعي تيم ملي ايران در مســـابقه با تيم ملي يوگسالوي.

دايي، پاشـــازاده، باقري، خاكپور، زرينچه، محمدخاني و 
مهدويكيا در تصوير ديده ميشوند

ويژهنامه ورزشي روزنامه اطالعات به مناسبت راهيابي تيم ملي به جام جهاني 1998 فرانسه

مسابقه فوتبال ايران ، استراليا - 1377 در ملبورن استراليا

خداداد عزيزي پس از پايان مسابقه تيم ملي فوتبال ايران و استراليا
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- ايستاده از راســـت: علي دايي، ابراهيم ميرزاپور، محمد نصرتي،فريدون زندي، يحيي  تيم ملي ايران در جام حهاني 2010
گلمحمدي، جواد نكونام،

نشسته: مهدي مهدويكيا، علي كريمي، وحيد هاشميان، حسين كعبي، ستار زارع

تيم ملي ايران در جام جهاني 2014برزيل- ايستاده از راست: جواد نكونام، سيد جالل حسيني، پژمان منتظري، آندرانيك تيموريان، اميرحسين صادقي، عليرضا حقيقي
نشسته: اشكان دژاگه، رضا قوچاننژاد، مسعود شجاعي، احسان حاجصفي، مهرداد پوالدي

رضا قوچاننژاد در بازي با تيم بوسني  ،جام جهاني برزيل

آندرانيك تيموريان و رونالدو بازيكن تيم ملي پرتغال

آندرانيك تيموريان در مصاف 
با بازيكن تيم ملي آرژانتين- 

جام جهاني برزيل

اشكان دژاگه و ليونل مسي،جام جهاني برزيل
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تيم منتخب تهران در مسابقات قهرماني باشگاههاي كشور 
در اهواز  - سال 1345

ايستاده از راست: محمد رنجبر،  حميد جاسميان، عزيز اصلي، 
محمود ياوري، گودرز حبيبي،  حسن حبيبي 
نشسته از راست: پرويز ميرزاحسن، محراب شاهرخي، فريبرز 
اسماعيلي، علي جباري، همايون بهزادي، مصطفي عرب

مسابقات دسته دوم دورهاي باشگاههاي تهران ، تيم تاج(استقالل) 
مقام اول را بدست آورد و در دسته اول قرار گرفت.

از راست بهچپ نفرات ايستاده: مددنوعي(سرپرست)،استاد علي 
اكبر،بزرنگي،خليلي،عبداهللازاده(كاپيتان)،حضرتي،فرهمند.
رديف نشسته:امامي،كتابي،ابراهيمزاده،نوروزي،ابوطالب
دهه 30

تيم تاج شاهين ، «مالمو» را با نتيجه دو بر هيچ شكست داد. تيم مالمو 
يكي از گلها خودش وارد دروازه كرد!-آبانماه 1340

صحنهاي از حمله  فرواردهاي تيم تاج به دروازه شاهين .
در اين عكس نفر جلو بيوك جديكار، نفر وسط(پيراهن سفيد) اميرعراقي« او قاضي دادگستري بود» 
و  آقا حسيني گلر شاهين در حال  مشتكردن توپ ديدهميشوند - ارديبهشت 1338

مسابقات فوتبال تيم نيروهوايي و تيم فوتبال ارتش شوروي 
خرداد 1336

باشگاههاي فوتبالي

از زمين خاكي 
تا ميادين جهاني
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مسابقه تيمهاي پاس تهران و شاهين تهران، ورزشگاه امجديه(شيرودي)- مرداد 1347

تيم تاج تهران - ارديبهشت 1354
ايستاده از چپ:غالمحسين مظلومي، كارو حقورديان، 
سعيد باغورداني، علي جباري، حسن ابراهيمي
نشسته از چپ:منصور رشيدي، اندرانيك اسكندريان، 
عباس نوين روزگار، منصور پورحيدري، هادي نراقي و

ازچپ به راست:پرويزميرزاحســـن، 
دكترمالكيان(7)، رضا وطنخواه(17)، 

جعفر كاشاني
تيم فوتبال پرسپوليس تهران - ارديبهشت 1354

ايســـتاده ازراســـت: علي پروين، محمد خلعتبري، بيژن ذوالفقارنسب، محمد دستجردي، رضا 
وطنحواه، يعقوب قاضيمقدم

نشسته از راست:جواد الهوردي اصغر اديبي، صفر ايرانپاك، محمود خوردبين، حسين قرهخانلو

تيم فوتبال صنعت نفت آبادان - سال 1354
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تيم تراكتورسازي تبريز - سال 1354

تيم فوتبال نيروي زميني - قهرمان دوم مسابقات فوتبال ارتش - سال 1339

تيم فوتبال  دانشكده علوم دانشگاه تهران  - آذر 1346

تيم فوتبال شاهين اصفهان  -دهه 40
مرحوم حريري بنيانگذار تيم فوتبال شاهين اصفهان   ، سمت چپ تصوير ايستاده ديده ميشود
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تيم فوتبال ماشينسازي تبريز قهرمان جام آزادي - سال 1354

تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز - دهه 50

تيم فوتبال منتخب تهران در جام كورش بزرگ  ، تير1350- ايستاده از راست: پرويز 
قليچخاني، همايون بهزادي، كاروحقورديان، ناصرحجازي، جعفر كاشاني، حسن حبيبي
نشسته از راست: اصغر شرفي، ابراهيم آشتياني، صفر ايرانپاك، علي پروين، علي جباري

ايستاده از راست:مهدي مناجاتي، اسماعيل 
حاج رحيميپور، جواد الـــه وردي، مجيد 

تشرفي، رضا قفلساز، عليرضا عزيزي
نشسته از راســـت: غالم وفاخواه، نصراله 
عبدالهـــي، اصغر اديبي، مســـعود مژدهي، 

محمود خوردبين
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تيم فوتبال تاج - درجام چهارم تخت جمشيد - سال 1355
ايستاده از راست:مسعود مژدهي، جهانگيركوثري، جواد قراب، مضطفي مسلمي، عزت جانملكي، 
منصور رشيدي . نشسته از راست: هادي نراقي، حسن نظري، عباس نوينروزگار، حسن ابراهيمي، 

آندرانيك اسكندريان

تيم فوتبال پرسپوليس قهرمان جام سوم 
تخت جمشيد  - دي 1354

ايستاده از راست: بهرام موّدت، اسماعيل 
حاجرحيميپور، ايرج ســـليماني، جواد 
الهوردي، بيژن ذوالفقارنســـب، ابراهيم 

آشتياني
نشســـته از راســـت: علي پروين، محمد 
دستجردي، جهانگير فتاحي، اصغر اديبي، 

رضا وطنخواه

 تيم مدرسه عالي ورزش قهرمانان 
فوتبال دانشگاهها و مدارس عالي كشور
فروردين 1353

خداحافظي اصغر شرفي در امجديه
ديدار پرسپوليس و پاس، بازي خداحافظي اصغر شرفي از فوتبال،شرفي بر روي دوش بازيكنان 
پرسپوليس،از راست:رضا وطنخواه، ايرج سليماني، بهرام موّدت وابراهيم آشتياني- ورزشگاه 

امجديه(شيرودي)



تاريخ ســينماي ايران با همة نيكيها و بديهايي كه به پايش نوشــتهاند، 
فصلي از بايگاني تاريخي (آرشيو) مؤسسه اطالعات است.

وقتي ابراهيمخان عكاسباشـــي، اولين فيلمبردار ايران، سهشنبه 23 مرداد 1279
هجري شمســـي در شـــهر «اوستاند» در ســـاحل بلژيك و در جشـــن روز عيد گل از 
مظفرالدينشاه قاجار فيلم گرفت و بعد هم به دستور شاه دوربين فيلمبرداري خريد و وارد 
ايران كرد، هرگز نميتوانست حدس بزند كه نامش در تاريخ سينماي ايران ثبت خواهد شد 
و تصوير متحرك در ايران با چنان اســـتقبالي روبرو ميشود كه پس از گذشت چندين دهه، محبوبترين هنر و سرگرمي 

براي ايرانيان لقب ميگيرد. 
ابراهيم خان عكاسي باشي پنج سال پس از اختراع سينما توسط برادران لومير و رواج آن در اروپا، در فروردين 1279
همراه با مظفرالدينشاه سفرش را به اروپا آغاز كرد و پس از فيلمبرداري از شاه و همراهان در اروپا با دوربين مدل «گومون» 

به ايران آمد و به فيلمبرداري از درباريان پرداخت... 

تاريخ سينما درايران
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لين  و ا
ســـالن نمايش 

عمومي فيلم در تهران در 
رمضان ســـال 1322  هجري قمري 

توسط ميرزا ابراهيمخان صحافباشي افتتاح 
شـــد كه در خيابان چراغ گاز قرار داشـــت. اين سينما، 

فقط يك ســـال فعاليت كرد و به دليل مشـــكالت و رقابتهاي 
موجود، تعطيل شـــد و ميرزا ابراهيمخان صحاف باشـــي هـــم از ايران به 

هندوستان رفت. 
از ديگر كســـاني كه در ورود ســـينما و نمايش فيلم در ايران نقش داشت، روسي خان بود كه 
همزمان با سلطنت محمدعلي شاه به عنوان عكاسباشي دربار دست يافت. پس از او افراد ديگري 
سعي كردند با تأسيس سالن سينما به تقاضاي دوستداران سينما كه به تازگي با اين پديده مدرن قرن 

روبرو شده بودند، پاسخ دهند ولي همه آن  ها موفق نشدند عمري طوالني داشته باشند. 
گراند ســـينما از جمله سالنهاي پر تماشاگر تهران در آن سال  ها بود كه به طور مرتب و روزانه 

برنامههـــاي جديد خود را در قالب «اعـــالن» در روزنامه اطالعات معرفي 
ميكرد. 

در آن ســـال  ها و تا قبل از توليد اولين فيلمهاي فارسي، همه سالنهاي 
ســـينماي پايتخت به نمايـــش فيلمهاي آمريكايي، روســـي، اروپايي و ... 
اختصاص داشت و برخي از آن  ها به صورت سريال به نمايش درميآمدند. 

  سينما براي اشراف 
اين، واقعيتي بارها گفته شده اســـت كه پاي فيلم و سينما در ايران ابتدا 
به دربار باز شـــد و تفريحي صددرصد اشرافي بود ولي سينما به عنوان هنري 
كه بدون تماشـــاگران متعدد از اقشـــار گوناگون مفهومي نداشته و ندارد، 
نميتوانســـت تا ابد در محدودة كاخ باقيبماند و طبيعي بود كه خيلي زود 
توسط همان كساني كه آن را به ايران آوردند در معرض ديد عموم مردم قرار 
گيرد. سينما در ايران، از همان اولين سالهاي ورود و رواج، توانست دنيايي 
از واقعيت و خيـــال را فرا روي مخاطبانش قرار دهد و نكته جالب و در عين 
حال در خور تعمق و تأمل اينكه، اولين فيلمهاي صامت و ناطق سينماي ايران، 
مضامين كمدي و اجتماعي داشتند كه نشان ميداد اين دو گونه، از ابتدا براي 

عالقهمندان سينما در ايران جذاب بوده است. 

«آبي و رابـــي » اولين فيلم صامت ايران كه توســـط «آوانس 
اوگانيانس» ساخته شد، مضموني طنزآميز داشت و اگرچه كپيبرداري 
از روي يك اثر مشهور خارجي به شـــمار ميآمد ولي مورد استقبال 
قرار گرفت. اين فيلم از 12 دي 1309 در ســـينما ماياك تهران روي پرده 

رفت. 
سه سال بعد «دختر لر» ســـاخته اردشير ايراني و عبدالحسين سپنتا به 
عنوان اولين فيلم ناطق ايراني نمايش داده شد كه به نوعي اولين فيلم سينماي 

ايران در ژانر اجتماعي هم به شمار ميآمد. 
فيلم در بمبئي هندوستان ساخته شد و 30 آبان 1312  در سينما ماياك و سپه 
روي پرده رفت و با استقبال چشـــمگيري هم روبرو شد. تماشاگران به مضمون 
اجتماعي فيلم عالقه نشان داده و همين امر باعث شد كه ديگر توليدات سينماي ايران 
در سالهاي بعد هم اغلب مضامين اجتماعي داشته باشند ضمن اينكه با افزايش تعداد  
سينماها در تهران و شهرستان  ها، اقشار بيشتري از مردم كه اغلب در طبقه متوسط قرار 
داشتند، توانستند ســـينما را در سبد سرگرميهاي نسبتًا ارزان قيمت خود قرار داده و به 

زودي سينما رفتن به مهمترين تفريح مردم تبديل شد. 
معضـــالت نمايش فيلم ايراني در مقايســـه با فيلم  ها و ســـريالهاي خارجي كه در 
سينماهاي ايران به نمايش درميآمدند، مشكالت بسياري را سد راه سازندگان اولين فيلمهاي 
ايراني قرار داد ضمن اينكه وقوع جنگ جهاني دوم و معضالت اجتماعي و سياســـي پيامد آن، 
باعث شد كه سينماي ايران در مقاطعي با كاهش شديد و حتي توقف كامل توليد روبرو شود. 

از ســـال 1315 تا 1326  هيچ فيلمي در ايران ساخته نشد و سينماها فقط فيلم خارجي نشان 
دادند، فيلمهايي كه بازيرنويس فارسي به نمايش درميآمدند چرا كه هنوز دوبله در ايران رايج نشده 
بود تا اينكه به همت اسماعيل كوشان، دوبله هم در ايران رونق گرفت و فيلمهاي خارجي هم با گفتار 
فارســـي روي پرده رفتند كه به طور طبيعي استقبال مردم از سينما را افزايش داد و به همين نسبت به 

رقابت بين سازندگان فيلمهاي ايراني و واردكنندگان فيلمهاي خارجي هم دامن زد. 
در دوران قبل از انقالب اين رقابت هيچگاهـ  به جز مقطعي كوتاه به محدود شـــدن ورود فيلم 
خارجي منتهي نشد ولي در سينماي بعد از انقالب رفتهرفته محدوديت ورود فيلم خارجي به قصد 
حمايت از توليد فيلم ايراني جدي گرفته شـــد و بيش از 90 درصد ظرفيت نمايش فيلم در سينماها 

به فيلمهاي ايراني اختصاص يافت. 
سينماي ايران تا اواسط دهه 30 فيلم سازان جديدي را به خود ميبيند كه هر كدام فيلمهايي را 
در گونههاي مختلف اعم از كمدي، اجتماعي و تاريخي به كارنامة ســـينماي ايران افزودند از جمله 
اين فيلمسازان ميتوان به حسين مدني، سيامك ياسمي، ساموئل خاچيكيان، گرجي عباديا، ابراهيم 

مرادي، علي كسمايي، نصراله محتشم و ... اشاره كرد. 
در بين فيلمســـازان تازه وارد، بودند استعدادهايي كه رفتهرفته سينماي 
ايران را به لحاظ فني به سطوح استاندارد نزديك كردند و به چهرههاي تاريخي 
ساز سينماي ايران بدل شدند. ساموئل خاچيكيان پس از كارگرداني دو فيلم 
بازگشـــت و دختري از شـــيراز كه با توفيق چنداني روبرو نشدند، چهارراه 
حوادث را ساخت كه مورد توجه تماشـــاگران سينماي ايران قرار گرفت و 
نشان داد كه خاچيكيان شـــيوههاي ايجاد تعليق و دلهره در سينماي ايران را 

ميشناسد. 

 ژانر روستايي 
گونه روستايي در سينماي ايران در كنار مضاميني اجتماعي، حادثهاي و 
تاريخي با حضور فيلمسازاني همچون مجيد محسني كه سال 1336  فيلم بلبل 

مزرعه را روانه اكران كرد، مورد توجه قرار گرفت. 
مجيد محسني در سالهاي بعد هم به توليد فيلمهاي روستايي ادامه داد و 

پرستوها به النه باز ميگردند را ساخت. 
ســـينماي كمدي، خانوادگي و تاريخي به تنـــاوب موضوع فيلمهاي 
كارگردانان سينماي فارســـي قرار گرفت و در كنار همه فيلمهاي ضعيف و 
متوســـطي كه ساخته شد، توليد فيلم مهمي همچون «فرياد نيمه شب» توسط 
ســـاموئل خاچيكيان به عنوان اثري جذاب و حادثهاي در كنار كمدي هاي 

ثار و فيلمسازان جريانساز 
مروري بر آ
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سطحي و فاقد جذابيت، باعث شـــدند كه رفته  رفته فيلم فارسي با همه ويژگي  ها و شاخصههايش 
شكل بگيرد. 

تا اواخر دهة40 ، هنوز فيلمي كه بتواند جريانساز باشد و تحولي اساسي در ساختار و مضمون 
سينماي ايران به وجود بياورد، روي پرده نيامده است. 

سينماي ساموئل خاچيكيان هم به عنوان كارگردان فيلمهاي پرفروش حادثهاي آنقدرها مورد 
اقبال فيلمسازان ديگر قرار نگرفت و تقريبًا به عنوان سبك شخصي خاچيكيان باقي ماند. 

 زمينهسازي براي گنج قارونيسم
در آغاز ســـال 1348، سيامك ياسمي با كارگرداني آقاي قرن بيستم زمينه را براي ظهور پديده 
فردينيســـم و توليد فيلمي همچون گنجقارون فراهم كرد. آقاي قرن بيســـتم با استقبال گستردهاي 

روبرو شد. 
در همين سال، ساموئل خاچيكيان هم با «ضربت» دايره موفقيتهايش را در سينماي حادثهاي 

كامل كرد. 

 فرخ غفاري و شبقوزي 
فيلمهاي كمدي اجتماعي در سال 43  هم روي پرده رفتند تا اينكه فرخ غفاري «شب قوزي» را 
به عنوان يك كمدي اجتماعي كامًال متفاوت با فيلمهاي معمول ســـينماي ايران ارائه كرد و اين فيلم 

و سازندهاش را در فهرست آثار برتر تاريخ سينماي ايران قرار داد. 

 گنج قارون و سينماي ايران 
يك سال بعد از اكران موفق آقاي قرن 
بيستم، يكي از فيلمهاي شاخص سينماي 
ايران به لحاظ موفقيت در جريانسازي 
و تأثيرگذاري بـــر فيلمهاي بعد از خود، 
با نام «گنجقارون» روانه پرده ســـينماها 
شـــد و در كوتاهمدت مخاطبان بسياري 
پيدا كرد و تصنيفهايش بر ســـرزبان  ها 
افتـــاد و از همين زمان بود كه ســـيامك 
ياسميتوانست با پيدا كردن رگ خواب 

تماشـــاگراني كه به فيلم فارسي خو كرده بودند، فيلمي را به كارنامه سينماي ايران اضافه كرد كه تا 
مدت  ها شاخص سينماي تماشاگرپسند آن سال  ها باشد. 

 خشت و آينه 
امـــا در كنار همة فيلمهاي كافهاي و جاهلي با مضامين رؤيـــا پردازانه فعاالن وجوه متفاوت 
ســـينماي ايران دست روي دست نگذاشتند و يك سال بعد از شب قوزي، ابراهيم گلستان «خشت 
و آينه» را روانه پرده ســـينماها كرد كه اگر چه بين دوستداران جدي سينما اختالف نظرهايي بر سر 
ارزش  هاي اين فيلم وجود داشت ولي در پايان موافقان فيلم توانستند خشت و آينه را هم مانند شب 

قوزي در رده فيلمهاي برگزيده سينماي ايران قرار دهند. 

 ورود فيلمسازان تازه نفس 
اواســـط دهه 40، مقطع ورود فيلمسازان شاخص به جرگه كارگردانان سينماي ايران است كه 
به همين نســـبت توانست سينماي ايران را با همه مشكالت و فراز و فرودهايش به لحاظ كيفي باال 

بكشد. 
در اين مقطع و چند سال بعد سينماي ايران شاهد ظهور فيلمسازاني همچون جالل مقدم، بهرام 

بيضايي، ناصر تقوايي، علي حاتمي، هژير داريوش ، داريوش مهرجويي، كامران شـــيردل، بهمن 
فرمانآرا، مسعود كيميايي، فريدون گله، رضا ميرلوحي، امير نادري و ... بود كه هركدام توانستند با 
مجموعه آثار يا چند اثر شاخصشـــان جاني تازه به پيكر نحيف و سودازده سينماي ايران ببخشند. 
البته تعداد آثار شـــاخص در اين دهه محدود است ولي اين فيلم  ها و فيلمسازان در برهوت سينماي 

مبتذل آن سال  ها توانستند براي سينماي ايران كسب آبرو كنند. 
مســـعود كيميايي در سال 1347  بيگانه را ســـاخت و خود را به عنوان استعدادي تازه مطرح 

كرد. 
فريدون گله هم در همين ســـال فعاليت ســـينمايي خود را آغاز كرد و مدتي بعد به يكي از 

فيلمسازان شاخص سينما تبديل شد. 
داريوش مهرجويي پس از تجربه ناموفق «الماس 33» با  «گاو» نقطه عطفي در ســـينماي ايران 
پديد آورد. فيلم، محصول وزارت فرهنگ و هنر وقت بود و مهرجويي براي اكران فيلم با مشكالت 
بسياري روبرو شد تا اينكه سرانجام توانست آن را در مهرماه 1348 در سينما كاپري روي پرده ببرد. 

«گاو» با استقبال گرم منتقدان روبرو شد و در چند جشنواره جهاني هم درخشيد. 
مهرجويي در فضاي ويژه توليد مستمر فيلمسازي توانست به كمك بازيگران معروف تئاتر آن 
سال  ها فيلمي را به كارنامه خود و سينماي ايران اضافه كند كه تاكنون همواره جزو 10  فيلم برگزيده 
سينماي ايران بوده است و اين، براي فيلمساز مستقلي همچون داريوش مهرجويي در نيمه دوم دهة

40 موفقيت كمي نبود. 

 مسعود كيميايي و قيصر 
مسعود كيميايي به كمك عباس شباويز تهيهكننده سرشناس آن سال  ها، توانست مهمترين فيلم 
كارنامة ســـينمايي خود  و يكي از آثار شاخص سينماي ايران را به نام قيصر روانه پردة سينماها كند، 
فيلمي كه همچون نقطه آغاز موجي نو در سينماي ايران، توانست ضمن كسب موفقيت تجاري، به 
واسطه نوع نگاه فيلمســـاز به جامعه پيراموني، به اثري در خور تأمل در تاريخ سينماي ايران تبديل 
شود. فيلم از همان ابتدا مخالفان و موافقان بسياري داشت و به همين دليل هم توانست بيش از ديگر 

آثار شاخص سينماي ايران در فضاي رسانهاي مطرح شود. 

 علي حاتمي، شاعر سينما 
علي  حاتمي با «حســـن كچل» و 
در برنامه نوروزي سال 1349  به سينما 
دوســـتان ايراني معرفي شد و خيلي زود 
توانســـت جايگاه ويـــژهاي را در ميان 
سينماگران جوان و با استعداد ايراني به 

خود اختصاص دهد.
حســـن كچـــل، يكـــي از اولين 
موزيكالهاي ايراني است و علي حاتمي 
در اولين فيلم بلندش نشـــان ميدهد كه 
به روايت قصههاي فولكلوريك ايراني 
عالقهمند اســـت و اگرچه در آثار بعدي 
خود به سراغ سينماي جدي ميرود، ولي 
نشانههاي تعلق خاطر خود را به اين مقوله 

به وضوح نشان ميدهد. 
آقاي هالـــوي داريوش مهرجويي 
كه دلگرمي ديگري براي دوســـتداران 
سينماي جدي و متفاوت بود، در شهريور 

عزت اهللا انتظامي در فيلم گاو،ساخته داريوش مهرجويي

علي نصيريان در فيلم آقاي هالو
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49  راهي پرده سينماها شـــد و داريوش مهرجويي فيلم به فيلم جلوههاي متفاوتي از استعدادهاي 
بالقوه خود را به ظهور رساند. 

درســـال 1350 «فرار از تله» جالل مقدم و «داش آكل»  مسعود كيميايي روي پرده ميروند و 
تصوير تازهاي از سينماي درخور اعتنا را فراروي مخاطبان سينماي ايران قرار ميدهند تا مخاطبان 

سينما، در اوج توليد فيلمهاي بيارزش  فارسي مجال «سينما» ديدن پيدا كنند. 

 «رگبار»بيضايي
يكي از نقاط عطف سينماي ايران در ارديبهشت سال 1351  شكل ميگيرد؛ زماني كه «رگبار» 
بهرام بيضايي با بازي پرويز فنيزاده، محمدعلي كشاورزي و پروانه معصومي در 17 سينماي تهران 

روي پرده رفت و در آشفته بازار سينماي آن سال  ها همچون نگيني در سينماي ايران درخشيد.
بهرام بيضايي كه پيش از رگبار با چند فيلم كوتاه موفق به ســـينماي ايران معرفي شده بود، در 
رگبار، قصه انســـان  ها و احساسات انساني را به گونهاي روايت ميكند كه در سينماي ايران تازگي 

دارد. 
آقاي حكمتِي رگبار با بازي به يادماندني پرويز فنيزاده شخصيتي نمونه از روشنفكر سرگشته 
اين ديار است كه براي رســـيدن به آنچه كه ميخواهد، موانع بسياري را پيش روي خود ميبيند و 

عاقبت هم ظاهراً براي هميشه از آرماني كه در جستجوي آن است دور ميشود. 
بيضايي، گام اول را در سينماي ايران محكم برداشت و پس از آن و تا آخرين سالي كه همچنان 

در سينماي ايران فيلم ساخت ، ثابت كرد كه در هر شرايطي فيلم خودش را ميسازد. 

 «بلوچ» و مسعود كيميايي
بلوچ در كارنامه مســـعود كيميايي اتفاقي ويژه بود و نشان داد كه او رفتهرفته صاحب سبك و 
شـــيوه بياني ويژهاي ميشود كه ميتواند برايش حكم امضا را داشته باشد. بلوچ، نقطه آغاز ديگري 

براي مسعود كيميايي است تا مسير پيش روي خود را روشن و هموار سازد. 

 مهرجويي «پستچي» و تداوم موفقيت  ها... 
مهرجويي براساس نمايشنامهاي از «گئورگ بوخنر» پستچي را مينويسد و كارگرداني ميكند 

و يك اثر شاخص ديگر را به كارنامه خودش و سينماي ايران اضافه ميكند. 
پســـتچي در كارنامه داريوش مهرجويي نقطه آغازي اســـت بر پرداخت جسورانه درامهاي 

روانكاوانه كه اين را با چاشني فلسفه در آثار بعدي مهرجويي به وضوح ميبينيم. 
پستچي در چندين جشنواره خارجي هم به نمايش درآمد و به موفقيتهايي دست يافت.

 ورود ناصر تقوايي
در سال 1351 ناصر تقوايي هم توانست اولين فيلمش را روي پرده سينماها ببرد. «صادق كرده» 
با بازي ســـعيد راد، محمدعلي كشاورز و عزت اهللا انتظامي، فيلمساز مستعد و كاردان ديگري را به 
ســـينماي ايران معرفي كرد؛ كارگرداني كه دغدغهاش سينماي اجتماعي بود و ميخواست در اين 

عرصه نگاه عميق و مؤثر را تجربه كند.

 كامران شيردل و «صبح روز دهم»
راهي كه بهرام بيضايي در رگبار برگزيده بود، رهرو ديگري به نام كامران شيردل پيدا كرد كه اگر 

چه بيشتر به عنوان مستندساز شناخته ميشد در عرصه سينماي داستاني هم موفق بود.
همراهي اصالني و شـــيردل در نوشتن فيلمنامه اين اثر كامًال جواب داد و يكي از متفاوتترين 

فيلمهاي دهة50 روانه پرده سينماها شد.
«آرامـــش در حضـــور 
ديگران» اثر ناصـــر تقوايي، 
«تنگنا» اثر اميرنادري، يك اتفاق 
ساده(ســـهراب شهيد ثالث)، 
مغولها(پرويـــز كيمياوي)، 
نـــادري)،  تنگســـير(امير 
نفرين(ناصر تقوايي)، شازده 
احتجاب(بهمـــن فرمانآرا)، 
غريبـــه و مه(بهرام بيضايي) و 
غزل(مسعود كيميايي) تا قبل از 
پيروزي انقالب، تنها فيلمهاي 
مهم سينماي ايران هستند كه 

نشان ميدهد دوران افول سينماي ايران آغاز شده است.
اين چند فيلم در مقابل خيل فيلمهاي مبتذلي كه از سال1353 تا1356 ساخته شد، نقش چنداني 
در نجات سينماي ايران ايفا نكرد و اگر چه در كارنامه سازندگانشان براي هميشه ماندگار شدند ولي 

تأثيري بر بدنه سينماي ايران برجاي نگذاشتند.
در سال 1356 علي حاتمي 
در شـــرايطي كه سينماي ايران 
نفسهاي آخرش را ميكشيد، با 
«سوتهدالن» جان تازهاي به اين 
سينماي رو به زوال بخشيد ولي 
اين تك ســـتاره فقط توانست 

نقش مسكن را ايفا كند.
در ســـال57، عـــالوه بر 
داريوش مهرجويي كه با «دايره 

مينا» يك بار ديگر پديدهاي را به ســـينماي ايران معرفي كرد.  عباس كيارستمي با «گزارش» مسعود 
كيميايي با«سفر سنگ» و امير نادري با «مرثيه» آبروداري كردند تا اينكه سرانجام با پيروزي انقالب 

اسالمي، سينماي ايران هم وارد دوران تازهاي شد كه ميتوانست برايش تولدي دوباره باشد.

 سينماي بعد از انقالب؛ آغاز دگرديسي
طبيعي بود كه در نخســـتين سالهاي بعد از پيروزي انقالب، سينماي ايران هم مثل بسياري از 
ديگر وجوه فرهنگي، هنري و سياســـي كشور دچار تغيير و تحوالت عمدهاي شود؛ تغييراتي كه به 
واسطه كم تجربگي بســـياري از سينماگران تازه نفس بعد از انقالب، گاهي عمده و قابل توجه هم 

بود.
استعدادهاي جديد سينما، در كنار باتجربههايي آمده از دوران قبل از انقالب، در كنار هم دهه 
نخســـت سينماي بعد از انقالب را شكل دادند كه در اين مجال، شمايي كلي از آن و دو دهه بعدش 

تا آغاز دهه 90 ارائه خواهد شد.
در ســـال1359 و بعد از يك ســـال ركود كامل، باز هم اتفاق مهمي در سينماي ايران رخ نداد. 
عدهاي از فعاالن سينماي قبل از انقالب كه مجال فعاليت دوباره يافتند، در كنار چند كارگردان جديد، 
فيلمهايي را روانه پرده ســـينماها كردند. فضاي ملتهب اولين سالهاي بعد از پيروزي انقالب، تأثير 
خود را بر فضاي عمومي سينماي ايران هم بر جاي گذاشته بود و عالقهمندان سينما بايد براي شروع 

توليد جدي در سينماي ايران همچنان صبر پيشه ميكردند.
در سال1360، يكي از توليدات ســـيماي جمهوري اسالمي ايران در آن سالها با نام «اشباح» 
ســـاخته رضا ميرلوحي كارگردان باتجربه سينماي قبل از انقالب، نمايش محدودي در سينماهاي 
تهران داشـــت؛ فيلمي كه در ميان آثار ضعيف و متوســـط آن ســـال و به ويژه در عرصه بازيگري 

حرفهايي براي گفتن داشت.
در اين سال، رفته رفته تعاونيهاي فيلمسازي شكل گرفت كه «آفتاب نشينها» ساخته مهدي 

صباغزاده در اين زمينه يكي از اولينها بود.
با فرا رســـيدن سال 1361، يكي ديگر از توليدات سيماي جمهوري اسالمي ايران با نام «مرگ 
يزدگرد» ســـاخته بهرام بيضايي ارائه شد ولي به دليل مشـــكل حجاب سوسن تسليمي، به نمايش 
عمومي در نيامد. مرگ يزدگرد، اثري شـــاخص در كارنامه بهرام بيضايي با ساختاري نمايشي بود و 
چون به نمايش عمومي در نيامد، در زمرة آثار مهجور كارگردان باتجربه سينماي ايران قرار گرفت.

 ادامه حضور حاتمي با «حاجي واشنگتن»
در اين ســـال، باز هم نوبت به يكي ديگر از توليدات تلويزيون رسيد كه حاال در دوران بعد از 

انقالب گويي سعي ميكرد افت توليد در سينماي ايران را به نوعي جبران كند.
«حاجي واشنگتن» علي حاتمي، مهمترين فيلم به نمايش در آمده سينماي ايران در سال 1361
بود و نشان از آن داشت كه زنده ياد علي حاتمي با كولهباري از تجربههاي ذيقيمت ميتواند، يكي از 
نيروهاي شاخص سينماي ايران در دهه نخست دوران جديد باشد؛ دههاي كه جوانان كمتجربه نسل 

جديد، بايد از تجربههاي فيلمسازان مطرح با استعداد دوران گذشته بهره ميگرفتند.
مسعود كيميايي هم در اين سال خط قرمز را داشت كه اين فيلم هم به دليل مشكل حجاب بازيگر 
آن به بايگاني راكد ســـپرده شد. مسعود كيميايي هم مانند داريوش مهرجويي و زنده ياد علي حاتمي 
با اين فيلم وارد دوران جديد سينماي ايران شد و توانست موقعيت خود را در شرايط جديد سينماي 

ايران تثبيت كند. اولين فيلم محسن مخملباف يعني توبه نصوح نيز در همين سال روي پرده رفت.
رســـول صدر عاملي هم با«رهايي» كه مضموني مرتبط با دفاع مقدس داشت به عنوان نيرويي 

تازه نفس، داود رشيدي را به سينماي بعد از انقالب آورد. تنگسير، ساخته اميرنادري
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صـــدر عاملي در ادامه و با كارگرداني چندين فيلم در ســـينماي ايران، توانســـت به يكي از 
فيلمسازان شاخص سينماي بعد از انقالب تبديل شود.

 آغاز سينماي جنايي با «بازجويي يك جنايت»
 سال 1362، يك فيلمساز مهم ديگر را به سينماي ايران معرفي كرد: محمدعلي سجادي.

اوليـــن فيلم او «بازجويي يك جنايت» همچنان تا مدتها يكي از آثار شـــاخص پليس جنايي 
ســـينماي بعد از انقالب و مهمترين فيلم كارنامه سجادي بود. اين فيلم هم محصول يكي از همان 
تعاونيهايي بود كه قبًال از آنها نوشتم و با ساختاري حرفهاي و متناسب،توانست يكي از آثار جديد 

سينماي بعد از انقالب باشد.

 ابوالفضل جليلي
ابوالفضل جليلي هم در اين ســـال اولين فيلمش را براي تلويزيون ساخت كه نمايش عمومي 
هم داشت، او با «ميالد» به سينماي ايران معرفي شد و توانست در ميان فيلمسازان نوجوي سينماي 

ايران، حرفي براي گفتن داشته باشد.

 مهدي صباغزاده و سينماي بدنه
سينماي بدنه ايران رفته رفته شـــكل ميگرفت و مهدي صباغزاده با فيلم «پرونده» خود را به 
اين ســـينما معرفي كرد و به عنوان فيلمسازي كه فيلم استاندارد و حرفهاي ميساخت، توانست در 
قالب تعاونيها به كمك تهيه كنندگان دولتي فيلمهاي درخور اعتنايي را به كارنامه ســـينماي ايران 

اضافه كند.
در «پرونده» فرامرز قريبيان هم به عنوان يكي از بازيگران شـــاخص ســـينماي قبل از انقالب 

حضورش را در دوران جديد سينما اعالم كرد.
خسرو سينايي، ديگر سرمايه دوران نوين سينماي ايران بود كه در اين سال هيوالي دوران را به 

عنوان اثري متفكرانه به سينماي ايران عرضه كند.
ســـيروس الوند هم با «ريشه در خون» پس از سالها دوري از سينما، يك بار ديگر به سينماي 
ايران بازگشت و فيلمي متوسط را با بازي فرامرز قريبيان و اكبر زنجانپور راهي پرده سينماها كرد.

زنده ياد محمدرضا اعالمي با نقطه ضعف به ســـينماي ايران معرفي شـــد. ساختار درست و 
حرفهاي اين فيلم در گونه سياســـي اجتماعي به شكلي بود كه نويد حضور فيلمسازي با استعداد و 

خالق را در سينماي ايران ميداد.

 كيومرث پوراحمد با «تاتوره» آمد
«تاتوره» كيومرث پور احمد، فيلمســـاز ارزشمند، خالق و پرتالش ديگري را به سرمايههاي 

سينماي ايران اضافه كرد.
پور احمد از همان ابتدا نشان داد كه آيندهاي درخشان در انتظار او و سينماي اوست. او سالها 
بعد ثابت كرد كه دوران سينماي بعد از انقالب به دليل دور شدن از جاذبههاي كاذب فاقد ارزشهاي 
هنري، توانسته با تربيت نيروهاي مستعد، آگاه و انديشمند به موفقيتهاي چشمگيري دست يابد.

علـــي حاتمي با «كمالالملك» بار ديگر گرايشهايش را به تاريخ معاصر ايران اينبار در عرصه 
زندگي بزرگان هنر ثابت كرد و علي رضا داودنژاد هم با «خانه عنكبوت» بازگشتي موفق به سينماي 
ايران در دوران تازه داشت و او هم در كنار فيلمسازان با تجربه دوران گذشته سينماي ايران، توانست 

قابليتهاي خود را به اثبات برساند و خود را با شرايط جديد سينماي ايران وفق دهد.

 جنگ تحميلي و سينماي ايران
وقوع جنگ تحميلي، فيلمسازان جوان و مستعدي 
را به ســـينماي ايران معرفي كرد كه اولين آنها، زندهياد 
رســـول مالقليپور بود كه «نينوا» اولين فيلمش به شمار 
ميآمد. او در خالل دهههاي60و70 تعدادي از مهمترين 
آثار ســـينماي دفاع مقدس را به كارنامه سينماي ايران 

افزود.

 شهر موشها
اولين قســـمت شهر موشها كه دومين قسمت آن به 
يكي از پرفروشترين فيلمهاي تاريخ ســـينماي ايران 
تبديل شد، سال 1364 به كارگردان مرضيه برومند روي 
پرده رفت كه به نوعي اولين توليد جدي سينماي كودك 

و نوجوان در دوران جديد سينماي ايران به شمار مي  آمد.

 رسول صدرعاملي و فيلمي جريانساز
رسول صدر عاملي در اين سال «گلهاي داودي» را عرضه كرد؛ يك ملودرام خانوادگي بسيار 
پرفروش و تأثيرگذار بر بدنه ســـينماي ايران كه در عين حال بيژن امكانيان را هم كه مدتي در دوران 
قبل از انقالب از سينمايي نويسهاي روزنامه اطالعات بود، به عنوان يكي از جوان اولهاي سينماي 

بعد از انقالب معرفي و تثبيت كرد.

 امير نادري، دونده و اميرو
امير نادري در ســـال 1364، يكي از مهمترين فيلمهاي سينماي متفاوت ايران را با نام «دونده» 

كارگرداني كرد.
اين فيلم تا مدتها در ميان 10 فيلم برتر سينماي بعد از انقالب جايگاه خود را حفظ كرد. دونده 
يكي از آثار برتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سينماي بعد از انقالب بود و نشان داد 

كه تفكر درست و اصولي در اين كانون همچون گذشته پابرجاست.
اميري دونده، يكي از شخصيتهاي به يادماندني سينماي ايران بوده و خواهد بود، جواني تنها 

و جنوبي كه محكم و استوار براي ماندن و زندهماندن تالش ميكند.
دونده امير نادري موفقيتهاي چشمگيري در عرصههاي جهاني به دست آورد.

 ركورد شكني «عقابها»
عقابها، يكي از پرفروشترين فيلمهاي تاريخ ســـينماي ايران، ساخته ساموئل خاچيكيان 
است كه در سال 1364 به نمايش در آمد و مدتها روي پرده سينماهاي ايران بود. حضور ساموئل 

خاچيكيان در سينماي بعد از انقالب با عقابها استارت خورد.
«بيبي چلچله»، تداوم موفقيتهاي كيومرث پوراحمد است كه حاال ديگر رفته رفته به چهرهاي 

شاخص تبديل ميشود. فيلمي شريف و انساني كه يكي از آثار برتر سال 1366 به شمار ميآيد.
يداهللا صمدي ديگر كارگردان نام آشـــناي ســـينماي ايران نيز اولين فيلم خود را با نام «مردي 
كه زياد ميدانســـت» روانه پرده سينماها كرد؛ فيلمي متوسط كه نشان از استعداد فراوان صمدي در 
كارگرداني كمديهاي اجتماعي داشت. او هم مثل بسياري از فيلمسازان هم نسل خود توانست در 

كوتاه مدت موقعيتش را تثبيت كند.

 «ماديان» و علي ژكان
«ماديان» يكي از برترين آثار به نمايش درآمده در سال1365 ساخته علي ژكان بود؛ فيلمسازي 

كه به رغم تالش فراوانش ديگر نتوانست موفقيت اولين فيلمش را تكرار كند.
حضور بسيار موفق سوسن تســـليمي و حسين محجوب در اين اثر برگزيده سينماي ايران به 
موفقيت آن در جلب توجه تماشاگران و منتقدان كمك بسيار كرد و توانست به لحاظ كيفي سينماي 

اجتماعي ايران را چند پله به لحاظ كيفي ارتقا بخشد.
«ماديان» يكي از ا ولين آثار ســـينماي بعد از انقالب اســـت كه حكايت رنج زن ايراني را در 
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مناسبات بسته سنتي و روستايي به تصوير ميكشـــد. محمد طالبي، ديگر فيلمساز معرفي شده به 
ســـينماي ايران است كه با «خط پايان» از راه ميرسد، فيلمي كه اولين اثر حادثهاي ورزشي سينماي 
ايران شـــناخته ميشـــود. او در فيلمهاي بعدياش رويه متفاوتي را در پيش مي گيرد و به سينماي 

اجتماعي روي مي  آورد.

 كيانوش عياري
 ســـال 1365 براي سينماي ايران، سالي مهم و به ياد ماندني بود چرا كه در اين سال، اولين فيلم 
كيانوش عياري يكي از چند كارگردان شـــاخص سينماي بعد از انقالب با نام «تنوره ديو» روي پرده 
ميرود؛ اثري ارزشمند در دهه 60 سينماي ايران كه نقطه آغازي كامًال واضح و روشنگر براي معرفي 
كيانوش عياري به عنوان فيلمســـازي بود كه از سينماي آزاد قبل از انقالب قدم به سينماي حرفهاي 

بعد از انقالب ميگذاشت.

 مسعود جعفري جوزاني و «جادههاي سرد»
 در اين سال، سينماي ايران يكي ديگر از سرمايههاي مهمش را شناخت آن هم با فيلمي كه هنوز 
هم از خاطره و ذهن شيفتگان سينماي متعالي ايران زدوده نشده است. «جادههاي سرد» را ميگويم 
كه در شرايط جّوي بسيار نامساعد و با كوشش دسته جمعي دستاندركاران فيلم و به ويژه مسعود 
جعفري جوزاني به عنوان كارگردان و علي نصيريان در مقام بازيگر ســـاخته شد. اين فيلم تعريفي 

متفاوت از ايستادگي در برابر قهر طبيعت در سينماي ايران ارائه ميكند.
محمد متوسالني، يكي ديگر از سينماگران با تجربه سينماي ايران در سال 1365 اولين فيلم بعد 
از انقالبش را با نام «كفشهاي ميرزانوروز» روانه پرده ســـينماها كرد؛ يكي از آثار برتركمدي كه با 

بازي هنرمندانه علي نصيريان توانست توجه بسياري از شيفتگان سينماي كمدي را جذب كند. 
زندهياد ســـيفاهللا داد هم در اين سال يك فيلم تلويزيوني را به عنوان اولين فيلمش به نام «زير 

باران» روانه اكراني محدود كرد.

 پوران درخشنده، اولين زن كارگردان سينماي بعد از انقالب
پوران درخشـــنده، اولين زن سينماگر بعد از انقالب با فيلم «رابطه» معرفي شد. اين فيلم دربارة 

زندگي نوجواني كر و الل بود كه نميتوانست با اطرافيان خود ارتباط برقرار كند. 
درخشـــنده از همان ابتدا نشان داد كه شيفته ســـاختن فيلمهاي روانكاوانه با شخصيتهاي 
نوجوان است كه رفته رفته با تالش براي به تصوير كشيدن آسيبهاي اجتماعي نيز همراه ميشود.

 ابراهيم حاتميكيا و سينماي دفاع مقدس
ســـينماي دفاع مقدس در ســـال 66 با فيلم «هويت» ابراهيم حاتميكيـــا را به عنوان يكي از 
شاخصترين سينماگران نسل بعد از انقالب شـــناخت؛ فيلمسازي برآمده از متن دفاع مقدس كه 

ميخواست هميشه و در همه حال فرزند زمانه خود باشد.

 اجارهنشينها، مهمترين فيلم كمدي سينماي ايران
در ســـال 1366 داريوش مهرجويي مهمترين فيلم كمدي سينماي ايران را با نام اجارهنشينها 

روانه پرده سينماها كرد.
كمدي اجتماعي اجارهنشينها در كارنامة ســـينماي مهرجويي اثري متفاوت بهشمار ميآيد 

همچنان كه توانست به عنوان يك كمدي نمونهاي در سينماي ايران مطرح شود.

محمدعلي نجفي با گزارش يك قتل و داريوش فرهنگ با «طلســـم» به سينماي ايران معرفي 
شدند.

 ناخدا خورشيد
ناصر تقوايي در ســـال 1366 يكي از شاخصترين آثار سينماي اجتماعي طول تاريخ سينماي 

ايران را با نام «ناخدا خورشيد» روانه پردة سينماها كرد.
اين فيلم كه فيلمنامهاش براســـاس «داشتن و نداشتن» اثر ارنست همينگوي نوشته شده بود، تا 
مدتها در صدر جدول بهترينهاي سينماي ايران از نگاه منتقدان قرار داشت و هنوز هم به عنوان اثري 

شاخص در فهرست 10 فيلم برتر سينماي ايران جايگاه ويژه خودش را دارد.
ناصر تقوايي در اين اثر با تأكيد بر شـــخصيتمحوري ناخدايي يك دست به نام خورشيد و با 
طراحي شخصيتهايي پرداخت شده و به يادماندني و ميرانسنهاي دقيق و مؤثر اثري خلق ميكند 
كه در عرصه ســـينماي اجتماعي اهميت شخصيتپردازي و طراحي قصه متناسب با فرم را يادآور 
ميكند و در اينجا نميتوانم از اشاره به يك نكته بگذرم. شادروان استاد مرتضي مميز، يكي از بهترين 
پوسترهاي سينمايي را براي اين فيلم طراحي كرده است. سينماي ايران، اين روزها به امثال مرتضي 

مميز نياز فراوان دارد. يادش گرامي.

 آنسوي آتش
در ادامه مرور بر آثار برگزيده ســـينماي ايران، باز هم به يكي از آثار كيانوش عياري ميرسيم، 

آنسوي آتش؛ يك وسترن تمامعيار است كه در جنوب ايران ميگذرد.
عياري با اين فيلم، توانست همه نگاههاي نگران به اوضاع كيفي سينماي ايران را به خود جلب 

كند. او همچنان يكي از برترينهاي سينماي بعد از انقالب بود.

 خانه دوست كجاست؟
اولين فيلم عباس كيارستمي در ســـينماي بعد از انقالب خانه دوست كجاست؟ بود كه حاال 
ديگر در عرصه ســـينماي كودك و نوجوان ايران، فيلمي كالسيك بهشمار ميآيد. نقش اين فيلم در 
معرفي ســـينماي ايران به عرصههاي جهاني انكارناپذير است و يكي از شاعرانهترين آثار سينماي 
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ايران بهشـــمار ميآيد. كيارستمي با اين فيلم سبكي ويژة خود بهوجود آورد؛ سبكي كه در سينماي 
ايران و جهان پيرواني هم داشته و دارد.

سينماي كيارستمي، بيش از آنكه متكي به فضاســـازي و بيزانس باشد، به دنبال واقعيتهاي 
بيرون از كادر است. واقعيتهايي كه گاهي صدايشان را ميشنويم ولي تصويرشان را نميبينيم.

در خانه دوســـت كجاست؟ تصوير مشـــهور دويدن نوجوان در جادهاي كه به تك درختي 
ميرسد، نقطه آغاز حركتي است كه معادالت مرسوم و پذيرفتهشده فضاسازي در سينماي رئاليستي 

را به هم ميزند.

 باشو، غريبه كوچك
بهرام بيضايي در ادامه نگاه اجتماعي آميخته با تمثيلگرايي خود به واقعيتهاي پيراموني، اثري 
را با نام «باشو غريبه كوچك» به سينماي ايران عرضه ميكند؛ فيلمي كه سعي ميكند متناسب با زمانه 
خودش باشد و ضمن پرداختن به شخصيت هميشـــگي زن در آثار بيضايي و تأكيد بر استواري و 

استقامت او، به تفسيري تازه از وطنانگاري در پروسه پيچيده تقدير و تمثيل دست يابد.

 ابراهيم فروزش
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان در ادامه درخشش چشمگير خود در دهة 60 اين بار به 
سراغ ابراهيم فروزش به عنوان يكي ديگر از استعدادهاي سينماي بعد از انقالب ميرود و فروزش 
كليد را به كارنامه سينماي «دربارة كودك» اضافه ميكند؛ فيلمي ساده و واقعگرايانه با فيلمنامهاي از 

عباس كيارستمي كه مثل هميشه واقعيتي بسيار ساده شده را بازگو ميكند.

 «كانيمانگا» و شادروان سيفاهللا داد
اكران سال 67 شاهد نمايش يكي از فيلمهاي نمونهاي سينماي  جنگ بود و زندهياد سيفاهللا داد 
را هم به عنوان كارگرداني حرفهاي و مسلط بر گونه «جنگي» و «حادثهاي» در سينماي ايران معرفي 
كرد. اگرچه اين فيلمساز فقيد سينماي ايران در مقاطعي از فعاليت حرفهاي خود درگير كار اجرايي 
شد و مدتي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را به عهده گرفت، ولي در عرصه كار 
عملي فيلمســـازي همواره فيلمسازي موفق و آشنا با قواعد اصولي سينما و توليد پروژههاي بزرگ 
و مهم بوده اســـت و سالها بعد با كارگرداني «بازمانده» بهترين فيلم تاريخ سينماي بعد از انقالب را 

دربارة پيدايش صهيونيسم و اشغال فلسطين را به كارنامهاش افزود.
كانيمانگا، فيلمي خوشســـاخت و حرفهاي بود كه توانســـت در ميان فيلمهاي توليدشده با 

مضمون دفاع مقدس حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد.

 «شيرك» و مهرجويي
داريوش مهرجويي همچنان به اقتباسهاي ادبي خود ادامه ميدهد و شيرك را براساس داستاني 

از كامبوزيا پرتوي ميسازد.

مهرجويي با بازگشـــت به فضاي روستا، گويي ميخواهد خاطرات «گاو» را زنده كند ولي اين 
بار شـــخصيت اصلي فيلم نوجواني است كه روستاي محل سكونتش به جاي بلوريها مورد هجوم 
گرازها قرار گرفته و شيرك به كمك دشتباني به نام حاج خالو و يك سگ شكاري گرازها را فراري 
ميدهد. فيلم آشكار مفاهيم سمبليك بسياري دربارة دفع تجاوز دشمن داشته و مهرجويي همچنان 

دغدغههاي نگاه سمبليك را با خود همراه دارد.

 شايد وقتي ديگر
دهه 60، آثار ارزشمندي را به كارنامة سينماي ايران هديه كرد كه يكي از مهمترين آنها «شايد 
وقتي ديگر» ســـاخته بهرام بيضايي اســـت؛ فيلمي كه با گذشت نزديك به سه دهه از اولين نمايش 

عمومي آن هنوز هم در ميان آثار برگزيده سينماي ايران جايگاه ويژه خود را دارد.
شايد وقتي ديگر در ادامه نگاه دقيق و موشـــكافانه بيضايي به شخصيت زن در آثارش، اينبار 
مضموني روانكاوانه با مايههايي از ملودرامي دقيق و بســـيار كنترلشده را با مفاهيم سمبليك مرتبط 

با بازيابي خود واقعي و جستجوي هويت گمشده در هم ميآميزد.

شايد وقتي ديگر حضور ارزشمند سينماگري را يادآور ميشود كه با كمال تأسف نتوانستيمـ 
يا شـــايد نخواستيمـ  از همة ظرفيتهاي نهان و آشكارش براي بهتر فهميدن رابطه سينما و انديشه 

بهره بگيريم.

 رخشان بنياعتماد
ســـينماي دهة 60 در ادامـــه پرنده كوچك 
خوشبختي (پوران درخشنده)، ترن (اميد قويدل) 
و پرستار شـــب (محمدعلي نجفي) را هم به عنوان 
چند اثر درخور تأمل در كارنامه ثبت ميكند تا اينكه 
به اولين فيلم رخشـــان بنياعتماد ميرسيم؛ يك 
كمدي اجتماعي درخور اعتنا كه به عنوان اولين اثر 
فيلمساز توانست نگاههاي مثبت بسياري را متوجه 

خود كند.
بنياعتماد با اين فيلم به عنوان دومين فيلمساز 
زن سينماي بعد از انقالب معرفي شد و همانطور 
كه بســـياري از منتقدان و صاحبنظران پيشبيني 
ميكردنـــد، در ادامه به يكي از فيلمســـازان مهم 
ســـينماي ايران تبديل ميشود. مايههاي طنز رقيق 
در آثـــار بنياعتماد البته خيلـــي دوام نميآورد و 
بهزودي جاي خـــود را به نگاه جدي و غالبًا تلخ به 

واقعيتهاي اجتماعي پيراموني ميدهد.
ايســـتگاه (يداهللا صمدي)، گاويار (كيومرث 
پوراحمد)، سرب (مســـعود كيميايي)، زردقناري 

(رخشان بنياعتماد)، عروسي خوبان (محسن مخملباف) ديگر آثار مهم دهه 60 بهشمار ميآيند.
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 كامبوزيا پرتوي و «ماهي»
كامبوزيا پرتوي با فيلم «ماهي» به عنوان يكي از فيلمسازان جوان و با استعداد به سينماي كودك 
و نوجوان معرفي شد. فيلمنامه ساده ولي تأثيرگذار ماهي، يادآور آثار موفق كانوني در سينماي ايران 

است كه اين بار توسط خانه ادبيات و هنر كودكان و نوجوانان توليد شده است.

 ديدهبان
دهه 60 براي ســـينماي ايران خوشيمن بود و يكي از داليل آن هم در كنار همه ويژگيهاي 

ديگرش حضور موفق ابراهيم حاتميكيا در عرصه سينماي دفاع مقدس بود.
زماني كه حاتمي  كيا بعد از فيلم مهجور «هويت»، ديدهبان را در سال 1368 روانه پرده سينماها 
كرد، ســـينماي دفاع مقدس پس از معرفي رسول مالقليپور، چهرة سرشناس ديگري نداشت ولي 
بعد از ديدهبان، گونه دفاع مقدس سر و شـــكل متفاوتي پيدا كرد و حاتميكيا به عنوان فيلمسازي 
تربيت شـــده در سينماي بعد از انقالب، به عنوان يكي از سرمايههاي مهم اين سينما، فعاليت جدي 

خود را در اين عرصه آغاز كرد.
ويژگي مهم ســـينماي حاتميكيا اين بود كه او براساس ديدهها و تجربههاي شخصي خود از 
دوران دفاع مقدس فيلم ميساخت. حرفي و فكري داشت كه مطمئن بود از طريق سينما و به كمك 
بيان تصويري بيشـــترين تأثير را بر مخاطبانش خواهد داشت. او درست فهميده بود و در ادامه هم 
ثابت كرد كه قواعد و اصول ســـينما را هم خوب ياد گرفته و فهميده است. استقبال از ديدهبان راه را 
براي حاتميكيا باز و هموار كرد و اگرچه او در ادامه راه با مشكالت بسياري براي در اختيار گرفتن 
امكانات لجستيكي روبرو شـــد ولي هيچگاه اجازه نداد كمبود امكانات به ساختار بصري آثارش 

لطمه جدي وارد كند.
در مسير تندباد (مســـعود جعفري جوزاني)، روز با شكوه (كيانوش عياري)، گلنار (كامبوزيا 
پرتوي)، بايسيكلران (محسن مخملباف)، ناروني (سعيد ابراهيميفر)، مهاجر (ابراهيم حاتميكيا) 

از جمله آثار مهم دهه 60 بهشمار ميآيند.

 هامون و هامونبازها
نميدانم گفتن و نوشـــتن از هامون مهرجويي به عنوان يكـــي از برترين و ماندگارترين آثار 
ســـينماي دهه 60، پس از اين همه گفته و نوشته درباره اين فيلم چقدر ميتواند الزم و جذاب باشد 
ولي حاال پس از گذشت نزديك به ربع قرن از زمان اولين نمايش عمومي آن، در شرايطي كه به يك 
فيلم كالت واقعي و تمامعيار تبديل شـــده، ميتوانيم كمي از فضاي بهوجود آمده فاصله بگيريم و 
يكبار ديگر به شرايط آن سالها و زمانه كنوني بيانديشيم و ببينيم كه راستي چه اتفاقي افتاده كه هامون 

مهرجويي توانسته اين تعداد مخاطب عالقهمند داشته باشد و همچنان به حيات خود ادامه دهد.
راز جذابيت هامون براي هامونبازها چه بوده و چرا اين اتفاق تقريبًا براي هيچ فيلمي در تاريخ 
ربع قرن سينماي ايران رخ نداد. پاســـخ به اين سؤال شايد در اين مجال محدود نگنجد ولي اجازه 
بدهيد به عنوان كســـي كه پيش از سه دهه از ارتباط نزديك او با سينماي ايران به عنوان نويسنده و 

منتقد ميگذرد، اين چند سطر را بنويسيم و خالص!
داريوش مهرجويي، هامون را براســـاس فهم و درك غريضي خود از مقوله انســـان و معنا و 
فلســـفه انسان بودن و عاشق بودن ساخت و اين درك غريزيـ  كه البته آگاهي را هم به عنوان پوسته 
ظاهرياش با خود داشتـ  با حسن و درك غريزي و احساسي بسياري از مخاطباناش درهم آميخته 

و آنقدر خوب جواب داد كه خيليها به داليل ويژه خودشان از جمله همذاتپنداري، غمخواري، 
تحريك احساس يا هر اسم ديگري كه بخواهيم برايش انتخاب كنيم،هامون را براي هميشه گوشهاي 
از دنياي ذهني خودشـــان به يادگار نگه داشتند تا هر وقت خواستند لذت كشف سينماي واقعي را 

درك كنند و اين اثر برگزيده و جاودانه سينماي ايران را به ياد بياورند.
«هامون» نقطه عطفي را در سينماي دهه 60 رقم زد. راستي به اين نكته فكر كردهايد كه اگر دهه 

60 نبود، كارنامه سينماي ايراني چه حال و اوضاعي داشت؟

 علي حاتمي و «مادر»

«مادر» هم دركارنامه علي حاتمي به نوعي حكم هامون را در كارنامه مهرجويي داشـــته و همه 
شـــاخصههاي ســـينماي علي حاتمي را در خود دارد و خاصيت «كالت» بودن را هم. بهترين فيلم 
تاريخ سينماي ايران دربارة مادر و عرصه هنرنمايي براي بازيگراني همچون اكبر عبدي، محمدعلي 

كشاورز و ....
علي حاتمي هم در اين فيلم، همانند داريوش مهرجويي در كنارهمه داشـــتهها و آگاهيهاي 
اكتســـابياش، ناخودآگاه نگاه غريزي را مالك كارش قرار ميدهد و حســـي كه از غريزة متكي بر 
آگاهي نشـــأت ميگيرد، بر پرده سينما جاري ميشود و مادر را در قلب مخاطبانش جاي ميدهد و 
اينگونه است كه مادر، ميشود گل سرسبد سينماي علي حاتمي كه هر بار ديدنش تجربهاي تازه براي 

همه كساني است كه سينما و مادر را دوست دارد.

دهه هفتاد و فيلمسازان تازه نفس
با پايان دهه 60 و آغاز دهة هفتاد، فيلمســـازان جوان و تازه نفسي وارد عرصه سينماي ايران 
شـــدند كه اگرچه برخي از آنها استعدادهاي خوبي از خود به نمايش گذاشتند ولي وقتي به فهرست 
فيلمهاي به يادماندني دهه 70 نگاه ميكنيم، باز هم بســـياري از آنها متعلق به فيلمسازان باتجربه و 

قديمي است.

 «نياز» و داودنژاد
در عرصه فيلمهاي نمونهاي ايران در ژانر اجتماعي «نياز» عليرضا داودنژاد هيچوقت فراموش 
نميشود و شايد خود فيلمساز هم معتقد باشد كه بهترين و واقعگرايانهترين اثرش را ساخته است.

دو شخصيت نوجوان نياز وقتي در اوج رقابت كاري به آستانه اتخاذ تصميمي اساسي ميرسند، 
مخاطباش، كامًال براي پذيرفتن آن آمادگي دارد چون پرداخت فيلم به گونهاي است كه مخاطب 
را بدون آنكه در برابر شـــخصيتش موضعگيري كند، در مســـيري قرار ميدهد كه انتخاب نهايي 

شخصيتها، باورپذير باشد. اين نوع پرداخت در سينماي آن سالها بسيار كمياب بود.

 خانه خلوت
«خانه خلوت» مهمترين فيلم كارنامه مهدي صباغزاده اســـت كه سال 1371 روي پرده رفت. 
فيلمي كه به زندگي يك نويســـنده قديمي مطبوعات ميپردازد كه در برابر مظاهر روزنامهنگاري 
نوين مقاومت ميكند؛ مقاومتي كه تأثير منفياش را روي زندگي شخصي امير جاللالدين بر جاي 

ميگذارد.
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چند اتفاق جنبي درام خانه خلوت را تكميـــل ميكند و حضور عزتاهللا انتظامي هم كه مثل 
هميشه بسيار مؤثر است.

 تهمينه ميالني
سومين كارگردان زن ســـينماي بعد از انقالب تهمينه ميالني است كه پس از يكي، دو تجربه 
نه چندان موفق با «ديگه چه خبر؟» شـــلوغ و پرســـرو صدا از راه ميرسد و با نگاهي جانبدارانه به 

شخصيت زن در جامعه، خود را به خوبي معرفي ميكند.

 «عروس» بهروز افخمي
بهروز افخمي با «عروس» دو جوان اول تازه نفس را به ســـينماي ايران معرفي ميكند. ضمن 
اينكه خودش هم تسلط تكنيكياش را به عنوان فيلمسازي جوان و جوياي نام در سراسر اثر به رخ 

ميكشد.
عروس يكي از پرفروشترين فيلمهاي دهه 70 سينماي ايران است و نقطه آغاز حضور موفق 

نيكي كريمي و ابوالفضل پورعرب در سينماي ايران.
عروس توانست در مقطعي، الگويي براي توليد تريلر ايراني باشد.

 پرده آخر
دستياري طوالني مدت بهرام بيضايي، و اروژ كريم مسيحي را در دهة 70 براي كارگرداني يكي 
از آثار مهم و «كالت» ســـينماي ايران يعني «پرده آخر» آماده كرد. اين فيلم، اولين و بهترين اثر كريم 

مسيحي است كه تقريبًا سرنوشتي همچون علي ژكان در سينماي ايران پيدا كرد.

پرده آخر به لحاظ ساختار، ميزانسن و صحنهپردازي تحت تأثير آثار بهرام بيضايي ساخته شد 
ولي در مجموع هويت مســـتقل خود را حفظ كرده و با نزديك شدن به فضايي نمايشي، مضمون 

جنايي معمايي خود را در فضايي كامًال متفاوت با آثار جنايي متعارف طرح كرد.

 «هور در آتش» و نامي ديگر در عرصه سينماي دفاع مقدس
دهه هفتاد، شـــاهد به بار نشستن تالشهاي عزيزاهللا حميدنژاد به عنوان يكي ديگر از نامهاي 
شاخص سينماي دفاع مقدس براي كارگرداني هور در آتش بود كه به گمانم هنوز هم ميتواند يكي 

از 10 فيلم شاخص سينماي دفاع مقدس به شمار آيد.
اگرچه حميدنژاد در سالهاي بعد نتوانســـت در مناسبات ويژة سينماي ايران جايگاه تثبيت 
شـــدهاي براي خود فراهم آورد و مدتهاست كار تازهاي از او ديده نشده است ولي هور در آتش 

نشانههاي درستي از به عرصه آمدن فيلمسازي مستعد و آشنا با مقوله دفاع مقدس داشت.

 «خاكستر سبز» مهجور برگزيده!
يكي از اتفاقات ناگوار ســـينماي ايران در دهة 70، مهجور ماندن يكي از مهمترين آثار ابراهيم 

حاتميكيا به نام «خاكستر سبز» بود.
او در اين فيلم به موضوع جنگ و نسلكشـــي در بوسني و حضور يك عكاس ايراني در گير و 

دار نبرد پرداخته بود. اين فيلم كه زحمات زيادي براي ساخته شدنش كشيده شد، متأسفانه به دليل 
رفتارهاي غلط در عرصه نمايش و اكران نامناسب، آن طور كه بايد ديده نشد درحالي كه ارزشهاي 
خاكستر سبز، هنوز هم بعد از گذشت نزديك به دو دهه از اولين نمايش عمومي آن كمرنگ نشده و 

نشان از تسلط حاتميكيا بر ابزارهاي موردنيازش براي ساختن فيلمي تأثيرگذار دارد.

جنگ در بوسني، محملي ميشود براي پرداختن به مضامين انساني در دل جنگ.
معتقدم خاكستر سبز بايد در موقعيت كنوني يك بار ديگر به نمايش عمومي درآمده و دربارهاش 
بيش از پيش گفته و نوشته شـــود. اين فيلم هنوز قابليتهاي كشف نشدهاي داردكه ميتواند براي 

نسل جوان و كم تجربه مثل كالس درس عمل كند.

 «عروس آتش» و خسرو سينايي
خسرو سينايي كارگردان باتجربه سينماي داستاني و مستند ايران، در دهه 70 فيلم مهمي را به نام 
عروس آتش كارگرداني كرد كه ضمن به نمايش گذاشتن قابليتهاي نهفته بازي حميد فرخنژاد، به 

لحاظ طرح مضاميني دربارة سنتهاي قومي يكي از آثار برگزيده سينماي ايران به شمار ميآيد.
عروس آتش با انتخاب مضموني جسورانه سعي ميكند با حفظ نگاهي مستندگونه به مضمون 

اجتماعياش، ميزان تأثيرگذارياش را دوچندان كند و سينايي به اين هدف نائل ميشود.
خسرو سينايي بعد از عروس آتش نتوانســـت هيچ محدوديتي را بپذيرد و خود را در عرصه 
مناســـبات ســـينماي تجاري و حرفهاي ايران حفظ كند و سالهاست منتظر شروع كار تازهاي از او 

هستيم.

 مهرجويي و سهگانه سارا، پري و ليال
مهرجويي در دهة هفتاد به محور قراردادن شـــخصيت ســـه زن و باز هم اقتباس از ادبيات و 
نمايشنامه، ســـه اثر برگزيده ديگر را به كارنامه خود و سينماي ايران افزود؛ سه اثري كه توانستند 
شـــخصيت متفاوتي از زن در سينماي ايران ترسيم كنند. شـــخصيتهايي كه بدون نياز به ترحم 
راهشـــان را از بين موانع و ناهمواريها باز ميكنند، تصميم جدي زندگيشان را ميگيرند و پاي آن 

هم ميايستند.
وقايع پيرامون اين سه زن، برآمده از همه آن چيزهايي است كه نامش را تقابل سنت و مدرنيته 
ميگذاريم؛ همان چيزي كه مهرجويي با پشتوانه درك و شناخت فلسفياش از حيات انسان معاصر 
به آنها ميپردازد و بدون آنكه رأي قاطعي دربارة آنها و رفتارهايشان صادر كند، خود واقعيشان 

را به نمايش گذاشته و قضاوت را به عهده تماشاگر ميگذارد.

 رضا ميركريمي و تنفس در هواي تازه
رضا ميركريمي با «زير نور ماه» براي اولين بار در ســـينماي ايران نگاهي متفاوت به شخصيت 
روحاني در سينما دارد و در «خيلي دور خيلي نزديك» تحت تأثير فضاي معناگرايي كه ظاهراً از آن 
حمايت ميشـــد، بيآنكه به ورطه شعارزدگي و پرداختهاي سطحي درغلتد، مضموني ارزشي و 
معنايي را در قالب شخصيت پزشكي بياعتقاد كه عاقبت دست خدا را بر سر خود ميبيند، به نمايش 
گذاشت و بعد هم در «به همين سادگي» به روح و روان زني تنها در متن زندگي روزمره نزديك شد 

و باز هم به «معنا» و «ارزش» مفهومي تازه بخشيد. او در هواي تازه سينماي ايران تنفس ميكرد.



 شهرام اسدي و «روز واقعه»190
اما نوشـــتن از دهه 70 سينماي ايران و گذشـــتن از كنار «روز واقعه» شهرام اسدي، خطايي 
جبرانناپذير است. اســـدي، فيلمنامهاي از بهرام بيضايي را به تصوير كشيد و حاصل اين دو نگاه 

فيلمي شد كه بهترين اثر به نمايش درآمده سينماي ايران درباره واقعه عاشورا است.
روز واقعه، تعريفي متفاوت از سينماي ديني و تاريخي ارائه كرد كه اگرچه تأثير چنداني بر پيكره 
ســـينماي ايران بر جاي نگذاشت و سينماي ديني و تاريخي ايران به راه خودش رفت، ولي به عنوان 
تجربهاي گرانبها كه سينماگر و نمايششناسي همچون بهرام بيضايي پيريز آن بوده است در كارنامه 

سينماي ايران ثبت شد و تأثيرش را بر مخاطب اين سينما براي هميشه برجاي گذاشت.
نمايشهاي مكرر اين فيلم و اســـتقبال چشمگير مخاطبان، نشان داد كه بهرام بيضايي و شهرام 

اسدي، راه درستي را پيمودهاند و سينماي ايران همچنان به تجربههايي اينچنين نياز دارد.

 آژانس شيشهاي
بدون ترديد يكي از فيلم كالتهاي اين دهه، «آژانس شيشهاي» ساخته ابراهيم حاتميكياست؛ 

فيلمي بدون تاريخ مصرف و اتفاقًا متعلق به همه عصرها.
شـــخصيت به ظاهر ياغي فيلم اقدام ميكند، كاري را كه درســـت تشخص ميدهد به انجام 
ميرســـاند. اتفاقات پيرامونش تأثير زيادي روي تصميمش بر جاي نميگذارد و به تكليفش عمل 
ميكند تا لحظه آخر. دســـت آخر هم او ميماند و وجداني آسوده و سرنوشتي نامعلوم. سرنوشت 
در اين لحظه البته خيلي مهم نيســـت. حاج كاظـــم وجدانش را نجات ميدهد و اين موفقيت كمي 

نيست.

ابراهيم حاتميكيا در آژانس شيشهاي به همه كساني كه معتقد بودند اگر موقعيت و اختيارات 
او را داشتند، ديدهبانها و مهاجرها و خاكستر سبزهاي بسياري ميساختند ثابت كرد كه ساخته شدن 
هيچكدام از آن فيلمها با تكيه بر رانت و شـــانس و الزامات نورچشمي بودن شكل نگرفتهاند بلكه 

همگي از يك نياز سرچشمه ميگيرد: نياز به آگاه شدن و آگاه كردن.
آژانس شيشـــهاي نتيجه منطقي ســـالها تالش فيلمســـاز براي پرداختن به شخصيتها و 
موضوعهاي دفاع مقدس و رنجنامهاي براي همه سالهايي است كه حاتميكيا فيلم جنگي ساخت 
ولي گاهي براي ساختن فيلمي مثل برج مينو، امكانات جنگي موردنيازش را با مشكالت بسيار تهيه 

كرد و بارها تا آنجايي پيش ميرفت كه عطاي سينماي جنگ را به لقايش ببخشد.

 «سفر به چزابه» و «نجات يافتگان»
در همين ســـالها زندهياد رسول مالقليپور هم با تحمل مشكالت و مرارتهاي بسيار، فيلم 
دفاع مقدسي ميساخت كه او هم مثل حاتميكيا از پا نمينشست چرا كه به راهي كه در پيش گرفته 

بود، اعتقاد داشت.
دو فيلم ســـفر به چزابه و نجات يافتگان محصول اين شرايط و تالشها هستند. دو فيلم دشوار 

و تأثيرگذار كه به نوعي حديث نفس فيلمساز هم بودند.

 مجيد مجيدي و «رنگ خدا»

مجيد مجيدي كه پيش از اين با «بچههاي آســـمان» نام خود را در سينماي ايران و جهان بلند آوازه 
كرده بود، در دهه 70 با رنگ خدا، يك بار ديگر تواناييهايش را در پرداختن به شخصيتهاي نوجوان و 
مضاميني انساني و ارزشي به نمايش گذاشت در دل طبيعتي زيبا و سرسبز، با دستمايه قرار دادن شخصيت 
نوجواني نابينا، باز هم بدون تكيه به پرداختهاي شـــعاري منتسب به سينماي معناگرا، تعريف جديدي 

از معناگرايي در سينما ارائه ميكند؛ تعريفي كه با سطحي نگري و شعار سنخيتي ندارد.

 ليلي با من است
ليلي با من است در عرصه 
ســـينماي كمديـ  جنگي يك 
پديده در ســـينماي ايران تلقي 
شـــد و يكي از فيلمهاي مؤثر و 
جريان ساز سينماي ايران لقب 
گرفت.كمال تبريزي بدون عبور 
از خط قرمزها دو «گونه» طنز و 
دفاع مقـــدس را در هم آميخت 
و نتيجه كار فيلمي شد كه پس از 
بارها نمايش از تلويزيون هنوز از 
جذابيتها و ارزشهايش كاسته 

نشده است.
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دهه 80  ؛  كم فروغ و معمولي
دهه 80 براي ســـينماي ايران، دهه ظهور نامهاي جديد بود و معرفي استعدادهاي تازه، در اين 
دهه اصغر فرهادي توانســـت سهگانة معروفش را تكميل كند و در عرصههاي جهاني بدرخشد. در 
اين دهه به جز چند اثر برگزيده، بقيه فيلمها چنگي به دل نميزدند و به طور كلي منهاي استثناهايي 

كه ذكر شد، دهه 80 براي كارنامه سينماي ايران خوشيمن نبود.

 اصغر فرهادي؛ جريان ساز و صاحب سبك

اصغر فرهادي با سه فيلم «چهارشنبه سوري»، «درباره الي» و «جدايي نادر از سيمين» توانست 
به يكي از چند كارگردان جريان ســـاز سينماي ايران تبديل شود. موفقيت جدايي نادر از سيمين در 
اسكار و موفقيت چشـــمگير درباره  الي در ايران و آن سوي مرزها، زمينههاي  كافي را براي تبديل 
شدن اصغر فرهادي به فيلمســـازي صاحب سبك كه توانسته بر پيكره سينماي ايران تأثير بگذارد، 
فراهم ميسازد. آثار فيلمســـازان جوان چند سال اخير و تأثيرپذيري برخي از آنها از آثار فرهادي 
نشان ميدهد كه او نيز همچون عباس كيارستمي جريان ساز شده و حاال ميتوان درباره او و آثارش 

بيش از آنچه كه تاكنون گفته و نوشته شده، گفت و نوشت.
اصغر فرهادي هم مانند بســـياري از فيلمسازان قبل و بعد از خود، به طرح مضاميني اجتماعي 
عالقهمند اســـت ولي آنچه كه به عنوان مثال درباره الي و جدايي نادر از ســـيمين را از ســـاير آثار 
اجتماعي سينماي ايران متمايز ميسازد، نوع نگاه فيلمساز به انتخاب مضمون در اين ژانر و پرداخت 
آن روي كاغذ و  پس از آن انتخاب فرم ســـاختاري مناسب براي به تصوير كشيدن فيلمنامه است. 
فرهادي در هر دو زمينه موفق ميشـــود متفاوت عمل كند. حتمًا تا االن متوجه شـــدهايد كه تأكيد 

نگارنده بر متفاوت بودن فيلمساز تا چه حد و حدودي بوده و نتيجه آن را هم شاهد بودهايم.
متفاوت بودن اصغر فرهادي باعث مطرح شدن او در سينماي ايران و جهان ميشود؛ تفاوتي كه 
البته ناشي از تابوشكني نيست. تفاوت نگاه فرهادي در جايي خودش را نشان ميدهد كه شخصيت 
واقعي آدمهاي پيرامونش و راســـت و دروغهايشان را پيش چشم خودشان ميآورد كه آنها درباره 
شـــخصيتها قضاوت كنندتا وقتي كه پيكر بيجان «الي» را ميبينيم، بالفاصله درباره سرنوشت او 

وآدمهاي پيرامونش تصميم نگيريم و قضاوت نكنيم.
در عرصه ســـاختاري هم اصغر فرهـــادي بنا را بر نگاه نزديك به شـــخصيتها ميگذارد. 
ميزانسنها به گونهاي است كه شخصيتها بدون كمترين جابجايي در مقابل دوربين قرار ميگيرند 
تا حضور كارگردان، كمتر احساس شود. تدوين فيلم هم در خدمت چنين ميزانسني است به همين 

دليل هم تناسب در خور تأملي بين فرم و مضمون به وجود ميآيد.

 حميد نعمتاهللا، استعداد تازهنفس
حميد نعمتاهللا پس از كارگرداني چند فيلم كوتاه، عاقبت با «بوتيك» به مخاطبان ســـينماي 
ايران معرفي شـــد، فيلمي كه از همان نمايش جشنوارهاياش بر ســـر زبانها افتاد و به فيلم مورد 
عالقه منتقدان تبديل شد. حميد نعمتاهللا در بوتيك به سراغ يك مضمون آشناي اجتماعي ميرود 
و ميتواند با تكيه بر تجربههايش مســـيري را در پيش بگيرد كـــه با تجربههاي اجتماعي متعارف 
ديگر فيلمسازان جوان و تازهنفس ايراني متفاوت است و همين تفاوت باعث ميشود كه نعمتاهللا 
در جايگاه متفاوت و ويژه خودش قرار بگيرد. او بعدها با كارگرداني سريال موفق «وضعيت سفيد» 
نشان داد كه موفقيت «بوتيك» اتفاقي نبود و او همچنان با تكيه بر نگاه متفاوت، موفق ميشود ذائقه 

تخريب شده مخاطبان سينما و تلويزيون را ترميم كند.
از ديگر آثار شاخص دهه 80 ميتوان به اين فيلمها اشاره كرد: ارتفاع پست(ابراهيم حاتميكيا)، 
بماني(داريوش مهرجويي)، خانهاي روي آب (بهمن فرمانآرا)، روزگار ما(رخشان بنياعتماد)، زندان 
زنان(منيژه حكمت)، قارچ سمي(رســــول مالقليپور)، كاغذ بيخط (ناصر تقوايي)، من ترانه پانزده 
سال دارم (رسول صدرعاملي)، شــــوكران(بهروز افخمي)، طال و مس(همايون اسعديان)، به همين 
سادگي (رضا ميركريمي)،  مارمولك(كمال تبريزي)، سگكشي(بهرام بيضايي)، خون بازي(رخشان 

بنياعتمــــاد)، وقتي همه 
خوابيم(بهــــرام بيضايي)، 
گيالنه (رخشان بنياعتماد)، 
نفس عميق(پرويز شهبازي)، 
يلدا(كيومــــرث  شــــب 
پوراحمــــد)، ميــــم مثل 
مالقليپور)،  مادر(رسول 
آواز گنجشــــكها(مجيد 
اتوبــــوس  مجيــــدي)، 
پوراحمد)،  شب(كيومرث 
تقاطع (ابوالحسن داوري) 

و ...

 خسرو شكيبايي در نمايي از فيلم اتوبوس شب نمايي از فيلم درباره الي
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دهه 90 و استثناءها

درآســـتانه ورود به نيمه دوم دهه 90، سينماي ايران با همه مشكالتي كه پيش رو 
داشته و دارد، چند فيلم پرفروش و درخور تأمل را به كارنامهاش اضافه كرده است. 

در ايـــن مجال محدود به نـــام فيلمهاي مهمدهه 90 تا پايان آذرماه 94 اشـــاره 
ميكنم و چند تصوير از فيلمهاي شـــاخص اين سالها را هم در ادامه مشاهده ميكنيد: 
ورود آقايان ممنوع (رامبد جوان). اينجا بدون مـــن (بهرام توكلي)، خوابم ميآد (رضا 
عطاران)، قصهها (رخشـــان بني اعتماد)، كاله قرمزي و بچه ننه (ايرج طهماســـب)، 
ملكه (محمدعلي آهنگر)، آذر، شـــهدخت، پرويز و ديگران (بهروز افخمي)، امروز (رضا 
ميركريمي)، چند مترمكعب عشق (جمشيد محمودي)، رستاخيز(احمدرضا درويش)، 
شـــيار 143 (نرگس آبيار)، ماهي و گربه (شـــهرام مكري)، ملبورن (نيما جاويدي)، 
ايران برگر (مســـعود جعفري جوزاني)، جامه دران (حميدرضـــا قطبي)، در دنياي تو 
ســـاعت چند است؟ (صفي يزدانيان)، رخ ديوانه (ابوالحسن داوودي)، شهر موشها(2)، 
محمدرسولاهللا (ص)(مجيد مجيدي)، من ديهگو مارادونا هستم (بهرام توكلي) ناهيد 

(آيدا پناهنده)، نهنگ عنبر (سلمان مقدم) «چ» (ابراهيم حاتمي كيا) و...
فيلم شـــيار 143 ســـاخته نرگس آبيار، يكي از فيلمهاي مطرح و پر فروش سال 

1394
فيلم محمد رســـول اهللا (ص) پـــر هزينهترين فيلم تاريخ ســـينماي  ايران  و پر 

فروشترين فيلم تاريخي سينماي بعد از انقالب

پرفروشترين فيلم سال 90 ورود آقايان ممنوع:  ساخته رامبد جوان

«چ»: ساخته ابراهيم حاتمي كيا از آثار برگزيده دهه 90

فيلم محمد رسول اهللا (ص)،ساخته مجيد مجيدي
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هيــس دخترها فرياد نميزنند: ساخته پوران درخشـــنده يكي از پرفروشترين فيلمهاي برتر 
سينماي اجتماعي ايران در دهه 90

ساخته نرگس آبيار فيلم شيار 143

مسعود كيميايى، ناصر تقوايى و ابراهيم حاتمى كيا 
سه كارگردان تاريخ و جريان ساز سينما در شب كارگردانان سينماى ايران

 بهرام بيضايي

 ساموئل خاچيكيان علي حاتمي عباس كيارستمي

 رخشان بنىاعتماد داريوش مهرجويى

 رسول صدرعاملى

كيانووش عّياري

كيومرث پوراحمد رضا ميركريمي مجيد مجيدي اصغر فرهادي پوران درخشنده

 مسعود كيميايي ابراهيم حاتميكيا ناصرتقوايي بهروز افخمي

كارگردانان  تأثيرگذار در

 تاريخ
 سينماي ايران
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رستاخيز: ساخته احمد رضا درويش

چند متر مكعب عشــق : ســـاخته 
جمشيد محمودي

نهنگ عنبر : ساخته سلمان مقدمامروز : ساخته رضا ميركريمي

ايران برگر : ساخته مسعود جعفري جوزاني قصهها : ساخته رخشان بنياعتماد
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صحنهاي از فيلم « داشآكل» ،سال1350- مسعود كيميايي

صحنهاي از فيلم « پستچي»،سال1351- داريوش مهرجويي

صحنهاي از فيلم « ملكوت»،سال1355-پرويز كيميابي

صحنهاي از فيلم «صادق كرده»،سال1351- ناصر تقوايي

در سال 1916 ميالدي(1357ش)«والريو 
زورليني» كارگردان سرشـــناس ايتاليايي 
بخش زيادي از فيلم صحراي تاتارها را در 
ارگ بم فيلمبرداري كرد. عدهاي از بازيگران 
سرشناس ســـينماي ايران از جمله سعيد 
كنگراني و محمدعلي كشاورز در اين فيلم 
ايفاي نقش كردند. در عكس سعيد كنگراني 

را در نمايي از فيلم ميبينيد.
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«يول برينر» بازيگر مشـــهور ســـينماي آمريكا در يكي از دورههاي برگزاري جشنواره جهاني فيلم تهران همراه با همسرش به ايران سفر كرد و در يكي از برنامههاي سفر به مناطق ديدني ايران، مدتي 
را هم در ميان ايالت قشقايي گذراند.

هژير داريوش (نفر وسط) در نشست خبري جشنواره جهاني فيلم تهرانـ  اين جشنواره مهمترين جشنواره فيلم سينماي قبل 
از انقالب بود كه هر سال گروهي از بازيگران و كارگردانان سرشناس سينماي جهان در آن شركت ميكردند 



197  علي نصيريان درنمايي از فيلم «ستارخان» ،سال1351- علي حاتمي

 محمد علي كشاورز و پرويز فنيزاده درنمايي از فيلم 
«رگبار»، سال1351- بهرام بيضايي

نورمن ويزدم كمدين سرشناس سينماي آمريكا در سفر به ايران، 
از شهر شـــيراز هم ديدن كرد. در بدو ورود نورمن به فرودگاه 
شيراز آقاي فرازمند نماينده روزنامه اطالعات در استان فارس با 

حلقه گل از او استقبال كرد.

نورمن ويزدم و ارحام صدر در موسسه اطالعات 
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پرديس سينمايي آزادي- تهران

ران
- ته

ديد
رج
 عص

نما
سي

پرديس سينمايي ملت- تهران
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سينما آزادي- بابل

سينما بهمن- قزوينسينما قدس- اردبيل

سينما فرهنگ- اراكسينما فلسطين- تبريز

پرديس سينمايي هويزه- مشهدپرديس سينمايي- كرج

سينما تربيت هالل احمر- مهاباد
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سينما دروازه طالئي-ازدحام مردم براي ديدن فيلم خانه خدا

سينما سانترال-اكران فيلم رابينهود
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سينما قصرطاليي اراك- سال 1350

سينما تابان تهران- سال 1356

سينما رويال- سال 1357
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سينماادئون - تهران

سينما ركس - تهران

سينما ايران - تهران، سال 1357
به مناسبت فاجعه غمانگيز سينما ركس آبادان و همدردي با هموطنان مصيبت ديده سينماهاي كشور تعطيل شد
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تعطيلي سينما مترو شيراز به مناسبت فاجعه غمانگيز سينما ركس آبادان



سينما آسيا - تهران، سال 2041357

سينما ايران - اروميه، دهه 40
سينما رودكي - تهران، دهه 50



ديروِز اطالعات
 اطالعاِت امروز

65 ســـال پيش (17 مهرماه 1329) همكارانمان در ســـازمان مؤسسه فرهنگي اطالعات 
ويژهنامهاي با عنوان « اطالعــات در يكُربع قرن» چاپ و در اختيار خوانندگان خود قرار 

دادند. در صفحه اول ضميمه آن ويژه نامه آمده بود: 
«تأسيس مركز اطالعات: شهريورماه 1302

تأسيس روزنامه اطالعات: تيرماه 1305
تقديم به خوانندگان محترم بمناسبت جشن بيست 

وپنجمين سال روزنامه اطالعات. 
قيمت در تهران و تمام كشور=ده= ريال

حق تقـــدِم خريد با مشـــتركين و خوانندگان 
اطالعات است». 

زحمات همكاران ديروِز اطالعات را ارج مينهيم و 
صفحاتي از اين ويژه نامه را در ويژهنامه سوِم نودمين 
ســـالگرد روزنامه اطالعات تجديـــد چاپ ميكنيم. 
بـــه پاس همكاري و تالش همكاران صديق، كوشـــا 
و بردبارمان در نودمين ســـالگرد، تصاوير پرســـنل 
اطالعاِت امروز را به شما خوانندگان و مردم شريف و 

فرهنگدوست ايران عزيز تقديم ميداريم.
دريغ اســـت كه عكسها و تصويرهاي ثبت شده در 
صفحات ويژهنامه - چنانچه معموالً راه و رسم معهود و 
مألوف همين بودهاست- منحصر و محدود به مديران 
باشـــد. عالوه بر ضرورت ضبط اين اسناد در آرشيو 
تاريخ مطبوعات، بينندگان نيزميببينند كه برگهاي 
روزنامه و مّجله، مثل فرشهاي خانه و كاشانه، دسترنج 
زحمتكشان متعددي است كه تار و پود قالي مكتوب 

مطبوعات را با جسم و جان خويش گره زدهاند.
كارگران، كارمندان و خدمتگزاران صديق مؤسســـه 
اطالعات اميدوارند خدمات فرهنگي و مطبوعاتي خود 
را همچنان با كمال صداقت و خلوص نّيت ادامه داده 
و از توجـــه و عنايات و الطاف بيكران همميهنان عزيز 

ايران اسالمي بيش از پيش برخوردار باشند.
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شهيد جالل نوبهار

شهادت 66/1/18 -شلمچه
شهيد حسين تركمان

شهادت 69/12/29 -جاده انديمشك اهواز
شهيد رضا نوروزيان

شهادت 62/2/4 دشتآزادگان
شهيد محمدرضا سارى

شهيد محمود شيخ سفلى
محل شهادت كردستان 

شهيد ابراهيم مصطفى دخت
تاريخ شهادت 62/12/27

شهيد ايرج ايزدپناه
شهادت 59/10/18 هويزه

شهيد جواد خرمى
مرداد 67 - اسالمآباد غرب

شهيد سيد تقى حسينى نژاد

شهيد حسين هوشمند
شهادت 61/1/2 - عمليات فتحالمبين

شهيد جمشيد على بخشىشهيد اسماعيل اقتدارى
شهادت 67/2/29 -شاخ شميران

شهيد مهندس رامين فخار
شهادت60/7/1 - سوسنگرد

شهيد محمدرضا امانى
شهادت 65/10/26 شلمچه كربالى 5

شهيد حسين عاليى پور
مهرماه80 - چغالوند

شهيد دكتر حسن عضدى
انفجار دفتر مركزى حزب 
جمهورى اسالمى (1360)

شهيد رحمان
عبداللهى

شهيد على اكبر 
بادپا همدانى

تاريخ شهادت 59/10/9 هويزه

نماينده ولى فقيه و سرپرست مؤسسه اطالعات و شركت ايرانچاپ به همراه مديران مؤسسه/ نشسته از راست: عباس تهرانى، سيد محمود دعايى، ايرج جاويد، محمد جواد محمدى، 
عليرضا خانى. ايستاده: عليرضا حبيبى مهر، حسن كّرابى، سيد عليمحمد هاشمى، محمد رضا گنجىزاده
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دفتر فني/ از چپـ  رديف جلو: علي قليپور، حميدرضا عباســـي، مهندس سيداحمد موسوي، نظر شريفي، جهانشير ايماني، علي استادي، مهندس عليرضا حبيبيمهر، ايرج خطايي، 
سيدحسن خليلي، كوروش غالمي، صادق عالمتي، خانم نرگس سراجزاده، خانم بهناز مجدپزشكي. از چپ رديف عقب: عابدين مرادپور، جاويد يزداني، مهندس سيامك تعاوني، حميد 

ستارزاده، تورج سرچمي، علياصغر خّدام، علي شنبهاي، پرويز حسينپور، عزيزاهللا عباسنژاد، سهيل فرزانهفر

تحريريه/ از راستـ  رديف جلو: صديقه هاشمي، مريم نظري، ارمغان زمانفشـــمي، وجيهه تيموري، فاطمه اتراكي. رديف دوم: سعيد نيك نژاد، جعفر گالبي، سپيده طاهري، سميه 
ميرزايي، شـــهرزاد قياسي، سيما باقرپور، پريسا علينيا، سوسن صرافي، حشمت رنجبران، بيتا مهدوي. رديف ســـوم: داود قهردار، بهروز قطبي، مهوش مجدپزشكي، ساسان يغمايي، 
منوچهر دينپرست، محمدرضا حيدرزاده، حســـن فرازمند، خليل آتشدهقان، علي آذرنيا. رديف چهارم: كامران نرجه، سيدمحمد ويژگان، بيژن نفيسي، سيدمحمود دعايي، حميد 
يزدانپرســـت، مهران حيدرخطيبي، عليرضا بردبار، سياوش ميرزا آقاســـي، سيدمحمد سليماني، مرتضي صالح. رديف پنجم: علي درويشـــي، كريم فيضي، سيد مصطفي كاظمي.
رديف ششـــم: سجاد تبريزي، حبيب عبداللّهي، حميد قندالي، محمودپورعالي، ابوالقاسم قاسمزاده، عليرضا خاني، حبيباهللا صادقي، خسرو قهرمانزاده، حسين آقايي، اميرطوسينژاد. 
رديف هفتم: هومن ظريف، آرش ميريخاني، محمد داودبيگي، بيژن آبى، رضا رفيع، نادر مازوجي، علياكبر فارســـي، حسين عبداللهي،جالل رفيع، سيد حسن بنيالحسيني، عليرضا 

قره خانلو ، سيد احمد سام.
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ماهنامه اطالعات فرانسه/ از چپ:
بابك ارشـــادي، محمدجـــواد محمدي، 
اســـفنديار اســـفندي، املي رضويفر، 

منيرهسادات برهاني

آقايان از چپ : مجله جوانان امروز /
اكبـــر كتابدار  ،  مجيدفالح شـــجاعي   ،  
جمشـــيدخاوري ، فتح اهللا جوادي آملي  ، 
محمودكيميايـــي ، روح اهللا مهدي پور و 

محمدولي سهرابي اسمرود. 
خانمها از چپ : شهره باقري نژاد ،  معصومه 
پاكروان ،  ناهيد نوري  ، ســـهيال مودبي  ، 

زهرا جهانشاهي و مريم زارع .
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فصلنامه اطالعات سياسى اقتصادى
 از راســـت به چپ:مهدى بشارت، فاطمه 
زابلى، نصراهللا ســـرمدى، امير سعيد الهى، 

على رشيدى

ماهنامه اطالعات حكمت و معرفت
از چپ: محسن رزاقي، ساســـان يغمائي، 
سيدجواد فندرسكي، دكترانشاءاهللا رحمتي

مجله دنياي ورزش
ايستاده از چپ: بيوك محمدپور، ابوالقاسم 
كياني،اكبـــر عزيزيمنـــش، احمدرضا 
ميرزائيـــان، داوود مختارياني. نشســـته 
از چـــپ: اشرفالســـادات نظاميان، اكبر 

فيضآسا، حسين اقبالپور
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امور مالي/ از چپ رديف اول: حميدرضا وفائي، ســـعيد افشارفتحي، مهسا قرباني، طاهره آذرمي، اعظم عبدي، افسانه صديقي، فاطمه كميليپور، هيلدا ملكي، ندا بينا، خداداد شفيعي و رضا 
عيســـيتهراني. رديف دوم از چپ: صادق بابائي، رضا بگزاده، جواد يزداني، عباس رمضاني، مجيد آرمند، امير غالمحســـين، عباس تهراني، غالمرضا آقاجاني، رضا سعادتمند، داود تركمني، 
ســـيدعلياكبر رحيميموســـوي، علي مؤمنزاده، رضا تركمن، محمدمهدي معيني، شاپور مرشدي، امين يارندپور و محسن نجاتي. رديف ســـوم (باال) از چپ: حسين نجاتي، فرهاد ديني، 
عابد مهاباديان، مسعود لقماني، ابوالقاسم قيومي، سيداحمد رحيميموســـوي، محمد واحدي، ابوالفضل حيدري، عباس عبداللهي، مجيد جديداالسالمي، ناصر رئيسي، سيدمحمود حائري، 

اميرعباس پيراينده، محمد حسيني، داوود ساختماني، محمدتقي فيض، محمود آقاياني و محمد اسدي

امــور پيش از چاپ/ از چــــپـ  رديف اول: عليرضا رحمتي، حميدرضــــا مرتضوي،  زينب خيرخواه، طاهره ميرزايــــى، نيلوفر صداقتثمرين، رويا نوروزيان ،مهشــــيد پناهي ، معصومه 
كماليشاهميري، حميد دزواره،ابوالفضل عابدين، داود احمديقشالقي، مريم عودباشى ، (كودك،كيميا گنجى)، سعيده نقدى، ندا جهازيان، عليرضا سليمانزاده ، حسن ايمانى ، عليرضا كيماسي، 
عليرضا رمضانى ، زهره حلوايى ،مهياسادات شــــريعتي،صباح سالمت ،عليرضا سرباز وطنرشيد،زاهدالدين ُســــلگي، عليرضا اعظمي،علياكبر فرقاني،رحيم رمضاني، رضا گنجى ، شكوفه 
علىبخشى،ناهيد مقيسه، مهدى نعنايى،حسين حضرتى ،پيمان صالحي،عليرضا سعيديمزده، محسن شربتى، عليرضا مصلحتيكوچصفهاني، داود عزيزي،شهرام شهدى،  قسمت دهقانزاده، 
اكبر اكبري،ابوطالب ژيان ،  رضا صالح عثماوندانى،مهدى رزاقى ، محمد شــــبير نجفى، وحيد ايقانى ، مهدى عشــــقى ،آرش عليرضا، عليرضــــا پرويزى راد، وحيد ارزبين، مرتضي عظيمي،  

اميرجعفر ميرزامحمد، محمدرضا بختياري حصارى، مرصاد جعفري، محمدرضا مافى،مجتبى طيارى آشتيانى ، احمد شريعت نسب،امير اسالمى، سعيد ابراهيمى، آرش محمدنبي
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دفتر سفارشات چاپ / از چپ :
بهنازمجدپزشكي، كورش غالمى ، مهندس 
عليرضا حبيبىمهر، حميـــد محمودى، 

احسان نصيرنيا، نرگس سراجزاده

روابط عمومى / از چپ:
امير علينقيان، مســـلم نجفپور ، اسماعيل 
محمودى، ســـيدكمالالدين محمديان، 
محسن نيرى عدل، حسن سلطانى محمدى

اداره كارگزيني/ از چپ:
مهناز شـــريفي، رضيه ميـــرزا آقا، جالل 
شـــهباز، اكبر عظيمي، محمدتقي زندي، 

حميد صومعهنشين
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حسابداري اطالعات / نشسته از چپ: خداداد شـــفيعي، ندا بينا، اعظم عبدي، فاطمه كميليپور، مهسا قرباني و غالمرضا آقاجاني. ايستاده از چپ: حميدرضا وفائي، امين يارندپور، 
محمد حسيني، داود تركمني، عباس تهراني، امير غالمحسين، رضا عيسيتهراني، مسعود لقماني، محمد اسدي و شاپور مرشدي

حســابداري ايرانچاپ و حسابداري دستمزد/ نشســـته از چپ: عابد مهاباديان، طاهره آذرمينژاد، هيلدا ملكي، افســـانه صديقي، مهال صارمي و عباس رمضاني. ايستاده از چپ : عباس 
عبداللهي، فرهاد ديني، مجتبي شيرازي، حمزه احمدي، عباس تهراني، مصطفي الهوتي، داود ساختماني، رضا سعادتمند و صادق بابائي

سازمان وصول/ از چپ نشسته: رضا بگزاده، محمدتقي فيض، جواد يزداني، سعيد افشارفتحي، سيدمحمود حائري، محمود آقاياني، مجيد آرمند و رضا تركمن. ايستاده از چپ: حسين 
نجاتي، محمدمهدي معيني، ســـيداحمد رحيميموسوي، مجيد جديداالسالمي، سيداكبر رحيميموســـوي، ابوالفضل حيدري، عباس تهراني، محمد واحدي، ابوالقاسم قيومي، علي 

مؤمنزاده، ناصر رئيسي، اميرعباس پيراينده و محسن نجاتي
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طراحى، گرافيك و آتليه آگهىها / نشسته از چپ : ناهيد مقيسه، شكوفه علىبخشى،(كيميا گنجىزاده،كودك)، سعيده نقدى، ايستاده:عليرضا 
سليمانزاده، محمد شبير نجفى، شهرام شهدى، مجتبى طيارى، عليرضا پرويزى راد، مهدى عشقى، امير اسالمى، سعيد ابراهيمى

ليتوگرافى ديجيتال- كپى افست/ از چپ:امين اصغرى، سعيد رستمى، مجتبى عشقى، سليمان جعفرپناه، قسمت دهقانزاده، مهدى رزاقى ،مريم عودباشى ، حميد دزواره،مهدى 
نعنايى،احمد شريعت نسب،محمدرضا مافى

اسكنر/ ايستاده از چپ: ابوطالب ژيان ، صباح سالمت ، 
رضا صالح عثماوندانى
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واحد حروفچينى/ ايستاده از چپ:

ابوالفضـــل عابدين، محســـن شـــربتي، 
وحيد ارزبيـــن، رحيـــم رمضاني، آرش 
محمدنبي، عليرضا سعيدي مزده، عليرضا 
مصلحتيكوچصفهانـــي، عليرضا اعظمي، 

علياكبر فرقاني
نشســـته از چپ: مرجان تقينـــژاد، زهره 
حلوايي، مريـــم بيگلري، مهياســـادات 

شريعتي

واحدتصحيح/ ايستاده از چپ:
حميدرضــــا مرتضوي، عليرضــــا رحمتي، 
محمدرضا بختياري حصارى، حسن ايماني، 
حســــن حيدري، اميرجعفــــر ميرزامحمد، 

حسين حضرتي، داود احمديقشالقي 
نشسته از چپ: معصومه كماليشاهميري، 
نيلوفر صداقتثمرين، ســـپيده رســـولي، 

مهشيد پناهي، زينب خيرخواه

واحدگرافيك تحريريه/ ايستاده از چپ:
عليرضا سرباز وطنرشـــيد، اكبر اكبري، 
عليرضا رمضانـــي، زاهدالدين ُســـلگي، 
پيمان صالحـــي، مرتضي عظيمي، عليرضا 

كيماسي، مرصاد جعفري، داود عزيزي
نشسته از چپ: نجمه كاظمي، ندا جهازيان
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چاپ كماندر/ شـــيفت اول چاپ روزنامه 
از چـــپ: علي پيري، اســـماعيل كريمي، 
علي قليپور، قاسم عزتي، رضا دانشمند و 

(حميد اسماعيلنژاد/ مكانيك)

چاپ كماندر/ شـــيفت دوم  چاپ روزنامه 
از چپ: مجتبي چنگيآشـــتياني، محسن 
رئيســـي، عادل خلخالي، ايـــرج خطائي، 

حسن رنجبري، سجاد جوانمرديان

چــاپ گاس/ از چپ : مهـــدي اميري 
اندي، ســـعيد زماني، محسن دهاقين، علي 
استادي، مرتضي عادلي، سعيد صادقزاده، 

محسن نوري
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ساخت و توليد قطعات فنى / از چپ :
سيداحمد موسوي، محمدرضا پيرجاني، 
رضا ظاهري اســـكوئي، جاويـــد يزداني، 
عابدين مرادپور، جواد ســـميعي، محسن 

رستمعلي
قاب عكس: شـــامل پرسنل مكانيكي از بدو تأسيس 

اين شعبه، تاريخ 1324/1/1 لغايت 1394/2/10

شعبه برق/ رديف اول نشسته از چپ: 
همايون امهوســـپند، فريبـــرز نصيريان، 
مهندس سيامك تعاوني، حميد ستارزاده، 

حسن سامع
رديف پشت ايســـتاده از چپ : سيدجمال 
حائري، فرهـــاد گودرزي، رضـــا ايماني، 
عليرضا ذيقيمت، رضـــا پورزند، عليرضا 

صالحي

چاپ كمپكتــا/ از چپ: باقـــر بابايي، 
حميدرضا عباسي، مهدي بهار، حميدرضا 
جعفري، سعيد طوفاني، محمدرضا طرقا، 
ميالد هاديراحت، عيـــناهللا مرحمتي، 

مصطفي بابايي
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صحافي / رديف پايين نشسته از چپ: فرهاد ارباب، رحمتاهللا درويشي، احمد بهراميراد، احسان آبنيكي، ملك احمد قرنلي، مظفر جواديپور، صادق بخشي، مهدي آذري كوشكي
ايســـتاده از چپ: كامران اميري، مهدي هاديراحت، ابوالفضل عطائي، مهدي ابراهيمي، سيدحسين ميرنبوي، محمود بنيجمالي، سيدحسن خليلي، علي جعفرپناه، صادق عالمتي، 

هادي احدزاده، مهرداد احساني، داود اصالني، محمد عليزاده. آخرين رديف ايستاده از چپ: علي بهرامي، اسالم عليزاده، عيسي صداقت، جالل عظيمي

چاپ افســت ورق/ نشســـته از چپ: مجيد مدرس، وحيد قيصري، مهرداد نقدعليزاده، موسي صداقت، اميد سيلسپور. ايســـتاده از چپ رديف جلو: سيدامين موسوي، سيداحمد 
ميرهاشمي، رضا افشار، بهزاد امامي، نظر شـــريفي، امجد پورزند، جهانشير ايماني، مجتبي مبشري، رضا جعفري، صادق سليمانيزاهد. ايستاده از چپ رديف عقب: حسين داورزني، رامين 

صداقت، روحاهللا ميرزايي، حميد منتظران، ميثم اسكندري، ابراهيم بي غم، محيالدين زارعي، حبيب دقيقي، محسن كريمي
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رستوران/ نشســـته از چپ : اميرمحمد 
حيدرياصـــل، مصطفـــي جانعليپور، 

محمدرضا ابري، ايمان عبدي
ايســـتاده از چپ: حســـن نوري، حسن 
اسماعيلپور، سبحان حداد، حميد عليزاده، 

بهروز فيضي، علي محمودي

فروشــگاه و تعاوني / از چپ: سليمان 
معطوفيپور، محمد فضلي، عليرضا كفاش، 
محمدرضـــا حاجعليمرندي، مهدي زارع، 

اصغر پاشاپور

تأسيســات/ از چپ نشســـته: داريوش 
شفيعي، ســـيدجعفر موســـوي، هادي 

گروسي، امين بشيري، اسماعيل جماعتي
ايســـتاده از چپ: ابوالفضل وفايي، عبداهللا 
مهديپور، هادي پروين، عليرضا اسماعيلپور، 
علياصغر جلوخاني، ســـهراب رستميآذر، 
اميرحســـين نوروزي، سرپرست تأسيسات: 

عزيزاهللا عباسنژاد
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پرسنل دفتر مديريت و  بازرگانى / از چپ : طيبه مبشر مقدم، نازلى مويد بهارلو، 
مسعود اسالمى

بازرگانى / از چپ : حميدرضا خوشرو، فرامرز شاپورزاده، كاظم داودي، پرويز حسينپور، 
سيدمصطفي حسيني
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امور ساختماني/ از چپ رديف جلو: عليهادي راحت، نورمراد هادي راحت، ابراهيم رجبي، مرتضي بابائي، مهدي اكبري .رديف دوم: علي رنجبري، كمال خانلري، محرم ورثة، اسماعيل دقيقيآبكناري
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بســيج پايگاه شهيد بادپا همداني روزنامه اطالعات: حميد كتابي، محمد فضلي، رضا گنجي ، صباح ســـالمت، سيدعليمحمد هاشمي، محمدتقي زندي نظامي،حسن سامع، 
ابوطالب ژياناقدم، جالل شهباز، جواد سميعي، حميد اسماعيلنژاد، مهدي مروي، رضا صالح عثماونداني، محمدرضا پيرجاني، حميدرضا قيصريها، فرهاد گودرزي، رضا ايماني، حسين 
ساالروند، علي شـــنبهاي، معصومعلي عظيمي، غالمرضا رحمتاله، وحيد قيصريها، جاويد يزداني، خليل آتشدهقان، محسن رستمعلي، علي سليمانزاده، عباس رمضانيوش، مسعود 

قاسمي، حسين دقيقيآبكنار، محسن كريمي، عابدين مرادپور، حميدرضا محمودزاده، حميد قندالي، سيدمحمدرضا زماني، ميثم خادميان، مهدي ابراهيمي
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انبار كتاب / از چپ : يوسف اميدى، مســـعود معزى پور، اميد رستمى، ابراهيم يزدانى،
داود رمضانى

انبار برگشتي/ از چپ : محمد بهراميراد ، عليرضا يوسفي دوگوري، مهدي هاديزاده، 
مصطفي شفيعي

، حسن سامع، صباح سالمت ، معصومعلى عظيمى نمازخانه / از چپ : 
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 سرپرستى استان كرمان/ از راست:
محســـن ســـيدى (كتابدار)، ســـعيد 
نيشابورى (مســـئول توزيع) ،محمدهادى 
شـــهيدزاده (حســـابدار)، شـــيما فتح 
نجات (خبرنـــگار و امـــور ادارى) ، الهه 
عقيلى ( خبرنگار) ، نرجس شـــهيدزاده

( سرپرست)

سرپرستى اســتان اصفهان/ از راست: 
آقايان حســـين زمانى (مســـئول كتاب و 
دفتردار) ، محمدحسين متقى (خبرنگار) 
محمدرضا كالهـــدوزان (خبرنگار)، على 
موســـوى (توزيع، راننده) ، امير ابوطالبى 
(مسئول توزيع ) ، عليرضا صادقى (توزيع)، 

پرويز فروزانى (سرپرست ).
خانم ها: نســـرين پورعســـكرى( آگهى و 
مسئول سايت) ، نفيسه يزدانى (خبرنگار)، 

عاطفه رضايى(آگهى).

سرپرستى استان قزوين/ از راست: 
دادگر خانبانى (سرپرســـت) اســـمعيل 
محمدى (مســـئول توزيع )تهمينه مافى 
(مسئول دفتر و حسابدار) عصمت بهنامفر 
(مســـئول اگهىها و خبرنـــگار اطالعات 

هفتگى) مليحه شريف خواه (خبرنگار)

برخى دفاتر  سرپرستى   و   نمايندگى 
اطالعات در شهرستانها
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سرپرســتى استان سيســتان و 
بلوچستان-زاهدان

مهتدى، رضايـــى، حســـينى، پيرى، 
شهبخش

سرپرستى استان كرمانشاه/ از راست:
محســـن عباســـى فرد، ابوالحسن باقرى 

نسب، غالمرضا نورى، رسول نيك چى

سرپرستى استانيزد/ از راست:
محســـن گنجى زاده، سيد مهدى دعايى، 
محمـــد ابراهيم عليخانى(سرپرســـت) ،

هاشم مهران پور و خانم عسكرى
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سرپرستى استان گيالن- رشت
از راست: رسول قدســـى (مسئول توزيع) 
آقاى محمد على وطن دوســـتان (مسئول 
آگهى) افشين شيرازى (سرپرست) حبيب 
هوشيار (خبرنگار) تقى على هاشمى(توزيع)

 سرپرستى استان فارس- شيراز
از سمت راســـت: تهمينه ارزاقى (كتابدار 
و امور ادارى) ، ســـعيد رهنمـــا مهارلويى
(مسئول توزيع) ، نورى صالحپور (مسئول 

مشتركين)
نشســـته از راست: ســـيد كامران رضوى 
(توزيع)، محمد مهدى نعمتى (سرپرست)، 
نعيم كمالالدينى (توزيع) ، عليرضا فرضى

(خبرنگار)

سرپرستى استان خوزستان ـ  اهواز
از راســـت: مهدى رحمانى، توفيق فياضى، 
حسن فارسى زاده (سرپرســـت) ، بهروز 

فارسى زاده
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سرپرستى اســتان آذربابجان شــرقى- تبريز/ از  راست ايســـتاده :  وحيد فخيم حبيب زاده
(كارمند توزيع)، كمال الدين نيك رفتار خيابانى(همكار دفتر سرپرستى)، كاظم نيك رفتار (سرپرست)، 

داوود فرنود (مسئول توزيع) ، محمد وردينلو( امور دفترى)
نشسته از راست : مهيا فريد تقى زاده (طراح)، ناهيد صادقى(تايپيست)، پرى ناز سهرابى (خبرنگار)

 سرپرستى استان بوشهرـ  بندر بوشهر/ از راست: فاطمه صادقى زاده ، مجتبى عالى 
حسينى، مرتضى عالى حسينى(سرپرست) ، محسن عالى حسينى

سرپرستى استان مازندرانـ  سارى/ از راســـت: على خاكزاد ، عليرضا پورفرج (سرپرست)، شعبان 
شكرى، ايرج بابايى، على اصغر فالحى

نمايندگى ايوان غرب- ايالم/ عليخان حاتمى

سرپرستى استان كردستانـ   سنندج 
عرفان خادم (سرپرست )، امامقلى و خانم شمشيرى

سرپرستى استان اردبيل/ از راست: يعقوب شاددل(خبرنگار) يوسف اميديان، يعقوب 
اميديان، ايوب اميديان (سرپرست)
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زائرسراى روزنامه اطالعات/ مشهد
32235376-  ميدان شهداـ  كوچه باغ عنبر (شيرازى 24 ) پالك74

محّمد فريد غفاريان
سرپرست

محّمدصفائى
كارمند دفترى و مسئول 

برگشتى

نادر رحمانى نوده
موزع

وحيد افتخارى خواه 
موزع

زهره رنگآميز طوسى
خبرنگار

بىبى زهره باقريان 
مسئول امور دفترى و 

كامپيوتر

رضا محمودى
متصدى زائر سرا 

محسن جاويدى
مسئول واحد انتشارات

(كتاب) 

عباسسيستانىزاده تبادكان
موزع

سرپرستى استان خراسان 

سرپرستى استان آذربايجان غربى- اروميه/ رضا دهقانيان، كرامت، بابك دهقانيان، 
خانم كاظم زاده

سرپرستى استان سمنانـ  شاهرود/ از راست: غالمحسين طهرانى، محمد رضائيان

سرپرستى اســتان مركزى - اراك/ مرشد (سرپرست)،جيريايى (طراح و متصدى دفتر) ، 
بهرامى (خبرنگار)
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كاركنــان بخــش آگهى گيــالن/ از راســـت: ســـونا پورخائـــف (مديرداخلى)
زهرا عليجانى(خبرنگار) ، فتانـــه مرادى (خبرنگار) ، زهرا ثابتـــى (دبيرخبر و طراح) ،

ليال نامى (خبرنگار ويژه) ، حسين خوش سيرت (مدير ويژهنامههاى استان گيالن)

 سرپرستى استان ايالم / آبختى سنجابى
(سرپرست و خبرنگار)، هادى جليليان (اموردفترى وتوزيع)

نمايندگى برازجان-بوشهر
جالل اسالميان

نمايندگى رامهرمز- خوزستان/ محمد على بهوند يوسفى

فريبرز پيراهن سياه نمايندگى دورود- لرستان/

نمايندگى طارم-گيالن
سيد مرتضى موسوى

نمايندگى مالير- همدان
حميد رضا بشير گنبدى

نمايندگى ســاوه و زرنديه- مركزى/ از راست: محمد مســـعود امانى، الهه شعبانى، 
شقايق دانتيسم، على سليمانى، محمدرضا غالمى

نمايندگى اهرـ  آذربايجان شرقى
از چپ: ابوالفضل عمراهى، توحيد 

عمراهى (خبرنگار)

نمايندگى مهابادـ  آذربايجانغربى
على قبادى

نمايندگى ســرپل ذهاب/ از راســـت: ســـعيد 
حواسى(نماينده روزنامه اطالعات) ، محمد حواسى

نمايندگى بانه- كردستان/ حسين حشمتى



انتشارات اطالعات

كارنامة سي سالة «انتشارات اطالعات»
معرفي كتابهاي منتشرشده در سالهاي 1363 تا 1394
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وزيرى، 312  صفحه، چاپ سوم ، 70000  ريال

رقعي، 180 صفحه، چاپ دوم،  60000 ريال

جلد اول، رقعى، 440صفحه، چاپ دوم، 4500 ريال

جلد دوم، رقعى، 288صفحه، چاپ اول، 4200 ريال
جلد سوم، رقعى، 199 صفحه، چاپ اول، 4800 ريال

وزيري، 403 صفحه، چاپ  دوم، سلفون، 150000 ريال

وزيري، 364 صفحه، چاپ اول، 24000ريال

وزيرى، 262 صفحه، چاپ سوم، 21000 ريال

رقعى، 104 صفحه، چاپ دوم، 500 ريال

رقعي، 372 صفحه، چاپ دوم،  100000 ريال

رقعي، 180 صفحه، چاپ اول، 50000 ريال 

وزيرى، 236  صفحه، چاپ دوم ، 20000  ريال

وزيرى، 128صفحه، چاپ هشتم،45000 ريال

وزيرى، 184 صفحه، چاپ اول، 10000ريال

وزيرى، 208  صفحه، چاپ بيستويكم، 75000ريال

رقعي، 227 صفحه، چاپ اول، 75000 ريال 

رقعي، 200 صفحه، چاپ اول، 13000 ريال

رقعى، 434 صفحه، چاپ اول، 21000 ريال

رقعى، 220  صفحه، چاپ اول، 6000  ريال
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رقعي، 120 صفحه، چاپ اول، 40000 ريال 

وزيرى،208 صفحه، چاپ دوم، 12000ريال

وزيري، 472 صفحه، چاپ اول، 43000 ريال

رقعي، 304 صفحه، چاپ اول، 20000 ريال

رقعي، 320 صفحه، چاپ اول، 20000ريال

رقعي، 184 صفحه، چاپ اول، 75000 ريال 

رقعي، 148 صفحه، چاپ ششم، 50000 ريال

رقعى، 392  صفحه، چاپ اول، 700 ريال

وزيرى، 152  صفحه، چاپ دوم، گالينگور، 400 ريال

وزيرى، 104  صفحه، چاپ اول، 225  ريال

وزيري، 836 صفحه، چاپ اول ، سلفون ، 65000 ريال

وزيرى، 924صفحه، چاپ بيستم، 300000  ريال

وزيري، 1060 صفحه، چاپ اول ، سلفون، 130000 ريال

وزيرى، 412  صفحه، چاپ سوم، 100000  ريال

وزيرى، 204  صفحه، چاپ هشتم، 70000ريال

رقعي، 132 صفحه، چاپ اول، 9000 ريال

جلد اول، وزيري، 628 صفحه، چاپ اول، سلفون ،60000 ريال
جلد دوم، وزيري، 700 صفحه، چاپ اول، سلفون 80000 ريال
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وزيري، 432 صفحه، چاپ سوم، سلفون، 120000 ريال

رقعي، 183 صفحه، چاپ اول، 70000 ريال

وزيري، 616 صفحه، چاپ اول، سلفون 160000 ريال

وزيرى، 204 صفحه، چاپ نهم، 80000 ريال

وزيرى، 396 صفحه، چاپ دوم، 32000 ريال

وزيري، 336 صفحه، چاپ دوم ، 170000 ريال 

رقعي، 132 صفحه، چاپ اول، 16000 ريال

وزيرى، 860 صفحه، چاپ اول ، سلفون، 70000 ريال

وزيرى، 304  صفحه، چاپ هفتم، 100000 ريال

رقعي، 104 صفحه، چاپ اول، 10000 ريال

وزيرى، 356 صفحه، چاپ اول، 950 ريال

وزيرى، 208 صفحه، چاپ سوم، 80000 ريال

رقعى، 64  صفحه، چاپ پنجم، 2000  ريال

وزيرى، 535 صفحه، چاپ سوم، 220000 ريال

رقعى، 184  صفحه، چاپ هفتم، 80000  ريال

رقعى،364صفحه، چاپ دوم، 30000 ريال

وزيرى، 128  صفحه، چاپ نهم، 50000 ريال

وزيرى، 342صفحه، چاپ دوم، گالينگور، 850 ريال
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وزيرى، 312 صفحه، چاپ دوم، 100000 ريال

رقعى، 736 صفحه، چاپ سوم، 150000 ريال

رقعي، 400 صفحه، چاپ سوم ، 80000 ريال

وزيري، 600 صفحه، چاپ دوم، 250000 ريال

رقعي، 168 صفحه، چاپ اول، 12000 ريال

وزيرى، 96 صفحه، چاپ دهم، 50000 ريال

رقعي، 528 صفحه، چاپ سوم ، 85000 ريال

وزيرى، 462  صفحه، چاپ سوم، 140000  ريال

وزيرى، 244  صفحه، چاپ دوم، شوميز، 20000 ريال

رقعي، 328 صفحه، چاپ سوم، 120000 ريال

وزيرى، 422 صفحه، چاپ اول، 8500 ريال

رقعي، 212 صفحه، چاپ اول، 14000 ريال

وزيرى، 176  صفحه، چاپ اول، 6500ريال

جيبى، 190  صفحه، چاپ اول، 800 ريال

جيبى، 176  صفحه، چاپ اول، 800 ريال

وزيري، 328 صفحه، چاپ اول، 140000 ريال

رقعي، 198 صفحه، چاپ اول، 30000 ريال

رقعي، 388 صفحه، چاپ چهارم، 80000 ريال

ول، 28000 ريال وزيرى، 564 صفحه، چاپ ا
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وزيرى، 292  صفحه، چاپ دوم، 90000 ريال

وزيرى، 328صفحه، چاپ دوم، 16000 ريال

وزيري، 1248 صفحه، چاپ سوم، سلفون، 450000 ريال

وزيري، 1112 صفحه، چاپ اول، سلفون، 180000 ريال

جيبي، 44 صفحه، چاپ اول، 4000 ريال

رقعي، 240 صفحه، چاپ اول، 35000 ريال

وزيرى، 202  صفحه، چاپ اول، 7000ريال

وزيرى، 236 صفحه، چاپ چهارم، 18000 ريال

رقعى، 96  صفحه، چاپ يازدهم، 2000ريال

وزيرى، 220  صفحه، چاپ اول، 4500  ريال

وزيرى، 184  صفحه، چاپ اول، 1500  ريال

وزيرى، 312  صفحه، چاپ دوم، 22000  ريال

وزيرى، 540صفحه، چاپ اول، 15000  ريال

وزيرى، 599صفحه، چاپ سوم، 250000 ريال

وزيري، 220 صفحه، چاپ اول، 15000ريال

رقعى، 336  صفحه، چاپ دوم، 30000 ريال

وزيرى، 168 صفحه، چاپ دوم، 7000ريال

رقعى، 220  صفحه، چاپ چهارم، 9000ريال

وزيري، 656 صفحه، چاپ اول، 120000 ريال
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وزيرى، 168 صفحه، چاپ چهارم، 11000ريال

وزيرى، 252  صفحه، چاپ هفتم ، 38000 ريال

رقعى، 132 صفحه، چاپ اول، 8000 ريال

رقعي، 236 صفحه، چاپ دوم، 35000 ريال

وزيري،528 صفحه، چاپ اول، 45000ريال

وزيرى، 384 صفحه، چاپ سوم، گالينگور، 1200 ريال

رقعى، 230 صفحه، چاپ سوم ، 18000 ريال

وزيرى، 688  صفحه، چاپ اول، 60000  ريال

رقعى، 44  صفحه، چاپ اول، 3000ريال

رقعى، 128  صفحه، چاپ سوم، 40000ريال

رقعى، 302 صفحه، چاپ پنجم، 100000ريال

رقعي، 132 صفحه، چاپ اول، 10000 ريال

رقعى، 170 صفحه، چاپ اول، 10000 ريال

وزيرى، 388 صفحه، چاپ اول، 1000ريال

رقعى، 160 صفحه، چاپ دوم، 16000 ريال

وزيرى، 1056 صفحه، چاپ چهارم، گالينگور، 180000 ريال

وزيرى، 612 صفحه، چاپ اول، 2700 ريال
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رحلي، 628 صفحه، چاپ دوم ، سلفون 400000 ريال

وزيرى، 82 صفحه، چاپ دوم، 450 ريال

رقعي، 112 صفحه، چاپ اول، 15000ريال

وزيري، 344 صفحه، چاپ سوم،گالينگور، 80000 ريال

رقعى، 154 صفحه، چاپ اول، 8000 ريال

وزيرى، 216 صفحه، چاپ اول،10000 ريال

جلد اول، دانستنيهاى عمومى،رقعى، 104 صفحه ،چاپ اول،7000
ريال
جلد دوم،مكه مكرمه ، رقعى، 176 صفحه ،چاپ اول، 10000 ريال
جلد سوم،مدينه منوره ، رقعى، 116 صفحه ،چاپ اول،8500 ريال

وزيرى، 168 صفحه، چاپ دوم، 4000 ريال

وزيرى، 186  صفحه، چاپ اول، 5000  ريال

رقعي، 236 صفحه، چاپ دوم، 18000 ريال

جلد اول، وزيرى، 384 صفحه، چاپ سوم، 100000 ريال
جلد دوم، وزيرى، 422 صفحه،چاپ دوم،100000 ريال

وزيرى، 536  صفحه، چاپ چهارم، گالينگور، 48000 ريال

جلد اول، وزيري، 540 صفحه، چاپ اول، سلفون، 60000 ريال
جلد دوم، وزيري، 524 صفحه، چاپ اول، سلفون، 90000 ريال

وزيرى، 228 صفحه، چاپ اول، 11000 ريال

رقعى، 252 صفحه، چاپ اول، 12000 ريال

رقعى، 298 صفحه، چاپ اول، 14000 ريال

وزيرى، 912 صفحه، چاپ اول، 55000 ريال

جلد اول، وزيري، 508 صفحه، چاپ دوم،  سلفون، 250000 ريال
جلد دوم، وزيري، 640 صفحه، چاپ دوم، سلفون 300000 ريال
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وزيري، 726 صفحه، چاپ اول، 270000 ريال

رقعى، 172 صفحه، چاپ پنجم، 45000 ريال

وزيرى، 316 صفحه، چاپ اول، 800 ريال

وزيرى، 240 صفحه، چاپ ششم، 18000 ريال

وزيري، 346 صفحه، چاپ اول، 25000 ريال

رقعى، 100 صفحه، چاپ اول، 2500 ريال

وزيري، 295 صفحه، چاپ اول، 24000 ريال

وزيري، 360 صفحه، چاپ دوم، 26000 ريال

وزيري، 374 صفحه، چاپ اول، 32000 ريال

رقعي، 200 صفحه، چاپ اول، 30000 ريال

وزيري، 296 صفحه، چاپ اول، 150000 ريال

رقعى، 200 صفحه، چاپ سوم، 60000 ريال

رقعي، 267 صفحه، چاپ اول، 50000 ريال

رقعي، 246 صفحه، چاپ اول، 75000 ريال

وزيري، 484 صفحه، چاپ دوم ، سلفون، 80000 ريال

رقعي، 196 صفحه، چاپ اول، 14000 ريال

وزيرى، 348  صفحه، چاپ دوم، 9500 ريال

وزيرى، 364 صفحه، چاپ اول، 7000 ريال
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وزيرى، دوره 1656  صفحه، چاپ دوم، گالينگور، 3000
ريال

وزيري، مجموعا2081ً صفحه، چاپ چهارم ، سلفون 
(3 جلد) ، 1000000 ريال

رقعى، 234  صفحه، چاپ چهل وچهارم، 70000 ريال

وزيرى، 208  صفحه، چاپ اول، 6000  ريال

وزيرى، 255 صفحه، چاپ دوم ، 17000 ريال

وزيرى، 314 صفحه، چاپ سوم، 100000 ريال

وزيرى، 288  صفحه، چاپ شانزدهم، 120000  ريال

وزيرى، 447صفحه، چاپ اول، 13000  ريال

وزيرى، 144 صفحه، چاپ اول، 3500 ريال

وزيرى، 532 صفحه، چاپ اول، 3500 ريال

رقعي، 332 صفحه، چاپ اول، 26000 ريال

رقعى، 104  صفحه، چاپ چهارم ، 40000  ريال

وزيرى، 132  صفحه، چاپ اول، 20000ريال

قطع وزيري، 300 صفحه، چاپ اول ، سلفون 60000 ريال

وزيرى، زركوب، 536 صفحه چاپ دوم، 50000 ريال

وزيري، 408 صفحه، چاپ اول، 80000 ريال

رقعى، 156 صفحه، چاپ اول، 8500 ريال

جلد اول، وزيري، 400 صفحه، چاپ اول، 160000 ريال 
جلد دوم، وزيري، 461 صفحه، چاپ اول، 180000 ريال
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وزيرى، 520 صفحه، چاپ چهارم، 200000 ريال

وزيرى، 224 صفحه، چاپ دوم، 14000 ريال

رقعى، 220  صفحه، چاپ اول، 1700  ريال

وزيرى، 247صفحه، چاپ اول، 7500  ريال

رقعى، 324   صفحه، چاپ چهارم، 100000 ريال

رقعى، 342 صفحه، چاپ سوم، 100000 ريال

وزيرى، 80 صفحه، چاپ اول، 500  ريال

رقعي، 312 صفحه، چاپ اول، 25000 ريال

قطع رقعي، 168 صفحه، چاپ اول، 25000 ريال

رقعي، 200 صفحه، چاپ دوم، 80000 ريال

وزيرى، 1214 صفحه، چاپ چهارم، گالينگور، 70000 ريال

رقعى، 208 صفحه، چاپ چهارم، 70000 ريال

رقعي، 136 صفحه، چاپ اول، 50000 ريال

رقعى، 116  صفحه، چاپ هفتم، 40000 ريال

رقعى، 208 صفحه، چاپ اول، 1300 ريال

وزيرى، 212 صفحه، چاپ دوم، 7000 ريال

وزيري، 408 صفحه، چاپ اول، 48000 ريال
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وزيرى، 164  صفحه، چاپ دوم، 3500 ريال

رقعى، 102  صفحه، چاپ اول، 750 ريال

رقعى، 592 صفحه، چاپ دوم، 80000 ريال

وزيري، 560 صفحه، چاپ دوم، 170000 ريال

II

رقعي، 576 صفحه، چاپ دوم، 35000 ريال

وزيرى، 518 صفحه، چاپ دوم، 8000 ريال

وزيرى، 408 صفحه، چاپ دوم ، 32000 ريال

رقعى، 340 صفحه، چاپ دوم، 40000 ريال

رقعي، 316 صفحه، چاپ اول، 33000 ريال

وزيرى، 546 صفحه، چاپ سوم، 150000 ريال

رقعي، 252صفحه، چاپ اول، 60000ريال 

وزيري، 204 صفحه، چاپ سوم، 75000 ريال

رقعى، 248  صفحه، چاپ اول، 1500 ريال

وزيرى، 264 صفحه، چاپ دوم، 24000 ريال

رقعى، 240صفحه، چاپ دوم، 9000ريال

رقعي، 424  صفحه، چاپ دوم، 30000ريال

وزيرى، 136  صفحه، چاپ اول، 1700  ريال
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رقعى، 448 صفحه، چاپ دوم، 100000 ريال

رقعى، 248 صفحه، چاپ اول، 10500 ريال

رقعى، 410 صفحه، چاپ ششم، 25000 ريال

رقعي، 295 صفحه، چاپ دوم، 65000 ريال
CIA

رقعى، 230صفحه، چاپ اول، 5000  ريال

وزيري، 436 صفحه، چاپ اول، 75000 ريال

وزيرى، 568 صفحه، چاپ چهارم، 180000 ريال

وزيرى، 576 صفحه، چاپ سوم، 150000 ريال

جلد اول، وزيرى، 696 صفحه، چاپسوم ، 300000 ريال
جلد دوم، وزيرى 732 صفحه، چاپ دوم، 300000 ريال

وزيرى، 372 صفحه، چاپ اول، 24000 ريال

رقعي، 116 صفحه، چاپ اول، 50000 ريال 

رقعى، 420 صفحه، چاپ هشتم، 130000 ريال

رقعى، 52 صفحه، چاپ اول، 1200ريال

 –
وزيري، 452 صفحه، چاپ دوم، 170000 ريال

وزيرى، 204  صفحه، چاپ اول، 5500  ريال

وزيرى، 226 صفحه، چاپ نوزدهم، 80000 ريال
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رقعى، 624 صفحه، چاپ دوم، 37000 ريال

رقعي، 140 صفحه، چاپ اول، 40000 ريال

وزيري، 596 صفحه، چاپ اول، 54000 ريال

وزيرى، 235صفحه، چاپ سيام، 80000 ريال

وزيرى، 324صفحه، چاپ دهم، 115000 ريال

رقعي، 290 صفحه، چاپ دوم، 35000 ريال

 –

وزيرى، 268 صفحه، چاپ دوم، 5000 ريال

وزيري، 372 صفحه، چاپ دوم، 130000 ريال

وزيرى، 414 صفحه، چاپ دهم، 32000 ريال

رقعى، 160 صفحه، چاپ چهارم، 50000 ريال

رقعى، 182 صفحه، چاپ دوم، 15000 ريال

رقعى، 388 صفحه، چاپ هفتم، 60000 ريال

وزيرى، 248 صفحه، چاپ اول، 800 ريال

وزيرى، 364 صفحه، چاپ چهارم، 120000 ريال

رقعى، 428 صفحه، چاپ دوم، 3500ريال

رقعى، 476 صفحه، چاپ اول، 19000 ريال

رقعى ، 328 صفحه، چاپ دوم، 19000 ريال
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رقعى، 428 صفحه، چاپ اول، 4500 ريال

رقعى، 408 صفحه، چاپ چهارم، 140000 ريال

وزيرى، 268 صفحه، چاپ پنجاه و سوم ، 60000 ريال

وزيرى، 418صفحه، چاپ دوم، 27000 ريال

وزيرى، 224صفحه، چاپ دوم، 18000  ريال

وزيرى، 536 صفحه، چاپ سوم، 48000 ريال

جلد اول، وزيرى، 1438 صفحه، چاپ اول، گالينگور، 100000 ريال

جلد دوم، وزيرى، 1212صفحه، چاپ اول، گالينگور، 100000 ريال

وزيرى، 168صفحه، چاپ دوم، 8000  ريال

رقعي، 144 صفحه، چاپ اول، 10000 ريال

رقعى، 486  صفحه، چاپ چهارم، 50000  ريال

رقعى، 240 صفحه، چاپ سوم، 75000 ريال

رقعى، 756 صفحه، چاپ سوم، 180000 ريال

رقعى، 220  صفحه، چاپ دوم، 60000 ريال

رقعى، 1022  صفحه، چاپ سوم، 100000ريال

وزيري، 264 صفحه، چاپ سوم، 100000 ريال 

رقعى، 480 صفحه، چاپ اول، 4500 ريال

رقعي، 200 صفحه، چاپ اول، 12000 ريال
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وزيري، 276 صفحه، چاپ اول، 65000 ريال 

رقعى، 172 صفحه، چاپ چهارم، 11000 ريال

رقعى، 576 صفحه، چاپ چهارم، 37000 ريال

رقعى، 356  صفحه، چاپ دوم، 22000  ريال

رقعى، 310صفحه، چاپ اول، 5500  ريال

وزيرى، جلد اول، 294 صفحه ،چاپ اول، 7500 ريال

وزيرى، مجموعاً،   1312صفحه ، چاپ چهارم، 
2جلد،440000  ريال

وزيرى، 288 صفحه، چاپ سوم، 20000 ريال

وزيري، 508 صفحه، چاپ اول، 50000 ريال

رقعى ، 574 صفحه، چاپ اول ،13000 ريال

رقعى، 476صفحه، چاپ يازدهم، 90000 ريال

وزيرى، 216 صفحه، چاپ پنجم، 22000 ريال

وزيرى، 312 صفحه، چاپ ششم،   100000 ريال

وزيري، 1148 صفحه، چاپ دوم، سلفون، 450000 ريال

 –

جلد اول، وزيرى، 386 صفحه، چاپ دوم، 23000 ريال
جلد دوم، وزيرى، 338 صفحه، چاپ دوم،20000 ريال

رقعى، 468 صفحه، چاپ اول، 1400 ريال

رقعى، 352 صفحه، چاپ هشتم، 160000 ريال

رقعى، 584 صفحه، چاپ پنجم، 150000  ريال
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وزيرى، 376  صفحه، چاپ سوم، گالينگور14000  ريال

وزيرى، 226  صفحه، چاپ سوم، 4000 ريال

رقعي، 192 صفحه، چاپ اول، 40000 ريال

رقعى، 284 صفحه، چاپ چهارم، 70000 ريال

رقعى، 364 صفحه، چاپ دوم، 800 ريال

وزيرى، 164 صفحه، چاپ دوم، 3000 ريال

رقعى، 624 صفحه، چاپ شانزدهم، 150000 ريال

وزيرى، 414 صفحه، چاپ اول، 25000 ريال

رقعى، 296  صفحه، چاپ ششم، 110000  ريال

رقعي، 216 صفحه، چاپ دوم، 15000 ريال

رقعى، 300 صفحه، چاپ اول، 1000 ريال

رقعى، 1412 صفحه، چاپ اول، گالينگور، دوره دوجلدى، 
5500 ريال

وزيري، دوره 2 جلدى، 1574 صفحه، چاپ اول، 180000 ريال
 –

رقعى، 474 صفحه، چاپ چهارم، 28000 ريال

وزيرى، 144صفحه، چاپ اول، 4000ريال

وزيري، 484 صفحه، چاپ اول، 40000 ريال

وزيري، 840 صفحه، چاپ اول، سلفون 95000 ريال

وزيرى، 137صفحه، چاپ سوم، 50000  ريال
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وزيرى، 652صفحه، چاپ سوم، 300000ريال

رقعى، 400 صفحه، چاپ هفتم، 100000 ريال

رقعى، 802 صفحه، چاپ چهارم، 45000 ريال

رقعي، 784 صفحه، چاپ اول، 32000 ريال

رقعى، 256صفحه، چاپ دوم، 70000ريال

رقعى، 252صفحه، چاپ اول، 5500  ريال

وزيرى، 680  صفحه، چاپ اول، 16500  ريال

وزيري، 460 صفحه، چاپ اول، 140000 ريال

وزيرى، 278صفحه، چاپ اول،5000ريال

رقعى، 176  صفحه، چاپ چهارم، 50000 ريال

جلد اول، وزيري، 386 صفحه، چاپ اول، 22000ريال
جلد دوم، وزيري، 232 صفحه، چاپ اول، 16000 ريال

رقعى، 120 صفحه، چاپ سوم، 500 ريال

وزيرى، 460  صفحه، چاپ چهارم، 135000  ريال

رقعى، 132صفحه، چاپ اول، 2600ريال

وزيري، 444 صفحه، چاپ دوم، 150000 ريال

وزيري، 284 صفحه، چاپ اول، 90000 ريال 
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رقعى، 352صفحه، چاپ چهارم، 17500ريال

رقعي، 92 صفحه، چاپ اول، 15000 ريال

وزيرى، 342 صفحه، چاپ ششم، 50000 ريال

رقعى، 156 صفحه، چاپ اول، 7000ريال

وزيرى، 360 صفحه، چاپ اول، 7500 ريال

وزيرى، 146صفحه، چاپ سوم، 15000 ريال

رقعى، 288 صفحه، چاپ سوم، 20000 ريال

رقعى، 234 صفحه، چاپ سوم، 120000 ريال

مخصوص، 296  صفحه، چاپ اول، 1300 ريال

رقعى، 938  صفحه، چاپ پنجم، 120000  ريال

وزيرى، 596  صفحه، چاپ ششم، 250000  ريال

وزيرى، 432  صفحه، چاپ اول، 15000  ريال

وزيرى، 188صفحه، چاپ اول، 5800  ريال

وزيرى، 180 صفحه، چاپ دوم،4000 ريال

رقعى، 88 صفحه، چاپ اول، 600 ريال

رقعى، 526 صفحه، چاپ سوم، 35000 ريال

رقعى، 328صفحه، چاپ چهارم ، 65000 ريال

هم، 80000 ريال رقعى، 265صفحه، چاپ پانزد
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رقعى، 334 صفحه، چاپ پنجم، 90000 ريال

وزيرى، 298  صفحه، چاپ اول، 700  ريال

رقعي، 288 صفحه، چاپ اول، 24000 ريال

رقعي، 124 صفحه، چاپ اول، 25000 ريال

رقعى، 712 صفحه، چاپ اول، 32000 ريال

جلد اول، وزيرى، 406صفحه، چاپ اول، 11000  ريال
جلد دوم، وزيرى، 445 صفحه، چاپ اول، 18000 ريال

وزيرى، 228  صفحه، چاپ اول، 6000  ريال

وزيرى، 194 صفحه، چاپ دوم، 14000 ريال

رقعى، 416  صفحه، چاپ دوم، 500 ريال

رقعى، 398 صفحه، چاپ سوم، 35000 ريال

وزيرى، 208  صفحه، چاپ سوم، 300 ريال

وزيرى، 276 صفحه، چاپ اول، 1250 ريال

وزيرى، 400 صفحه، چاپ اول، شوميز، 1100 ريال، 
گالينگور، 1500  ريال

وزيرى، 592 صفحه، چاپ سوم، 15000 ريال

وزيري، 752 صفحه، چاپ دوم، 320000 ريال 

وزيرى، 274صفحه، چاپ دوم، 25000  ريال

قطع وزيرى، 245 صفحه، چاپ دوم، 75000 ريال
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وزيرى، 272 صفحه، چاپ اول، 7000ريال

وزيرى، 152 صفحه، چاپ سوم، 2500 ريال

وزيرى، 192 صفحه، چاپ چهارم ، 2500ريال

356 صفحه، چاپ اول، 14000  ريال وزيرى،

وزيرى، 670صفحه، چاپ اول، 25000  ريال
Digital television

fudamentsis

مخصوص، 248 صفحه، چاپ اول، 1200 ريال

EEG

EEG

وزيرى، 322  صفحه، چاپ اول، 10000  ريال

وزيرى، 184 صفحه، چاپ دهم، 65000 ريال

PERT

رقعى، 120 صفحه، چاپ چهارم، 1200 ريال

وزيري، 540 صفحه، رنگي، چاپ اول، 220000 ريال

وزيرى، 92 صفحه، چاپ دوم، 500 ريال

وزيرى، 246 صفحه، چاپ اول، 6000 ريال

وزيرى، 72 صفحه، چاپ دوم، 500 ريال

وزيرى، 127 صفحه، چاپ اول، 6000 ريال

وزيرى، 809 صفحه، چاپ دوم، شوميز، 25000 ريال، 
گالينگور، 30000 ريال

وزيرى، 284  صفحه، چاپ دوم، 7000ريال

وزيرى، 480صفحه، چاپ سوم ، 180000ريال

وزيرى، 256 صفحه، چاپ اول، 17000 ريال

وزيرى، 338صفحه، چاپ اول، 8000ريال
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وزيرى، 168  صفحه، چاپ بيست و ششم ، 60000 ريال

رقعى، 122  صفحه، چاپ دوم، 11000  ريال

وزيري، 528 صفحه، چاپ اول، 60000ريال

وزيري، 612 صفحه، چاپ اول، گالينگور 60000 ريال

رقعى، 420صفحه، چاپ اول، 15000  ريال

وزيرى، 104 صفحه، چاپ اول، 300 ريال

رحلي، 144 صفحه، چاپ دوم، 30000 ريال

رحلى، 644 صفحه، چاپ اول، 125000 ريال

وزيرى، 158صفحه، چاپ دوم، 10000ريال

وزيري، 216 صفحه، چاپ دوم، 100000 ريال

وزيرى، 460 صفحه، چاپ پنجم، 80000 ريال

قطع رقعي، 212 صفحه، چاپ اول، 40000 ريال

رقعي، 152 صفحه، چاپ اول، 35000 ريال 

جلد اول، وزيرى، 306 صفحه، چاپ اول، 14000 ريال
جلد دوم، وزيرى، 364 صفحه، چاپ اول، 16000 ريال

وزيرى، 194 صفحه، چاپ پنجم، 18000 ريال

وزيرى، 200 صفحه، چاپ سوم، 3000 ريال
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وزيرى، 546 صفحه، چاپ دوم، 200000 ريال

وزيرى، 336 صفحه، چاپ اول، 20000 ريال

وزيرى، 416  صفحه، چاپ اول، 13000ريال

وزيرى، 390صفحه، چاپ اول، 12000  ريال

وزيرى، 188 صفحه، چاپ دوم، 4500 ريال

وزيرى، 552 صفحه، چاپ اول، 5500 ريال

رقعى، 418 صفحه، چاپ اول، 27000 ريال

وزيرى، 430صفحه، چاپ اول، 14000  ريال

وزيرى، 152 صفحه، چاپ دوم، 700 ريال

وزيرى، 272  صفحه، چاپ اول، 7500ريال

وزيرى، 344 صفحه، چاپ اول ، 14000 ريال

وزيرى، 382 صفحه، چاپ دهم، 60000ريال

وزيرى، 297 صفحه، چاپ اول، 17000 ريال

وزيرى، 416 صفحه، چاپ اول،30000 ريال

خشتى، 128  صفحه، چاپ اول، 900  ريال

وزيري، 296 صفحه، چاپ دوم، 120000 ريال

رقعى، 332  صفحه، چاپ اول، 10000  ريال

وزيرى، 424 صفحه، چاپ اول، 1500 ريال
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رقعى، 152  صفحه، چاپ دوم، 7000  ريال

وزيرى، 648 صفحه، چاپ سوم، 52000ريال

رحلى، 92صفحه، چاپ اول، گالينگور، 2000 ريال

خشتى، 208 صفحه، چاپ اول، 900 ريال

جلداول، رقعى، 594صفحه، چاپ سوم، گالينگور، 100000ريال
جلددوم، رقعى، 612 صفحه، چاپ سوم، سلفون، 180000 ريال
جلدسوم، رقعى، 820 صفحه، چاپ دوم، گالينگور، 70000ريال

رقعي، 279صفحه، چاپ اول، 80000 ريال

رقعى، 274 صفحه، چاپ دوم، 17000 ريال

جلد اول، وزيري، 784 صفحه، چاپ اول، 350000 ريال
جلد دوم، وزيري، 765 صفحه، چاپ اول، 350000 ريال

رقعى، 168 صفحه، چاپ اول، شــوميز، 700 ريال، گالينگور، 
1500 ريال

رقعى، 180 صفحه، چاپ نهم، 3600 ريال

رقعى، 92 صفحه، چاپ چهارم، 9000 ريال

رقعي، 96 صفحه، چاپ اول، 9000 ريال

ريال وزيرى، 216 صفحه، چاپ بيست و هشتم، 80000

رقعى، 132 صفحه، چاپ دوم، 500 ريال

رقعي، 120 صفحه، چاپ اول، 10000 ريال

رقعى، 204 صفحه، چاپ اول، 10000 ريال

رقعي، 108 صفحه، چاپ اول، 9000 ريال

رقعي، 70 صفحه، چاپ اول، 6000 ريال

وزيري، 788 صفحه، چاپ دوم، سلفون، 170000 ريال
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رقعي، 364 صفحه، چاپ اول، 35000 ريال

وزيرى، 128 صفحه، چاپ اول، 300 ريال

رقعى، 272 صفحه، چاپ اول، 11000 ريال

وزيري، 464 صفحه، چاپ دوم، سلفون 180000 ريال

رقعى، 188صفحه، چاپ اول، 6000  ريال

رقعى، 160صفحه، چاپ دوم،5000ريال

رقعي، 443 صفحه، چاپ اول، سلفون، 70000 ريال

وزيرى، 180 صفحه، چاپ هفتم، 25000 ريال

رقعى، 144 صفحه، چاپ اول، 2000 ريال

رقعي، 356 صفحه، چاپ اول، 32000 ريال

رقعى، 172 صفحه، چاپ دوم، 11500 ريال

وزيرى، 312 صفحه، چاپ دوم، 15000 ريال

وزيري، 368 صفحه، چاپ سوم، 150000 ريال

رقعى، 234 صفحه، چاپ سوم، 15000 ريال

رقعى، 150 صفحه، چاپ اول، 250 ريال

وزيري، 334 صفحه، چاپ اول، 150000 ريال

وزيري، 992 صفحه، چاپ چهارم، سلفون، 300000 ريال

رقعى، 465 صفحه، چاپ دوم، 40000 ريال

رقعي، 268 صفحه، چاپ اول، 50000 ريال
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جلد اول، وزيري، 348 صفحه، چاپ سوم، سلفون 180000 ريال
جلد دوم، وزيري، 504 صفحه، چاپ دوم، سلفون 200000 ريال
جلد سوم، وزيري، 564 صفحه، چاپ اول، سلفون 120000 ريال

وزيرى، 424  صفحه، چاپ دوم، 23000  ريال

رقعى، 272صفحه، چاپ اول، 5500ريال

رقعى، 126 صفحه، چاپ سوم، 5000 ريال

Sound and Sense

رقعى، 276 صفحه، چاپ اول، 15000 ريال

وزيرى، 472 صفحه، چاپ اول، 5500 ريال

رقعي، 180 صفحه، چاپ اول، 12000 ريال

رقعى، 128  صفحه، چاپ سوم، 8500 ريال

وزيري، 582 صفحه، چاپ دوم، 200000 ريال

وزيري، 672 صفحه، چاپ اول، 300000 ريال 

وزيري، 912صفحه، چاپ دوم، 400000 ريال 

رقعي، 114 صفحه، چاپ سوم، 40000 ريال

رقعي، 425 صفحه، چاپ دوم، 150000 ريال

وزيرى، 364  صفحه، چاپ اول، 9500  ريال

وزيرى، 240  صفحه، چاپ دوم، 1950 ريال

وزيرى، 234 صفحه، چاپ اول، 450 ريال

وزيري، 700 صفحه، چاپ اول ، سلفون 220000 ريال

وزيري، 435 صفحه، چاپ سوم، 250000 ريال 

جلد اول، وزيري، 628 صفحه، چاپ دوم، 270000ريال
جلد دوم، وزيري،814 صفحه، چاپ دوم، 320000ريال
جلد سوم، وزيري، 804 صفحه، چاپ دوم، 320000ريال
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وزيرى، 362 صفحه، چاپ پنجم ، 160000ريال

رقعي، 148 صفحه، چاپ اول، 11000 ريال

وزيري، 336 صفحه، چاپ دوم، سلفون، 50000 ريال

وزيري، 574 صفحه، چاپ دوم ،سلفون، 110000 ريال

رقعى، 136 صفحه، چاپ دوم، 400 ريال

رقعى، 400صفحه، چاپ اول، 6000 ريال

وزيري، 804 صفحه، چاپ دوم ، سلفون، 350000 ريال

 رقعي، 102 صفحه، چاپ اول، 30000 ريال

رقعي، 568 صفحه، چاپ اول ، سلفون، 100000 ريال

رقعي، 94 صفحه، چاپ دوم، 40000 ريال

جيبي، 158 صفحه، چاپ اول ، گالينگور، 34000 ريال

رقعى، 82 صفحه، چاپ دوم، 3500 ريال

وزيرى، 128 صفحه، چاپ اول، 320 ريال

رقعي، 140 صفحه، چاپ دوم، 60000 ريال

دفتر اول، وزيرى،1144  صفحه، چاپ چهل و ششم ، 500000  ريال
دفتــر دوم، وزيرى، 920  صفحه، چاپ ســى و پنجم ، 400000  ريال
دفتر سوم، وزيرى، 1236  صفحه،چاپ بيست وهفتم ، 400000  ريال
دفتر چهارم، وزيرى،1096صفحه، چاپ بيست و پنجم،400000  ريال
دفتر پنجم، وزيرى،1160صفحه، چاپ بيست و سوم،400000  ريال
دفتر ششم، وزيرى، 1266  صفحه، چاپ بيست و سوم، 400000  ريال
فهرست راهنما، وزيرى، 916 صفحه، چاپ هجدهم ، 400000 ريال

وزيري، 660 صفحه، چاپ سوم، سلفون، 280000 ريال

جلد اول، وزيري، 480 صفحه، چاپ پنجم ، سلفون،  180000 ريال
جلد دوم، وزيري، 464 صفحه، چاپ پنجم ، سلفون، 180000 ريال

وزيري، 279 صفحه، چاپ اول، 22000 ريال

وزيري، 1056 صفحه، چاپ اول، سلفون ،110000ريال



266

وزيرى، 172 صفحه، چاپ ششم، 6000 ريال

وزيري، 864 صفحه، چاپ اول، سلفون، 95000 ريال

رقعى، 104 صفحه، چاپ اول، 6000 ريال

وزيري، 284 صفحه، چاپ اول، 45000 ريال

رقعي، 536 صفحه، چاپ اول، 200000 ريال

وزيرى، 122  صفحه، چاپ دوم، 6000   ريال

رقعى، 368 صفحه، چاپ اول،  800 ريال

رقعي، 471 صفحه، چاپ دوم ، 180000 ريال 

رقعى، 226 صفحه، چاپ اول،4500 ريال

رقعى، 325  صفحه، چاپ سوم، 100000  ريال

رقعي، 380 صفحه، چاپ دوم، 50000 ريال

590   صفحه، چاپ اول، 30000  ريال وزيرى،

رقعى، 418  صفحه، چاپ پنجم، 30000ريال

رقعى، 112 صفحه، چاپ سوم،  9000ريال

رقعى، 140صفحه، چاپ اول، 8500 ريال

وزيرى، 128 صفحه، چاپ دوم، 2500 ريال

وزيري، 380 صفحه، چاپ اول، 150000 ريال

رقعى،152 صفحه، چاپ نهم، 1200 ريال

رقعى، 624  صفحه، چاپ سوم، 33000  ريال

وزيري، 292 صفحه، چاپ اول، 20000ريال
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رقعي، 116 صفحه، چاپ دوم، 40000 ريال

رقعى، 98 صفحه، چاپ دوم، 8000 ريال

رقعي، 159 صفحه، چاپ اول، 50000 ريال

رقعي، 486 صفحه، چاپ دوم ، 100000 ريال

رقعي، 344 صفحه، چاپ اول، 120000 ريال 

جلد اول، وزيرى، 172  صفحه، چاپ دوم، 7000 ريال
جلد دوم، وزيرى، 108صفحه، چاپ اول،3000 ريال

وزيرى، 68  صفحه، چاپ سوم، 7000  ريال

وزيري، 456 صفحه، چاپ ششم ، سلفون، 250000 ريال

رقعى،140  صفحه، چاپ اول، 5000  ريال

وزيري، 494 صفحه، چاپ اول، سلفون 65000 ريال

رقعي، 151 صفحه، چاپ اول، 50000 ريال

رقعي، 184 صفحه، چاپ اول،70000 ريال

رقعى ، 295 صفحه،  چاپ اول، 150000 تومان 

رقعي، 276 صفحه، چاپ اول، 40000 ريال

وزيرى، 408  صفحه، چاپ دوم، 900 ريال

رقعى،892   صفحه، چاپ دوم، 100000  ريال

وزيري، 448صفحه، چاپ دوم، 180000 ريال 

وزيرى، 652 صفحه، چاپ پنجم، 52000 ريال
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رقعى، 388صفحه، چاپ سوم، 100000ريال

رقعى، 200 صفحه، چاپ دوم، 15000 ريال

وزيري، 580 صفحه، چاپ اول، 100000 ريال

وزيري، 520 صفحه، چاپ اول ، سلفون، 75000 ريال

وزيرى، 306  صفحه، چاپ اول، 1950 ريال

وزيرى، 298 صفحه، چاپ سوم، 20000 ريال

وزيرى، 728 صفحه، چاپ اول، 37000 ريال

رقعى، 356 صفحه، چاپ اول، 11000  ريال

وزيري، 424 صفحه، چاپ دوم، 60000 ريال

رحلى، 224صفحه، چاپ اول، سلفون، 3500 ريال

رقعى، 672صفحه، چاپ اول، 7500ريال

رقعى، 256 صفحه، چاپ اول، 6000 ريال

مخصوص، 172 صفحه، چاپ دوم،30000 ريال

وزيري، 523 صفحه، چاپ دوم، 150000 ريال

رقعي، 132 صفحه، چاپ اول،  25000 ريال

رقعي، 220 صفحه، چاپ اول، 18000 ريال

وزيري، 276 صفحه، چاپ اول، 20000 ريال

وزيرى، 298 صفحه، چاپ اول، 2900 ريال
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وزيري، 456 صفحه، چاپ سوم، سلفون، 250000 ريال

رقعى، 104  صفحه، چاپ پنجم،  15000  ريال

رقعى، 356صفحه، چاپ اول، 6000ريال

رقعى، 246  صفحه، چاپ چهارم،  25000ريال

رقعى، 344صفحه، چاپ اول، 5000  ريال

رقعى، 152صفحه، چاپ اول، 3000ريال

رقعى، 368 صفحه، چاپ دوم ،  600 ريال

وزيرى، 346 صفحه، چاپ دوم ، 7000ريال

رقعى، 772صفحه، چاپ اول،  12000  ريال

رقعي، 576 صفحه، چاپ ششم، 160000 ريال

رقعى، 590 صفحه، چاپ اول، 9500  ريال

رقعى، 120 صفحه، چاپ اول،2000ريال

هم، 42000 ريال رقعى، 276  صفحه، چاپ دوازد

وزيرى، 796 صفحه، چاپ دوم،48000ريال

رقعي، 340 صفحه، چاپ اول، 60000 ريال

وزيرى، 208 صفحه، چاپ اول، 650 ريال

وزيري، 792 صفحه، چاپ چهارم ، سلفون، 300000 ريال

وزيرى، 1272 صفحه، چاپ سوم، 450000 ريال
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وزيرى، 292 صفحه، چاپ اول ، 45000 ريال

جلد اول، وزيري، 416 صفحه، چاپ اول، 27000 ريال
جلد دوم، وزيرى، 431 صفحه، چاپ اول، 38000 ريال
جلدسوم، وزيري، 434 صفحه، چاپ اول، 140000ريال

وزيرى، 520 صفحه، چاپ دوم، گالينگور، 1100 ريال

وزيرى، 748 صفحه، چاپ دوم، گالينگور، 1300 ريال

وزيرى، 612 صفحه، چاپ دوم، گالينگور، 1250 ريال

وزيرى، 412 صفحه، چاپ اول، 900 ريال

جلد اول، وزيري، 344 صفحه، چاپ اول، 150000 ريال 
جلد دوم، وزيري، 290 صفحه، چاپ اول، 150000 ريال

جلد سوم، وزيري، 318 صفحه، چاپ اول، 150000 ريال 

وزيرى، 572 صفحه، چاپ اول،3300 ريال

وزيرى، 296  صفحه، چاپ سوم، 900  ريال

رقعى، 350صفحه، چاپ دوم، 20000  ريال

وزيرى، 242  صفحه، چاپ اول، 1200 ريال

رقعى، 376صفحه، چاپ دوم، 19000ريال

رقعى، 272 صفحه، چاپ اول، 550 ريال

وزيرى، 176 صفحه، چاپ اول،1000 ريال

وزيرى، 164  صفحه، چاپ اول،400 ريال

وزيرى، 390 صفحه، چاپ دوم، 35000 ريال

رقعى، 204  صفحه، چاپ دوم، 1800ريال
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رقعى، 196  صفحه، چاپ اول، 2400 ريال

رقعى، 272  صفحه، چاپ اول، 350  ريال

رقعى، 464 صفحه، چاپ دوم، 120000ريال

رقعى، 612 صفحه، چاپ دوم، 40000 ريال

رقعى، 672صفحه، چاپ اول، 7500  ريال

وزيرى، 520  صفحه، چاپ اول، 1800  ريال

وزيرى، 264  صفحه، چاپ دوم، 18000 ريال

رقعي، 660 صفحه، چاپ اول، 35000 ريال

رقعى، 624 صفحه، چاپ چهارم، 180000  ريال

رقعى، 266  صفحه، چاپ دوم، 70000  ريال

رقعى، 1180  صفحه، چاپ سوم، 250000  ريال

وزيرى، 212 صفحه، چاپ چهارم، 75000  ريال

وزيرى، 688صفحه، چاپ چهارم، گالينگور، 80000 ريال

رقعى، 414  صفحه، چاپ سيزدهم، 125000ريال

رقعى، 946 صفحه، چاپ اول، 45000 ريال

رقعى، 184  صفحه، چاپ اول، 400 ريال

رقعى، 356صفحه، چاپ دوم، 22000 ريال

رقعي، 344 صفحه، چاپ اول، 25000 ريال
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رقعى، 376صفحه، چاپ سوم،80000 ريال

رقعى، 548صفحه، چاپ هشتم،50000 ريال

وزيري، 512 صفحه، چاپ اول، 50000 ريال

رقعى، 488  صفحه، چاپ اول، 1500  ريال

رقعى، 128 صفحه، چاپ اول، 1800 ريال

رقعى، 84  صفحه، چاپ دوم، 18000  ريال

رقعي، 260صفحه، چاپ دوم، 18000ريال

وزيرى، 188  صفحه، چاپ اول، 6000 ريال

رقعى، 376 صفحه، چاپ اول، 50000 ريال

رقعى، 828صفحه، چاپ ششم، 150000ريال

وزيري، 504 صفحه، چاپ اول، 85000 ريال

رقعي، 296 صفحه، چاپ دوم، 85000 ريال

رقعى، 550 صفحه، چاپ دوم، 27000 ريال

رقعي، 464 صفحه، چاپ سوم، 160000 ريال

رقعى، 204  صفحه، چاپ اول، 800  ريال

رقعى، 174 صفحه، چاپ اول ، 7500 ريال

وزيرى، دوره 1272 صفحه، چاپ اول، گالينگور، 5250
ريال

وزيرى، 204  صفحه، چاپ اول، 1200  ريال
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وزيرى، 216صفحه، چاپ دوم، 14000 ريال

وزيري، 384 صفحه، چاپ دوم، 110000 ريال

وزيرى، 770صفحه، چاپ سوم، گالينگور، 80000 ريال

رقعى، 224  صفحه، چاپ يازدهم، 60000  ريال

رقعى، 76صفحه، چاپ اول، 3000  ريال

وزيرى، 340  صفحه، چاپ اول، 950 ريال

وزيري،600 صفحه، چاپ سوم ، 260000 ريال

رقعى، 232  صفحه، چاپ اول، 1500  ريال

وزيرى، 224 صفحه، چاپ اول، 14000 ريال

وزيرى، 142 صفحه، چاپ دوم، 13000 ريال

رقعى، 244  صفحه، چاپ دوم، 4000ريال

رقعى، 592  صفحه، چاپ سوم، 160000 ريال

رقعى، 76 صفحه، چاپ اول، 600  ريال

رقعى، 380 صفحه، چاپ اول، 1350 ريال

رقعى،586 صفحه، چاپ دوم، 30000 ريال

رقعى، 1440  صفحه، چاپ سييكم، دوره دو جلدى شوميز، 350000ريال
وزيرى، 1440  صفحه، چاپ سي و دوم، دوره دو جلدى 
گالينگور، 450000  ريال

وزيري، 708صفحه، چاپ دوم، 160000 ريال
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وزيري، 200 صفحه، چاپ دوم، 80000 ريال

وزيرى، 332 صفحه، چاپ سوم، 110000 ريال

رقعى، 244  صفحه، چاپ اول، 950 ريال

رقعي، 196 صفحه، چاپ اول ، سلفون،28000 ريال

رقعي، 100 صفحه، چاپ اول، 10000 ريال

رقعي، 260صفحه، چاپ دوم، 18000ريال

 –

رقعى، 156 صفحه، چاپ دوم، 55000 ريال

وزيري، 684 صفحه، چاپ دوم، 180000 ريال

رقعى، 396  صفحه، چاپ دوم، 80000  ريال

رقعى، 220  صفحه، چاپ پنجم، 20000  ريال

رقعي، 136 صفحه، چاپ اول، 14000 ريال

رقعي، 292 صفحه، چاپ اول، 60000 ريال

رقعى، 260  صفحه، چاپ اول، 1400 ريال

رقعى، 194  صفحه، چاپ سوم، 9000 ريال

رقعى، 84 صفحه، چاپ اول، 600 ريال

وزيرى، 216  صفحه، چاپ اول، 700  ريال

وزيرى، 494 صفحه، چاپ دوم، 46000 ريال
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وزيرى، 290  صفحه، چاپ اول، 14000ريال

رقعى، 460  صفحه، چاپ اول، 1500 ريال

رقعى، 320  صفحه، چاپ هفتم، 70000  ريال

وزيرى، 292صفحه، چاپ اول، 700  ريال

وزيرى ، سلفون، 864 صفحه، چاپ اول، 65000 ريال

رقعى، 152  صفحه، چاپ دوم، 12000  ريال

جلد اول، وزيرى ، 1064 صفحه، چاپ دوم ، سلفون، 90000 ريال
جلد دوم، وزيرى ، 1088 صفحه، چاپ دوم ، سلفون، 90000 ريال
جلد سوم، وزيرى، 1045 صفحه، چاپ دوم ، سلفون، 100000 ريال
جلدچهارم، وزيرى، 1112 صفحه، چاپ دوم ، سلفون، 200000 ريال
جلدپنجم، وزيرى، 1160 صفحه، چاپ دوم ، سلفون، 300000 ريال
جلدششم، وزيرى، 1016 صفحه، چاپ اول ، سلفون، 180000 ريال

وزيرى، 232صفحه، چاپ اول، 5000 ريال

وزيرى، 132 صفحه، چاپ اول، 2800  ريال

وزيرى، 264  صفحه، چاپ دوم، 600  ريال

وزيرى، 902  صفحه، چاپ اول، 25000 ريال

وزيرى، 176 صفحه، چاپ اول، 1300 ريال

رقعى، 680  صفحه، چاپ دوم ، 170000 ريال

رقعى، 216  صفحه، چاپ سوم، 12000 ريال

رقعى، 96  صفحه، چاپ اول، 250 ريال

رقعي، 556 صفحه، چاپ دوم، 200000 ريال
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وزيرى، 664  صفحه، چاپ اول، 3800 ريال

وزيرى، 134 صفحه، چاپ اول، 2600ريال

520  صفحه، چاپ اول، 8500  ريال رقعى،

260صفحه، چاپ اول، 500  ريال رقعى،

وزيرى، 408  صفحه، چاپ اول، گالينگور، 1750  ريال

رقعى، 372 صفحه، چاپ ششم، 28000 ريال

وزيرى، 520 صفحه، چاپ اول، 32000 ريال

رحلى، 140 صفحه، چاپ اول، باجلد سلفون، 48000 ريال

مخصوص، 32صفحه، چاپ دوم،15000ريال

رقعى، 24صفحه، چاپ اول،7500 ريال

رقعى، 248صفحه، چاپ سوم، 22000 ريال

مخصوص،68صفحه، چاپ اول، 1000ريال

خشتى، 24صفحه، چاپ دوم، 200ريال

مخصوص، 38صفحه، چاپ سوم، 20000 ريال

مخصوص، 56صفحه، چاپ دوم، 500ريال

مخصوص، 32صفحه، چاپ سوم، 17000 ريال

رقعى، 250 صفحه، چاپ دوم، 12000 ريال

مخصوص، 32صفحه، چاپ دوم، 400ريال

خشتى، 40صفحه، چاپ دوم، 250ريال

مخصوص، 108صفحه، چاپ دوم، 600ريال

مخصوص، 36صفحه، چاپ دوم، 500ريال
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خشتى، 120صفحه، چاپ سوم، 12500 ريال

رقعى، 96صفحه، چاپ پنجم، 600ريال

مخصوص، 33صفحه، چاپ سوم، 300ريال

مخصوص، 64صفحه، چاپ اول، 400 ريال

مخصوص، 48صفحه، چاپ دوم، 500ريال

Robot>s

مخصوص، 86 صفحه، چاپ سوم، 15000 ريال

رقعى، 92صفحه، چاپ سوم، 10000ريال

وزيرى، 48صفحه، چاپ دوم، 250 ريال

رقعى، 280صفحه، چاپ چهارم، 12000 ريال

رقعى، 156 صفحه، چاپ چهارم، 12000 ريال

رقعى، 148صفحه، چاپ اول، 750ريال

رقعى،72صفحه، چاپ اول، 280ريال

رقعي، 64 صفحه، چاپ اول، 7000 ريال

رقعى، 232صفحه، چاپ دوم، 750 ريال

خشتى، 60صفحه، چاپ اول، 200ريال

رقعى، 36صفحه، چاپ سوم، 8000 ريال

خشتى، 16صفحه، چاپ دوم، 150 ريال

خشتى، 24صفحه، چاپ سوم، 250 ريال

رقعى، 218صفحه، چاپ پنجم، 16000ريال

رقعى، 240صفحه، چاپ چهارم، 25000ريال

خشتى، 32 صفحه، چاپ سوم، 200 ريال

وزيرى، 44صفحه، چاپ چهارم، 250 ريال
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وزيري، 431 صفحه، چاپ اول، 170000 ريال

وزيري، 336 صفحه، چاپ اول، 200000 ريال

رقعي، 224 صفحه، چاپ اول، 90000 ريال

رقعي، 184 صفحه، چاپ دوم، 65000 ريال

رقعي، 680 صفحه، چاپ اول، 380000  ريال

رقعي، 216 صفحه، چاپ اول، 100000 ريال

وزيري، 712 صفحه، چاپ اول، 400000 ريال

وزيري، 920 صفحه، چاپ اول، 450000 ريال

وزيري، 400 صفحه، چاپ اول، 160000 ريال

وزيري، 1024 صفحه، چاپ اول،  550000 ريال

تازههاى انتشارات اطالعات
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رقعي، 256 صفحه، چاپ اول، 100000 ريال

وزيري، 280 صفحه، چاپ اول، 120000 ريال

رقعي، 175 صفحه، چاپ اول، 65000 ريال

رقعي، 136 صفحه، چاپ اول، 60000 ريال

رقعي، 136 صفحه، چاپ اول، 60000 ريال

رقعي، 303 صفحه، چاپ اول، 120000 ريال

رقعي، 148 صفحه، چاپ اول، 70000 ريال

رقعي، 328 صفحه، چاپ اول، 130000 ريال

CD DVD

PDF CD DVD

CD DVD
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نمايشگاه دائمى انتشارات اطالعات، فروشگاه مركزى شماره ( 1 )ميرداماد : 29993411
نمايشگاه دائمى انتشارات اطالعات، فروشگاه شماره ( 2 ) مقابل دانشگاه تهران : 66460734
نمايشگاه دائمى انتشارات اطالعات، فروشگاه شماره ( 3 ) قم مجتمع ناشران : 02537842620

۱۲۹۹۹۳۴۱۱- نمايشگاه دائمى انتشارات اطالعات، فروشگاه مر
زى شماره ۱ تلفــن: 
۲۶۶۴۶۰۷۳۴-  نمايشگاه دائمى انتشارات اطالعات، فروشگاه شماره ۲ تلفــن: 

۳۶۶۷۳۳۰۸۵-  خيابان خيام، ساختمان قديم موسسه اطالعات تلفــن: 
۴۲۲۷۱۲۱۸۹-  شميران: ميدان قدس تلفــن: 

۵۲۲۸۶۶۶۹۱- سيدخندان: خيابان دكتر شريعتي، زير پل سيدخندان تلفــن: 
۶۷۷۸۹۰۷۲۳-  نارمك: ميدان هفتحوض تلفــن: 

۷۷۷۸۷۸۷۴۶-  تهران نو: فلكه دوم تهرانپارس، روبروي فروشگاه رفاه تلفــن: 
۸۶۶۵۰۲۷۰۷-  شهرآرا: خيابان ستارخان، نرسيده به پل تلفــن: 

۹۵۵۹۰۲۱۹۹- شهرري: ميدان شهرري، پاساژ شيشه، طبقه دوم تلفــن: 
۱۰۸۸۶۰۹۷۳۵- ده ونك: بعد از دانشگاه الزهرا (س)، جنب حسينيه بابالحوائج تلفــن: 

۱۱۰۷۱- آباده: خيابان امام خمينى، نمايندگى روزنامه اطالعات ـ تلفن: ۴۴۳۳۳۳۹۴
۱۲۰۱۱ـ آمل: اول خيابان هاللاحمر، روبروي بيمارستان ۱۷ شهريور ـ تلفــن: ۴۴۲۴۳۲۶۵

۱۳۰۴۴ـ اروميه: خيابان امام خميني، نرسيده به ميدان انقالب، پالك ۶۰۹ ـ تلفن: ۳۲۲۲۴۷۴۳
تلفن: ۳۳۲۴۳۳۴۶ـ۱۴۰۴۵ـ اردبيل: انتهاي خيابان دانش، روبروى ميدان حافظ

۱۵۰۳۱ـ اصفهان: خ فردوسي، نرسيده به ميدان فلسطين، ساختمان ساسان، طبقه فوقاني بانك ملت ـ ۳۲۲۲۴۰۰۱ تلفــن: 
۱۶۰۶۱ـ انديمشك: خيابان امام، پاساژ كوثر ـ تلفــن: ۴۲۶۲۶۷۷۶

۱۷۰۴۱ـ اهر: خيابان طالقاني، مطبوعاتى عمراهى ـ ۴۴۲۲۶۰۰۰ تلفــن: 
۱۸۰۶۱ـ  اهواز: كيانپارس، فلكه سوم، خ ميهنشرقي، روبروي آموزش و پرورش، ناحيه ۴ ـ تلفــن: ۳۳۳۸۶۱۵۲

تلفن: ۳۳۵۳۶۶۳۰ـ۱۹۰۷۷ـ بوشهر: ميدان امام خميني، روبروي بانك كشاورزي
تلفــن: ۳۴۵۳۳۷۴۷ـ۲۰۰۱۱- بهشهر: نبش چهارراه گرگان، جنب مسجد دارالشفاء

۲۱۰۶۱ـ بهبهان: فلكه بانك ملي، جنب كتابخانه عالمه طباطبايي، روبروي دارايي ـ تلفــن: ۵۲۷۲۷۶۸۷
۲۲۰۴۱ـ تبريز: ابتداى خيابان طالقاني، پالك ۱۳۹ ـ تلفــن: ۳۵۵۵۲۵۹۰


شاورزى مر
زى  e۲۳۰۵۱ـ تربت حيدريه: خ فرماندارى، روبروى بان ـ ۵۲۲۲۷۰۲۰ تلفــن: 
۲۴۰۶۶- خرمآباد لرستان: قلعه فلeاالفالf، جنب دانشگاه ـ تلفــن: ۳۳۳۰۲۲۰۰

۲۵۰۶۶- درود لرستان: ابتداى بلوار معلم، مجتمع فرهنگيان، واحد۶ تلفن: ۴۳۲۳۵۶۷۷ـ
۲۶۰۶۱ـ رامهرمز: خيابان شهيد منتظري، پاساژ شهرداري ـ تلفــن: ۴۳۵۲۷۰۰۰
۲۷۰۱۳- رشت: خيابان مطهرى، روبروى مسجد ۴ برادران ـ تلفــن: ۳۳۲۲۴۵۱۰

۲۸۰۱۱ـ ساري: خيابان قارن، جنب داروخانه افشار ـ ۳۳۳۲۲۲۰۶ تلفــن: 
۲۹۰۸۶ـ ساوه: خ امام، جنب بانك ملي، ساختمان تخت جمشيد، طبقه ۳ ـ تلفن: ۴۲۲۳۵۴۴۵

تلفن: ۴۴۳۲۷۷۳۷ـ۳۰۰۴۴- سردشت: خيابان امام، روبروى پارf شهر
۳۱۰۳۱- سميرم: خيابان انقالب، روبروى فرماندارى ـ تلفــن: ۵۳۶۶۵۶۲۸

تلفن: ۳۵۲۴۲۵۷۵ـ۳۲۰۴۴ـ سلماس: خيابان امام، ميدان فردوسى
۳۳۰۲۳ـ شاهرود: خيابان معلم ـ تلفــن: ۳۲۳۶۵۲۲۲

تلفــن: ۳۲۲۲۲۷۲۷ـ۳۴۰۳۸ـ شهركرد: خيابان طالقاني، خيابان سعادت، كوچه سوم، جنب امور صنفى
۳۵۰۷۱ـ شيراز: خيابان زند، كوچه نوبهار، پالك ۷۶ و ۷۸ ـ تلفــن: ۳۲۳۳۵۶۰۰

تلفن: ۳۷۷۰۳۹۳۸ـ۳۶۰۲۵ـ قم: خيابان ۱۹ دي، روبروي مخابرات
۲۸ fف، پالk۳۷۰۲۵- فروشگاه قم: بلوار معلم غربى، ساختمان مجتمع ناشران، طبقه زير هم ـ تلفــن: ۳۷۸۴۲۶۲۰

۳۲۲۲۲۵۰۰ـ۳۸۰۲۶ـ كرج: ميدان امام خميني، پاساژ كمالي، پالك ۸ و ۷ تلفــن: 
۳۹۰۳۴ـ كرمان: خيابان ابوحامد، روبروي مسكن و شهرسازي ـ تلفــن: ۳۲۲۲۲۴۴۱

۴۰۰۸۳ـ كرمانشاه: بلوار شهيد بهشتي، سهراه حافظيه، روبروي قرارگاه ـ تلفن: ۳۸۳۵۹۱۷۲
۴۱۰۱۷ـ گرگان: خيابان فلسطين، پاساژ شيرنگي، طبقه ۲ ـ ۳۲۲۲۲۱۲۳ تلفــن: 

۴۲۰۳۱ـ گلپايگان، خ شهيد رجايي، سه راه مركز بهداشت، پالك ۸۸ ـ تلفــن: ۵۷۴۲۲۰۸۶
۴۳۰۱۳- لنگرود: خيابان امام، پاساژ پورقاسم، طبقه ۲ ـ تلفــن: ۴۲۵۲۱۹۵۹

۴۴۰۸۶- مامونيه: خيابان امام، بعد از ميدان شهردارى، جنب بخشدارى مر
زى ـ تلفــن: ۴۵۲۲۴۲۹۲
۴۵۰۶۱ـ مسجد سليمان: خيابان آزادي، جنب دفتر بيمه ايران ـ تلفــن: ۴۳۲۲۲۲۴۵

۴۶۰۵۱ـ مشهد: كوي دكترا، مقابل پاستور، ساختمان ۲۰۷، طبقه ۳ ـ تلفــن: ۳۸۴۱۹۵۹۵
۴۷۰۳۵ـ ميبد يزد: خيابان امامخمينى، پالك ۳۲۱ ـ تلفــن: ۳۲۳۲۳۵۱۱

۴۸۰۶۶ـ نورآباد: خ امام، پائينتر از بانك ملت، مجتمع فرهنگي آموزشي مطبوعاتي حسيني ـ تلفــن: ۳۲۷۳۲۱۰۵
۴۹۰۸۱ـ همدان: خيابان بوعلي، روبروي مسجد امام حسين(ع)، نبش كوچه سامان ـ تلفــن: ۳۸۲۷۱۸۱۴

تلفن : ۳۷۲۵۶۰۲۸-۵۰۰۳۵ - يزد : بلوار شهيد باهنر،جنب نان فانتزى شقايق،
وچه مهر

دفاتر سرپرستي روزنامه اطالعات در استانها
سازمان شهرستانها : 29993242

امور توزيع و فروش 
اطالعات  29993419موسسه

32226966 - 086اراك: خ امامخميني، چهارراه دكتر حسابي، كوي جاويدان، پالك 8536
33243346-045اردبيل: انتهاي خيابان دانش، روبروى ميدان حافظ

044اروميه: خيابان امام خميني، نرسيده به ميدان انقالب، پالك 609 -32224743
0اصفهان:خ فردوسي، نرسيده به ميدان فلسطين، ساختمان ساسان، طبقه فوقاني بانك ملت 3 1 -3 2 2 2 4 0 0 1

061اهواز: فلكه سوم كيان پارس، خ ميهن شرقي ، روبروي آموزش و پرورش ناحيه 4 -33386152
33332442-084ايالم: ميدان 22 بهمن ، پشت پاساژ مركزى ، كوچه فرهنگيان 

076بندرعباس: ميدان ابوذر، خ شريعتي شمالى ، كوچه قوام 4 -32227800
33536630-077بوشهر: خيابان امام خميني، روبروي بانك كشاورزي

34 مسكن ، پالك 056بيرجند: خيابان مدرس 6 ، جنب بانك -32222700
شهريور، پالك 139 041تبريز: خيابان طالقاني ،بعد از مصلى، نرسيده به چهارراه 17 -35552590

االفالك، روبروى دانشگاه لرستان 066خرم آباد لرستان: خيابان قلعه فلك -33302200
013رشت: خ مطهرى، روبروى مسجد 4 برادران، باالتر از باشگاه زادپرور -33324511

054زاهدان: ميدان امام على- امير المومنين 3- ساختمان سپيده- طبقه سوم واحد11 -33220243
011ساري: خ قارن، جنب داروخانه افشار -33322206

33236487-087سنندج: ميدان آزادي، ابتداي خيابان حسن آباد، كوچه فروغ، جنب مجتمع مهر
32365222-023شاهرود: ابتداى خيابان معلم

32222727-038شهركرد: خيابان طالقاني، خيابان سعادت، كوچه سوم، جنب امور صنفى
071شيراز: خ زند، كوچه نوبهار ( كوچه 39)  پالك 76 و 78 -32335600

37703938-025قم: خ 19 دي، روبروي مخابرات
-026كرج: ميدان امام خميني، پاساژ كمالي، پالك 8 و 7  32222500

034كرمان: خ ابو حامد، جنب مسكن و شهرسازي -32222441
38359172-083كرمانشاه: بلوار شهيد بهشتي، 3 راه حافظيه، روبروي قرارگاه

017گرگان: خ فلسطين، پاساژ شيرنگي، طبقه 2 -32222123
051مشهد: كوي دكترا، مقابل ابنسينا 16 ، ساختمان 207، طبقه 3 -38419595

081همدان: خ بوعلي، روبروي مسجد امام حسين، نبش كوچه سامان -38271815
37256028-035يزد: بلوار شهيد باهنر، جنب نان فانتزى شقايق،كوچه مهر

166502707-  شهرآرا: خيابان ستارخان، بعد ار سه راه تهران ويال تلفن: 
277878746-  تهران نو: فلكه دوم تهرانپارس، روبروي فروشگاه رفاه تلفن: 

322712189-  شميران: ميدان قدس تلفن: 
4887200013-  يوسف آباد: خيابان وليعصر، باالتر از دكتر بهشتي تلفن: 

522861461-  سيدخندان: خيابان دكتر شريعتي، زير پل سيدخندان تلفن: 
677890723-  نارمك: ميدان هفتحوض تلفن: 

733112411-  الله زار، خيابان الله زار، باالتراز مسجد، پاساژ طال، طبقه دوم تلفن: 
866707610-  وليعصر: خيابان شيخ هادي تلفن: 

977537956- شهدا: ميدان شهدا، خيابان زرين نعل تلفن: 
1066467285- انقالب: خيابان انقالب، خيابان ابوريحان تلفن: 

1155412082- مخصوص: خيابان مخصوص، كوچه اردشير تلفن: 
1266738269- خيام: خيابان خيام، ساختمان قديم موسسه اطالعات تلفن: 

1355902199- شهرري: ميدان شهرري، پاساژ شيشه، طبقه دوم تلفن: 
1466935043- آزادي: خيابان آزادي، چهارراه خوش تلفن: 

تلفن: 29993265 امور مشتركين (فروش پستي كتاب)    
WWW.Ketabettelaat.com فروشگاه اينترنتي انتشارات اطالعات 
https://telegram.me/ettelat كانال  تلگرام  روزنامه  اطالعات



يكي از كارهاي ماندگار در تاريخ مطبوعاتي و انتشاراتي، تاسيس موزه چاپ است كه با تالش 
همكاران مؤسسه اطالعات در ساختمان همين مؤسسه ديرپا سامان و سازمان يافته است. هم 
عين اشيا و لوازِم جاي گرفته در اين موزه و هم عكسها و تصويرهاي قديمي موجود در آن، سير 
تدريجي تغيير و تحول دستگاههاي چاپ و مرتبط با چاپ را به سهم خود و در محدوده امكانات 

خود ترسيم كرده است.
 انشاءاهللا اين موزه تاريخي و مطبوعاتي و انتشاراتي، با مساعدت همه همكاران حوزه چاپ و نشر در 

كشور، هر سال غنيتر و پربارتر خواهد شد.

موزه چاپ روزنامه اطالعات
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گارسه ( ميز محل قرار گرفتن حروف سربى در سايزهاى مختلف)

مشهدى على، چاپچى قديم روزنامه

غلطك فارسىبر
حروف سربى
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سيلندر سربى چاپ، صفحه اول روزنامه اطالعات در تاريخ 12 بهمن 1357  نگهدارى شده در موزة چاپ (در آن روز صفحه اول روزنامه باچند طراحى منتشر شد)
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ACTIEN-GESELLSCHAFTدستگاه ماشين چاپ دستى آلمانى، سال ساخت  1911 FÜR
SCHRIFTGIESSEREI&MASCHINENBAU
OFFENBACH A.M.

دستگاه حروفچينى سربى الينوتايپ و سيستم حروفچينى الينوترون 202
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عكس قديمى از تحريريه روزنامهـ   دهه 30

عكس قديمى از سردر ساختمان  روزنامه اطالعات در خيابان خيامعكس قديمى از ساختمان روزنامه اطالعات در خيابان فردوسى
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عكسهاى قديمى از واحد رتوش ، گيرنده خبر و آرشيو
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عكس قديمى از توزيع و پخشـ  دهه 30

عكس قديمى از واحد صحافىـ   دهه 40



دوربين اسكرين مدل  C-240-D/ ST  اهدايى ليتوگرافى سعيدى به موزه چاپ مؤسسه اطالعات288

محمد تقى سعيدى مدير 
ليتوگرافى سعيدى در 
كنار اسماعيل دميرچى

KLIMSCH-PERFOREX 21دوربين عمودي عكاسى و ليتوگرافى ساخت آلمانكنتاكت فيلم
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MERCUR & MAGNUMمدل IMAGE  SETTER دستگاه خروجى فيلم

دستگاه پانچ زينك براى ماشين چاپ گاس 

نمايى داخلى موزه / دوچرخه توزيع روزنامهـ  دهه 20

SIEMENS /(تايپ ، حروفچينى ) ماشين پانچ

OPTIMA ماشين تايپ

SIEMENS ماشين تايپ خبر

ماشين ظهور حروفچينى الينوتايپ 
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تلفن سانترال
ساخت ژاپن
ALPHONE

SV-700 video TAPER ECORDER مدل SHIBADEN ضبط صوت ريل

دســـتگاه پخش و ضبط قديمي ساخت آمريكا كه صدا بر روى مفتول نقرهاى ضبط مىشد 
PEIRCE 260A

بيسيم گيرنده خبر LORENZ  ساخت  آلمان

دستگاه گيرنده خبر ساخت فرانسه

RICOH دستگاه فكس
RAPICOM 200 ساخت ژاپن
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Liesegang Antiskop دستگاه اساليد

DOCUMENT دستگاه بازبيني ميكروفيلم

AMPRO STYLIST آپارات

نمونههايى از آگرانديسمان عكاسى

دوربين عكاسى فانوسي پايه چوبي

SINAR دوربين عكاسى فانوسي
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سمتنام و نام خانوادگي
شاعر معاصرجناب آقاي افشين اعال

رئيس دفتر نشر آثار امام خمينيجناب آقاي حميد انصاري 
مدير مسئول مجله اطالعات سياسي اقتصاديجناب آقاي مهدي بشارت 

عضو شوراي سردبيري سابق روزنامه اطالعاتجناب آقاي حسين بنياحمد 
سرپرست تلفخانه مؤسسه اطالعاتجناب آقاي محسن بهرامي 
محقق و پژوهشگرجناب آقاي احمد پورنجاتي

نماينده شركت پستجناب آقاي ترابي
مدير مالي مؤسسه اطالعاتجناب آقاي عباس تهراني
مدير مؤسسه اطالعاتجناب آقاي ايرج جاويد

مديرمسئول مجله اطالعات هفتگيجناب آقاي فتحاله جوادي 
روزنامهنگار بازنشسته مؤسسه اطالعاتجناب آقاي كاظم چايچيان

مدير فني و بازرگاني مؤسسه اطالعاتجناب آقاي عليرضا حبيبيمهر
سردبير روزنامه اطالعاتجناب آقاي عليرضا خاني 
استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايىجناب آقاي هادي خانيكي 

يادگار گرامي امام راحلجناب آقاي سيدحسن خميني
نماينده واليت فقيه و سرپرست مؤسسه اطالعاتجناب آقاي سيدمحمود دعايي 

مسئول امور ساختماني مؤسسه اطالعاتجناب آقاي ابراهيم رجبي 
سرپرست شعبه حروفچيني مؤسسه اطالعاتجناب آقاي رحيم رمضاني 

بازنشسته مؤسسه اطالعاتجناب آقاي كريم رحيمي واحدي 
رئيس روابط عمومي مؤسسه اطالعاتجناب آقاي حسن سلطاني محمدي 

مدير مسئول مجله دنياي ورزشجناب آقاي غالمحسين شعباني 

سمتنام و نام خانوادگي
معاون امور پيش از چاپجناب آقاي شهرام شهدينژاد يزدى 

مدير سابق مؤسسه اطالعاتجناب آقاي عليرضا شيراني 
رئيس كتابخانه مليجناب آقاي رضا صالحي اميري
محقق و پژوهشگرسركار خانم فريبا طيبنيا 

كارمند روابط عموميجناب آقاي غالمرضا علينقيان 
مشاور امور فرهنگي مؤسسه اطالعاتجناب آقاي ابوالقاسم قاسمزاده 
 استاد دانشگاهجناب آقاي وحيد قنبريننيز 

عكاس سرويس عكس تحريريه روزنامه اطالعاتجناب آقاي داود قهردار 
مدير سازمان آگهيهاجناب آقاي حسن كرابي 

مدير امور پيش از چاپجناب آقاي محمدرضا گنجيزاده 
رييس انجمن آثار و مفاخر فرهنگىجناب آقاي مهدى محقق

كارشناس روابط عمومي ايرانچاپجناب آقاي كمالالدين محمديان 
مدير مسئول ماهنامه فرانسوي زبان روودو تهرانجناب آقاي محمدجواد محمدي گلپايگاني

كارمند روابط عموميجناب آقاي اسماعيل محمودي 
عضو شوراي شهر و وزير سابق ارشاد اسالميجناب آقاي احمد مسجدجامعي 

فرزند بنيانگذار مؤسسه اطالعاتجناب آقاي بهرام مسعودي 
مدير اسبق مؤسسه اطالعاتجناب آقاي محمدجواد مظفر 

مدرس حوزه و دانشگاهجناب آقاي محمد موسوي بجنوردي 
خوشنويس و مشاور هنري سابق مؤسسه اطالعاتجناب آقاي جهانگير نظامالعلما 

مدير امور توزيع و فروش مؤسسه اطالعاتجناب آقاي سيدعليمحمد هاشمي 
دبير سرويس انديشه روزنامه اطالعات و معاون انتشارات اطالعاتجناب آقاي حميد يزدانپرست 

رونمايى از تمبر ياد بود مؤسسه اطالعات
به مناســـبت نودمين سال انتشار روزنامه اطالعات و رونمايى از تمبر ياد بود آن با حضور يادگار گرامىامام حجت االسالم و المسلمين حاج سيد حسن خمينى، صبح روز شنبه 31 مرداد 

ماه 1394 مراسمىدر مؤسسه اطالعات برگزار شد.
در اين مراســـم عالوه بر خبرنگاران و كاركنان روزنامه اطالعات و پيشكســـوتان اين روزنامه، آيتاهللا موسوى بجنوردى، دكتر مهدى محقق، رييس انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، حجت 
االسالم على اكبر آشتيانى، دكتر حميد انصارى، مدير مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(س)، دكتر سيد رضا صالحى اميرى، رئيس كتابخانه ملى ايران، احمد مسجدجامعى، رئيس 
ســـابق شوراى شهر تهران و وزير اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، دكترهادى خانيكى، استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايى و ديگر اصحاب فرهنگ و رسانه حضور داشتند. در 

پايان مراسم تابلو تمبر يادبود مؤسسه به امضاي تعدادي از عزيزان و همكاران آراسته شد كه اسامي آنها در جدول زير به ترتيب حروف الفبا آمده است.

تصوير تابلو تمبر يادبود كه در موزه چاپ موسسه اطالعات نگهدارى مىشود 
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اصالحيه ويژهنامه دوم

دولتها  و كابينهها
الزم است يادآوري شـــود كه در ويژهنامه دوِم نودمين سال (23 شهريور 94)، در 
بخش عكس «هيأت دولت»هاي پيش از انقالب و پـــس از آن، چند نكته به صورت 
اشتباه چاپ شده است كه نياز به توضيح دارد. با تشكر از تذكِر اهل نقد و نظر و با پوزش 

از خوانندگان ارجمند، موارد مؤثّر به شرح زير تصحيح ميشود.
1ـ مجموعة مذكور (دولتها و كابينهها)، فقط شـــامل عكس 32 هيأت از «هيأت 
دولت»هاي پس از مشروطه و پس از انقالب اســـت. بيش از 50 هيأت دولت درواقع 
وجود داشـــته كه برخي از آنها در دوره خود ترميم هم شدهاند. مجموعه مزبور، طبعاً

همه كابينهها و همه نخستوزيران را شامل نميشود.
از اين جمله بودهاند نخســـتوزيراني مانند حسن مســـتوفي (مستوفيالممالك) 
و مهديقلي هدايت (مخبرالســـلطنه) در فاصله ســـالهاي 1304 تـــا 1312 و نيز 
نخستوزيراني مانند محمود جم، احمد متيندفتري، علي منصور، محمدعلي فروغي، 
علي سهيلي، احمد قوام (قوامالسلطنه) و محمد ساعد در فاصله آذر  1314 تا 29 آبان 
1323، همچنين نخستوزيراني از قبيل ابراهيم حكيمي در فاصله 12 ارديبهشت تا 
13 خرداد 1324، حســـين عالء در فاصلة 29 اسفند 1329 تا 6  ارديبهشت 1330 و 

غالمرضا ازهاري در 15 آبان تا 9 دي 1357.
2ـ «ص 61». شروع به كار دولت دوم محمدعلي فروغي 22 شهريور 1312 بوده، 
« سيدحسن امين و امين و حسين اميني» به عنوان رئيس اداره صناعت در عكسهاي 
اين صفحه يك نفر است، كسي كه پس از احمد نخجوان در كنار فروغي نشسته محسن 
صدر (صدراالشراف) است، علي منصور در رديف جلو (سمت چپ) يكي مانده به آخر 

نشسته است.
3ـ «ص 62» نخســـتوزيري مرتضيقلي بيات از 29 آبان 1323 تا 28 فروردين 

1324 بوده است.
4ـ «ص 63». تاريخ صحيح شـــروع و خاتمه كار هيأت دولت محســـن صدر 15

خرداد تا 29 مهر 1324 بوده، همچنين آغاز و پايان هيأت دولت دوم ابراهيم حكيمي 
2 آبان تا 30 دي 1324 بوده است.

5ـ نـــام وزيـــر راه در كابينـــه حكيمـــي، سرلشـــكر عبدالمجيـــد فيروز 
صحيح است.

6ـ «ص 65». عكس موجود به عنوان كابينه چهارم محمد ساعد مراغهاي معرفي 
شده، اما «كابينه دوم» صحيح است.

7ـ «ص 66». در ايـــن صفحه آمده كه احمد قوام چهار دوره به نخســـتوزيري 

منصوب شده است. صحيح آن، پنج دوره است. 7 بهمن 1324 تا 18 آذر 1326 و بار 
آخر از 27 تا 30 تير 1331.

8ـ «ص 67». تاريخ صحيح آغاز و پايان كار هيأت دولت عبدالحســـين هژير 23
خرداد تا 25 آبان 1327 است. 

9ـ «ص 70». در نخســـتين كابينه مصدق، باقر كاظمـــي وزير امور خارجه، علي 
هيئت وزير دادگستري، ســـپهبد نقدي وزير جنگ، محمدعلي وارسته وزير دارايي، 
فضلاهللا زاهدي وزير كشـــور، كريم سنجابي وزير فرهنگ و اميرتيمور كاللي وزير كار 

بوده است.
10ـ «ص 71». ســـيفاهللا معظمي در آخرين كابينه دكتر مصدق عضويت داشته، 
در كابينه كودتا وزير پســـت و تلگراف و تلفن دولت فضـــلاهللا زاهدي نبوده، پس از 
كودتاي 28 مرداد 32 نيز دستگير و بازداشـــت شده است. پايان دوره نخستوزيري 

فضلاهللا زاهدي 16 فروردين 1334 بوده است.
11ـ «ص 72». مدت نخســـتوزيري حســـين عالء 17 فروردين 1334 تا 14

فروردين 1336 صحيح اســـت. عليقلي اردالن در كابينه اول پســـت وزارت صنايع و 
معادن و در كابينة دوم سمت وزارت امور خارجه و همچنين عبداهللا انتظام (در كابينه 

اول) مسئوليت وزير امور خارجه را داشته است.
12ـ «ص 73». نـــام صحيـــح نفـــر دوم در رديـــف دوم تصويـــر، علياصغر 

ناصر است.
13ـ «ص 75». پايان كار نخستوزيري اسداهللا َعلَم 17 اسفند 1342 است.

14ـ «ص 76». نام صحيح وزير مشاور در كابينه حسنعلي منصور، محّمد نصيري 
است.

15ـ تاريخ تشكيل هيأت دولت اميرعباس هويدا، 6 بهمن 1343 صحيح است.
16ـ «ص 80». نام ســـخنران مجلس شوراي ملي در 10 بهمن 57 (كه از نيمرخ 
ديده ميشود)، «احمد ميرفندرسكي» ذكر شده است. گفته شده است كه سخنران، 

محسن پزشكپور است.
17ـ «ص 211». در شـــرح عكس صفحة ماقبل آخـــر (داخل جلد)، نام كوچك 
پروفسور محمدحسن گنجي به اشـــتباه منوچهر نوشته شده است. همچنين،  شرح 

اسامي « از راست به چپ» صحيح است.
18ـ شايسته توضيح است كه تاريخ و اسامي اعضاي «هيأت دولتها» در ويژهنامه 
90ســـالگي پيشـــين (ويژهنامه دوم 94/6/23)، عمدتاً از متن كتاب دولتهاي عصر 
مشروطيت تأليف جمشيد ضرغامبروجني استخراج شده بود. اين كتاب از سوي اداره 

كل قوانين مجلس شورا چاپ و منتشر شده است.
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بيشــك، يكي از جذابترين پرسهها، پرسه در 
تاريخ اســت و اگر بگوييم تاريخ صنعت پرافتخار 
ايران عزيزمان نيز از جذابيــت خاصي برخوردار 

است، اغراق نكردهايم.
شــايد همين جذابيت ما را به كوچه پس كوچهها و 
خيابانهاي اين تاريخ پر از نوابغ و نامآور كشــاند و 
همانطور كه پرسه ميزديم، نام يكي از نامآورترين 
نامآوران صنعت كشور را در اكثر خيابانها، كويها و 
كوچههاي اين تاريخ، بارها و بارها مشاهده كرديم و 
بر خود باليديم كه ايران هميشه سربلندمان، همواره 
مهد پــرورش چنين نوابغي بوده و ميباشــد و به 
واسطه وجود آنها است كه از غرب تا شرق اين كره 
خاكي، با آوردن نام ايران، تحسين و احترام خاصي 

را ابراز داشته و ميدارند.
نامآوري كه بيش از 20 بار نمونه شد و چهره ماندگار 
لقب گرفت و بــراي اولين بار به عنــوان قهرمان 

قهرمانان صنعت كشور نامش در تاريخ ثبت شد.
يك روز از 90 سال انتشــار روزنامه اطالعات را با او 
گذرانديم تا بيشتر از پيش با مهندس علي نقيب آشنا 
شويم. نام آشنايي كه به راحتي سخن ميگويد و هر 

شنوندهاي را به پاي خاطراتش ميخكوب ميكند:

متولد سال 1335 در تهران هستم. دبستان و دبيرستان 
را در تهران گذراندم. در مـــدارس دولتي درس خواندم. 
سال 1354 در كنكور سراسري شركت كردم و در دانشگاه 
صنعتي شريف رشته مهندسي صنايع قبول شدم. رشتهاي 
كه اولين رشته مورد عالقهام بود و در آن زمان، رشته جديد 

و تازهاي به حساب ميآمد.
پدرم، شغل آزاد داشـــت و به خاطر همين، هميشه در 
فضاي كسب و كار بودم و عالقهمند به اين كارها هم بودم. 
از كودكي به مغازه پدرم ميرفتم و ياد ميگرفتم كه خريد و 
فروش يعني چه، و االن كه در بهترين دانشگاه كشور درس 
خواندم احساس ميكنم كه بهترين مسائل كسب و كار را 
از پدر خودم ياد گرفتهام. هنوز هم از پدرم ياد ميگيريم و 

ايشان نيز توضيحات الزم را به من ميدهند.
در طول مدتي كه دانشـــگاه بودم، كار آزاد هم ميكردم 
و جزو كساني بودم كه با رفتن به دانشگاه، كار خودم را هم 
شـــروع كرده بودم. يكي از آن كارها، تدريس بود. تدريس 
خصوصي ميكردم و شاگردهايم خيلي عالقهمند بودند و 
روز به روز زيادتر ميشدند و به همين علت، تقريباً دو برابر 
بقيه كه تدريس ميكردند درآمد داشتم. به غير از تدريس، 

در كارگاه دانشگاه هم كار ميكردم.
پس از پيروزي انقالب، در جهاد ســـازندگي مشغول به 
كار شدم و همين طور در سازمان صنايع ملي ايران نيز كار 
كردم. تا اين كه به اين فكر افتاديم كه بياييم براي خودمان 
يك كاري را شروع بكنيم. شركتي را تأسيس كردم تا با يكي 
از دوستان كاري را كه با روحيه خودمان هم بسيار سازگار 
بود و نوآوري محسوب ميشد انجام دهيم و تصميم گرفتيم 
قطعاتـــي را كه به نام كلمپ برق معروف بود و از ژاپن وارد 
ميشـــد را توليد كنيم. قطعاتي كه وزارت نيرو ميخريد تا 
كابلهاي برق را با دكلها به هم بســـت و اتصال بدهد. به 
همين منظور، در شـــهر صنعتي قزوين، زميني خريداري 
كرديم و براي خريد دستگاههاي مورد نياز به انگليس رفتم 
و دســـتگاهها را هم رويت كردم ولي به علت بروز جنگ و 
تغيير مداوم نرخ ارز، و همچنين مشكالتي كه وزارت صنايع 
داشت، عليرغم آماده شدن زمين و احداث سولههاي مورد 
نظر و انجام كارهاي تأسيساتي، نتوانستيم ماشينآالت را 

وارد كنيم و علت آن هم اين بود كه تا پول فراهم ميشـــد 
نرخ ارز تغيير ميكرد و نميتوانستيم آنها را وارد كنيم و بر 
همين اساس، پروژه نيمهتمام ماند و بعدها آن را به كارخانه 
مواد غذايي تبديل كرديم و به توليد انواع كيك و كلوچه در 

شهر صنعتي مشغول شديم.
همزمان با اين كار، در شـــركت زمزم تهران به عنوان 
مديرعامل از ســـال 1365 تا اوايل 1368 مشـــغول به 
فعاليت شدم. پس از آن، مدتي به عنوان مدير گروه صنايع 
شـــيميايي نساجي در ســـازمان اقتصادي كوثر بودم كه 
حدود 18 كارخانه زير نظرم بود و با وجود مشكالتي كه از 
جنگ مانده بود و من نيز بسيار جوان بودم، توانستم تمام 
كارخانجاتمان را از زياندهي به ســـوددهي تبديل كنم و 
شروع كردم به سيستم دادن و برنامه دادن و بودجهنويسي 

كه در آن زمان خيلي رسم نبود.
از سال 1373 به شـــركت داروگر رفتم. شركت كف، 
سهامي عام بود و اولين شركت صنعتي آرايشي بهداشتي 

كشور بود كه در سال 1307 تأسيس شده است.
محصوالت و برندش شناخته شـــده بود ولي به دليل 
مسائل آن روز، خيلي سودده نبود و شركت بزرگي محسوب 
نميشـــد. در خيابان وزراي تهران داراي يك دفتر مركزي 
بود كه به صورت يك خانه مســـكوني بوده و كارخانه نيز 
در كرج با 20 هزار متر زمين واقع شـــده بود و پرســـنل و 

كارگران به 400 نفر ميرسيدند.
موضوع اصلي كه ديده ميشد اين بود كه عليرغم اسم و 
نام و برند، مردم تمايلي به خريد محصوالتش نداشتند زيرا 

فرمول، قديمي بود و بستهبندي نيز همينطور.
به هر حال، نسل، نسل جديد دارد و ميبايست با توجه 
به نياز بازار تغييرات انجام شـــود. به همين منظور، مركز 
تحقيقات را درست كردم و شروع كردم به نوآوريهايي كه 
در اين صنعت اســـت. تحقيق كرديم كه دنيا به چه سمتي 
ميرود و چه كار بايد كرد تا با هزينه كمتر و سرعت بيشتر 
بتوانيم به نتيجه برسيم. تقريباً از 10 محصولي كه شركت 
داشـــت و حدود 4 محصول آن اصلي بود، در اين 18 سال 
به حدود 160 نوع محصول رسيديم. البته اولين تغييرات 
ظرف كمتر از مدت يك سال انجام شد. يادم ميآيد، مردم 
ميگفتند، دربهاي شامپو پيچي هستند و عالوه بر سخت 
بودن، دســـت را نيز اذيت ميكنند و ما ميبايست آن را 
اصالح ميكرديم و به اين علت، فيليپ تايپ را آورديم. يك 
نمونه بطري را هم خودم از اروپا آورده بودم، زيبا هم بود و 
هنوز هم در بازار ديده ميشود، شروع كرديم به توليد و از 
شامپوي ساده اين كار را انجام داديم. از فضايي كه بيزينس 
آن راحتتر بود و پول راحتتر برميگشـــت و سرمايه در 

گردش آن نيز بهتر بود.
اين فعاليتها، توســـعههاي عرضي بود. در كنار توسعه 
عرضي و محصولي، توسعه طولي هم داديم و زيرساختها 

را هم درست كرديم.
شركت كف با وجود اين كه اسم و رسم و نام داشت، ولي 

مواد اوليه را از طريق شركتهاي ديگر تهيه ميكرد.
مواد اوليه شـــامپو و مواد اوليه مايع ظرفشويي يا خمير 
دنـــدان چيزهايي بودند كه ما وقتـــي تصميم گرفتيم تا 
بزرگ شـــويم بايد خودمان صاحب آنها ميشديم. چون 
هم از نظر اقتصادي به نفع بود و هم از نظر سياســـي با ما 
بازي نميكردند و اگر مـــواد باكيفيت براي توليداتمان 

ميخواستيم ما را اذيت نميكردند.
با اين تفكر، شـــركت كيمياي ايران كه يك شـــركت 
كوچكي در اصفهان بود را خريدم. شركت بسيار كوچكي 
بود. دارايي آن دســـتگاهي بود كه در ســـاعت 500 كيلو 

توليد ميكرد و بعد از خريداري، آن را توســـعه دادم و االن 
در حقيقت، كيمياي ايران يكي از شركتهاي بزرگ توليد 
مواد اوليه اســـت و محصوالت آن، بسيار متنوع شد كه نه 
تنها مورد مصرف آن در بهداشـــتي و آرايشي كه در صنايع 
ديگر از جمله نســـاجي نيز مصرف داشت و حدود 30 قلم 
مواد اوليه را درآنجا به توليد رسانديم كه خيلي از آن موادها 
مورد مصرف خودمان بود و ديگر اقالم را نيز ميفروختيم.

بعد از مواد اوليه نظرم را به ســـوي بســـتهبندي بردم. 
صنايع بستهبندي هم در آن زمان يكي از مشكالت صنعت 
آرايشي و بهداشتي به شمار ميرفت. مصرفكننده وقتي 
محصوالت خارجي را با بســـتهبندي خـــوب ميديد كه 
نمونهاش در داخل كشـــور نبود خوشش ميآمد و به آن 

سمت كشيده ميشد.
براي رفع اين مشكل، تكنولوژي توليد تيوپهاي چند 
اليه را براي اولين بار وارد كشور كردم. و اوايل سال 1376
اولين محصول توليد خميردندان چند اليه را عرضه كرديم. 
بعدها، چون اين صنعت را در رشت نصب كرده بوديم فقط 
براي داروگر اســـتفاده نكرديم و چون به غير از ما كارخانه 
ديگري نبود كه اين تيوپها را توليد كند، توليدكنندگان 

خميردندان و كرم، از ما خريداري ميكردند.
با توجه به اينكه تيوپهاي المينت اين اجازه را ميداد 
كه در تكنولوژي خمير دندان، دو رنگ و ســـه رنگ نيز كار 
بكنيم، باز هم مركز تحقيقات ما تحقيقاتش را شروع كرد 
و اولين خميردندان دو رنگ را هم در شركت داروگر توليد 
كرديم. پس از آن اولين خميردندان سه رنگ را نيز توليد 
و عرضه كرديم. اين كارها به ظاهر ساده است، همه اينها 
تكنولوژي و فرموالســـيون خودش را نياز داشت و چون 
شركتها مطلع شده بودند، فرموالسيون را به ما نميدادند 
و از دادن اين دانش خودداري ميكردند ولي ما به اين دانش 

نيز دست پيدا كرديم.
يادم نميرود وقتي خميردندان دو رنگ و سه رنگ را به 
بازار داديم، سيگنال كه در آن زمان يكهتازي ميكرد محو 

شد و در سايه قرار گرفت.
تحول بزرگي صورت گرفته بود. ســـهم بازار باال رفت. 
مردم اســـتقبال كرده بودند و شركتها به يك توان قوي 
دست پيدا كرده بود. سهامداران در بورس خوشحال بودند 

و تعداد كارگرها افزايش پيدا كرده بودند.
داروگر عليرغم اينكه شـــركت بزرگ و قديمي بود ولي 
نســـل جديد و بچهها آنگونه كه ميبايســـت به سراغش 
نميرفتند و فكر ميكردند كه شامپو خمرهاي مخصوص 
پيرمردها اســـت. باز هم در مركز تحقيقات بازار را بررسي 
كرديم كه چه رايحهاي براي بچهها مناسب است و دوست 
دارند و از چه بستهبندي خوششان ميآيد. به همين علت 
طيف توليدات كـــودكان و جوانان را راهاندازي كرديم و با 
سرمايهگذاري مناسب، بحث تبليغات را هم شروع كرديم و 
با آوردن انيميشن مناسب از آلمان، تيزري ساختيم به نام 
صدف و قورقوري كه اين تبليغات بسيار گل كرد به طوري 
كه 3 يا 4 بار در شبكه 3 سيما به عنوان نفر اول تبليغات كه 
انتخاب ميكردند معرفي شـــديم و اين تبليغات نيز باعث 
رشد محصول و همچنين رشـــد كيفيت و نوآوري شد و 
توانستيم سهم خيلي خوبي از بازار بگيريم و از 20 درصد 
به 25 درصد و 30 درصد و بـــاالي 30 درصد و در بعضي 
از محصوالت مانند خميردندان به بيش از 50 درصد سهم 

بازار رسيده بوديم.

بيشــك، يكي از جذابترين پرسهها، پرسه در
تاريخ اســت و اگر بگوييم تاريخ صنعت پرافتخار 

فر وارد كنيم و علت آن هم اين بود كه تا پول
ر نرخ ارز تغيير ميكرد و نميتوانستيم آنها

يك روز از نود سـال 
با مهندس علي نقيب

* گزارش: افشين نريمانى    * عكس: محمد على امانى

رپرتاژ     آگهى
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تعـــداد پرســـنل از 400 نفر بـــه 2000 نفر در مدت 
8 سال رســـيده بود. محوطه داروگر را توسعه داده بوديم 
و زمينهـــاي اطراف را خريديـــم و 20 هزار متر تبديل به 
70 هزار متر شد. ماشـــينآالت توليد مايع ظرفشويي را 
كه به گفته كارگران، 35ســـال قبل به صورت دست دوم از 
انگليس آورده شده بود و به سختي كار ميكرد را بازسازي 
كرديم و ماشينآالت بســـيار مدرن را آورديم. براي توليد 
خميردندان 3، ماشين آالتي كه در خاورميانه منحصر بفرد 
بودند و تنها ماشـــيني بود كه با سرعت 200 عدد در دقيقه 
ميتوانســـت خميردندان 3 رنگ توليد كند و بستهبندي 
كند را نصب كرديم و ســـپس دستگاهي را از ايتاليا آورديم 
كه 300 عدد در دقيقه توليد داشت و هنوز هم فكر نكنم در 

ايران كسي توانسته باشد چنين دستگاهي را وارد كند.
با توجه به تكنولوژي بســـيار باالي اين ماشـــينآالت، 
مشـــكالتي پيش روي ما بود. مشـــكل كارگر و اپراتوري 
آن كه خيلي خاص بود و بـــا آمدن متخصصين و آموزش 
6 ماهه متوجه ضعف بطريها شـــديم و فهميديم وقتي 
سرعت باال ميرود، تيكنس بطريها بايد خيلي دقيق باشد، 
درها بايد خيلي دقيق باشد، با يك صدم ميليمتر كم و زياد 
نميتوانست كار بكند و مجبور شديم با بطريسازهايي كار 
كنيم كه دستگاههاي آلماني و قوي داشتندو با فلورانسهاي 

بسيار دقيق ميتوانستند توليد كنند. 
كارتـــن نيز به همين صـــورت بود. 
كارتنساز معمولي نميتوانست به ما 
كارتن بدهد. ميبايست تمام برشها 

ليزري باشد.
به هر حال، اينها چيزهايي بود كه در 
كشور نبود و آنها را آورديم و جا افتاد 
و هم كارخانه و ماشــــينآالتش مدرن 
شــــد و هم تنوع توليدات ما زياد شد و 
كارخانجات جنبي ما مثل بستهبندي و 

مواد اوليه به كمك آمدند.
بعد از باال رفتن توليد، بحث فروش و 
نرمافزاري آن نظرم را به خودش جلب 
كرد. در آن زمان فـــروش به صورت 
بنكداري بود و مـــن در آن مدت به 
فروش مويرگـــي تبديل كردم، چون 
نميشد شـــركت به اين بزرگي اسير 

دســـت 3 يا 4 بنكدار بشـــود و عليرغم تهديدهاي مداوم 
كه ســـود بسيار بااليي داشتند و در معرض قطع شدن بود، 
فـــروش را به صورت مويرگي جا انداختم و 25 مركز پخش 
ايجاد كردم كه تمام مالكيت آن متعلق به خودمان بود كه 
خودش به عنوان يك ســـرمايه خيلي بزرگ براي شركت 

محسوب ميشود.
140 دســـتگاه كاميون براي توزيع در نظر گرفته شد. 
پس از آن بحث نرمافزاري پيش آمد. وقتي 160 محصول 
در 25 مركز پخش و در 80 هزار گره كاري يا فروشگاههاي 
كشور ميبايست توزيع شود به برنامه نرمافزاري بسيار قوي 
نياز داشتيم، بخصوص اينكه ما شناسايي هم ميكرديم و 
براي اينكه بدانيم محصولي كه توليد كرديم در كجا است 
و هر وقت هم محصولمان مشـــكلي داشت بدانيم در كجا 
توزيع شده و سريع اقدام كنيم برنامهريزي بسيار قوي را به 
انجام رسانديم. يكي ديگر از كارهاي بزرگي كه در داروگر 
انجام دادم، به دليل جنگ و مســـائل آن، درها بسته بود و 

توليد كاالهاي خارجي در كشور مقدور نبود.
براي اولين بار با يك شـــركت انگليسي كه توليد برند 
انگليسي در داخل كشـــور به انجام برسد قرارداد بستم و 
صابونهاي امپريال لدر را كه مختص پسنز انگليس بود را 
در ايران شروع به توليد كرديم. زيرا اعتقاد داشتم كه نبايد 
كاال وارد شـــود و شركتهاي بزرگ را ميبايست به داخل 

كشاند تا در داخل توليد را انجام داد.
قراردادي كه ما بســـتيم فقط مختص ايران نبود بلكه 8
كشـــور اطراف ما را نيز شامل ميشد و اين يكي از كارهاي 

بزرگي بود كه من انجام دادم.
يكي ديگر از كارهايي كه صورت پذيرفت اين بود كه با توجه 
به بزرگ شـــدن داروگر، هنوز پودر رختشويي نداشتيم و به 

همين علت پلن پودر رختشويي داروگر را در اشتهارد زدم.

70 هزار متر زمين در اشتهارد گرفتيم كه 25 هزار متر، 
ســـاختمان سالنهاي كارخانه را شامل ميشد در 9 طبقه 
و با انبارها و نيـــز 30 هزار متر فضا در آنجا احداث كرديم. 
ماشـــينآالت هم ماتزوني ايتاليا بـــود كه آورديم و نصب 
كرديم و اين پلن با ظرفيت 60 هزار تن در سال احداث شد 

كه كار بسيار بزرگي بود.
كار ديگري كه در داروگر انجام دادم و داراي ارزش بااليي 
ميباشد اين اســـت كه در كنار توليد و توسعه محصوالت 
بهداشتي، شركت ارزشآفرينان سرمايه را تاسيس كرديم 
كه االن شركت بزرگي است و كار اين شركت واسطهگري 
در بازار بورس اســـت و براي ايجاد تعادل كه اگر جايي پول 
الزم بود عمل كند و اگر ســـرمايهاي الزم بود تا در جايي 
سرمايهگذاري شود وظيفه اين شركت بود و در بورس نيز 
ســـهام خريد و فروش ميكرد و حتي سهام خود ما را نيز 
خريد و فروش ميكرد و ســـود خوبي هم براي ما داشت و 

سهامداران را از سود خيلي خوبي برخوردار ميكرد.
در كنار اين فعاليتها، دانشگاه علمي كاربردي كه اولين 
دانشگاه علمي كاربردي در صنعت آرايشي بهداشتي بود را 
10 مركز اقتصادي براي  در داروگر ايجاد كردم و مجموعاً
شركت داروگر تأسيس شده بود كه به صورت هولدينگي 
درآمده بود و از يك شـــركت معمولـــي به يك هولدينگ 

تبديل شد با 2600 پرسنل كه از افتخارات صنعت آرايشي 
بهداشتي كشور ميباشد. 

يكي از نكات حائز اهميت در سرمايههاي شركت، منابع 
انساني است و من اعتقادم بر اين است كه منابع انساني از 

ديگر سرمايههاي شركت با اهميتتر است.
ما در چشمانداز ســـال 80 ديديم وقتي در حال رشد و 
بزرگ شدن هستيم نياز به يك سري منابع انساني قوي و 
آمـــوزش ديده داريم كه بتواند هدايت بكند و اين منابع در 
ايران نبود و نيست و يا كم است و در واقع كمتر كسي به فكر 
اين منابع است. به همين منظور، براي اولين بار در داروگر 
اقدامي صورت گرفت و از آقاي دكتر شهنواز كه استاد خود 
من در دانشگاه صنعتي شريف بود و پس از انقالب در سوئد 
مشغول بود و كرسي پروفسور دانشگاه سوئد را داشت، در 
جلسهاي كه با آمدن ايشـــان در ايران داشتم مطلع شدم 
كه كارشان توسعه منابع انســـاني است و در كشورهايي 
مانند چين و آمريكا كار كردهاند و در اروپا و آســـيا فعاليت 
داشتهاند. اين بود كه ايشان را به داروگر آوردم و از سال 81

شروع كرديم و كالسهاي مديريت آينده را تشكيل داديم 
كه از نكات مهم توسعه منابع انساني است.

بـــا اين عمل و آموزش، تفكر مديرانمان عوض شـــد و 
مديري كـــه جزيرهاي فكر ميكـــرد، مديري كه اهميت 
شـــخصي را به اهميت سازماني ترجيح ميداد، مديري كه 
دغدغهها و نگرانيهاي اخراج و انفصال از كار را داشت كه 
اگر از آنجا برود چه كار ميتواند بكند و هميشه اين افكار در 
كارش حاشيه ايجاد ميكرد، با استارت آموزشها در هتلى 
واقع در ديزين توسط پروفسور شـــهنواز، اين تفكرات به 

سوي سازماني فكر كردن و توسعه تغيير مسير داد.
با اين تفكر و با همكاري پروفســـور شهنواز، به تدوين 
چشماندازها پرداختيم كه به تصويب هيأتمديره رسانده 

شـــد و پس از آن، توسعه منابع انســـاني را در 3 رده ادامه 
داديم. رده مديران يا مديران ارشـــد كه حدود 56 مدير و 
مدير ارشد داشتيم، رده سرپرستها و رؤسا كه با توجه به 
شهرستانها و استانهاي دور فقط 50 نفر در دسترس بودند 
تا آموزش ببينند، و ردة اپراتوري كه در تمام اين ردهها واقعاً

جواب گرفتيم.
پس از تمامــــي اين خدمات، تا ســــال 1389 به عنوان 
مديرعامل داروگر در آنجا حضور داشتم و در آن سال، سهام 
شركت از سوي بانكها و بنياد واگذار شد و شخصي كه آنجا 
را خريده بود روحياتش و نحوة اداره ايشــــان با بنده متفاوت 
بود و با توجه به تفاوت نگرش كه محسوس بود عليرغم اينكه 
تقاضاي همكاري داشــــتند نميتوانستم به كار ادامه دهم و 
در يك دورة يك و نيم ســــاله به عنوان رئيس هيأتمديره 
غيرموظف كه بتوانند در اين مدت شركت را تحويل بگيرند 
حضور داشتم و پس از آن، عمًال در اوايل سال 91 جدا شدم. 
پس از آنكه از داروگر جدا شدم و با توجه به پيشنهادات 
زيادي كه از ســــوي هولدينگهاي مختلف ميشد ترجيح 
دادم كه يك شــــركت را كامًال خودم داشته باشم و به همين 
علت شركت آرايشي بهداشتي دكتر عبيدي را كه خودشان 
بــــه رحمت ايزدي پيوســــته بودند و در حقيقت شــــركت 
تعطيل بود و توليد نداشــــت را با معضالت و مشكالت خاص 
خودش خريدم و از همان بدو تحويل 
گرفتن، شروع به توسعه دادن شركت و 
محصوالت و برند كرديم كه نسل جديد 
توليــــد ضدعفونيكنندهها كه روي 
انسان تأثيرگذار نميباشد را نمونهاش 
را در اينجــــا توليد كرديم و كار بزرگي 
كه صورت گرفت اين بــــود كه اولين 
دپارتمان تخصصي توليد محصوالت 
بهداشتي آرايشي ارگانيك را در اينجا 
زديم كه اوليــــن محصول ما كرمهاي 
پوست و صورت با نام ميراكل است كه 
توليد كرديم و توســــط رئيس سازمان 
غــــذا و دارو افتتاح شــــد و اميدواريم 
بتوانيم كارهايي كه در كشــــور انجام 
نشده و نياز بازار است و در كشورهاي 
اروپايي ساليان ســــال است كه توليد 
ميشــــود را با نوآوري در اين شركت و 

اين صنعت داشته باشيم.
با تمام اين فعاليتها و زحمات و خدمات كه انجام شد، 
بالغ بر 20 بار تقدير و نمونه شدم و پس از انتخاب به عنوان 
چهره ماندگار، براي اولين بار در ســـال 1388 به عنوان 

قهرمان قهرمانان صنعت كشور انتخاب و معرفي شدم.
البته در شـــركت دكتر عبيدي نيز اين فعاليتها ادامه 
دارد، و بـــا توجه به زحماتي كه دكتر عبيدي كشـــيده و 
نگاهش، نگاه محققانه بوده و هميشه به كيفيت بيش از بها و 
قيمت نظر داشته است و محصولي به عنوان مايع ظرفشويي 
با نام خاكستر بيرون داده كه واقعاً متفاوت ميباشد و اصًال

بر روي پوست اثر بد ندارد ،پاككنندگي بااليي دارد و مواد 
شيميايي نيز ندارد كه آلودگي ايجاد كند.

من آمدم و اين محصول را ارتقاء دادم و مايع ظرفشويي 
بدون پارابن را كه مواد نگهدارندهاش طبيعي اســـت را با 

زحمات بسيار به توليد رسانده و عرضه كرديم. 
مركز تحقيقات را در اين شركت به راه انداختم و پس از 
مايع ظرفشـــويي، شامپوهاي بدون پارابن را به بازار عرضه 
كرديم كه مايع ظرفشويي با نام خاكستر، شامپو با نام ناتل 
و مايع ضدعفونيكننده افروز كه آن هم يك برند است را در 
حال حاضر در بازار داريم و بازار خوبي است و شكل خودش 
را نيز دارد پيدا ميكند. انشاءاهللا اولين خمير دندان ما هم 

چند ماه ديگر به بازار خواهد آمد.
با توجه به اينكه از كودكي بـــه خواندن روزنامه عالقه 
داشـــتم و خانوادگي به مطالعه و روزنامه خواندن اهميت 
ميداديم و البته روزنامه موردنظرمان نيز اطالعات بود، براي 
شما و همة زحمتكشان عرصه رسانه مخصوصاً همكارانتان 
در روزنامه وزين اطالعات كه نودمين سال خود را پشت سر 
ميگذارد آرزوي توفيق روزافزون و حفظ رسالت مطبوعاتي 

را كه همواره مورد توجه شما بوده و ميباشد را دارم.



300

گرامىباد

و43141197 - 011    خدمات پس از فروش :    43141407 - 011 فروش : 8

مديران خودرو
نمايندگى 290 صدرزاده

(آمل)



301



302



303



304



305



306



213



214


