
  علي احمدي فراهاني
روزهاي اكنون تداعي گر س�الروز صدور حکم 
امام خمينی به آيت اهلل حاج شيخ محمدصادق 
صادقي گي�وي معروف ب�ه »خلخال�ي« مبنی 
بر تصدی مق�ام حاكميت ش�رع اس�ت. حجم 
گس�ترده تبليغ�ات رس�انه هاي ضدانقالب در 
فضاي رس�انه اي و مج�ازي علي�ه آن روحاني 
مبارز، خود حاكي از تأثير گسترده او در فرآيند 
تکوين نهضت و نظام اس�المي است. هم از اين 
روي و در تکريم ياد و خاطره آن فقيد س�عيد، 
مقال پي�ش رو را ب�ه ش�ما تقدي�م مي داريم.

   
داوري مطلق درباره انسان ها ميسور نيست، با اين 
همه اين سخن نبايد تبديل به كليشه و شعار شود 
و در س��ايه آن، معدل هاي معكوس و واژگونه ارائه 
گردد! اين رويكرد ناميمون، س��الياني است كه از 
سوي رس��انه هاي ضدانقالب درباره يكي از ياران 
ديرين انق��الب جاري گش��ته و ذهنيت هاي پوچ 
و عاري از حقيقت آفريده اس��ت. اين مقال بر آن 
است تا نش��ان دهد كه در پس اين غوغا، عظمتي 

خفته است!
  طرحي از يك زندگي

آيت اهلل حاج ش��يخ محمدص��ادق صادقی گيوی 
مشهور به خلخالی، در اول مرداد 1305 در روستای 
گيوی از توابع خلخال، در خانواده ای مذهبی ديده 
به جهان گش��ود. پدرش كرباليی يداهلل و مادرش 
ام البنين، انسان هايی متدين و عاشق اهل بيت)ع( 
بودند، لذا زمينه های فرهنگی شيعی برای تربيت 

فرزندانشان را به درستی فراهم كرده بودند.
آيت اهلل خلخالی پس از اتمام تحصيالت ابتدايی، 
برای تحصيل در علوم حوزوی به اردبيل رفت و در 
مدت يک س��ال دروس مقدمات را در آنجا خواند. 
در سن 17 س��الگی با توصيه پدر، به حوزه علميه 
قم رفت و دروس حوزوی را در آنجا ادامه داد. وی 

پس از اتمام دروس سطح، در درس خارج محضر 
بزرگانی چ��ون آيت اهلل بروج��ردی، امام خمينی، 
عالمه طباطباي��ی و... را درک ك��رد. او با پيگيری 
عجيبی تحصي��الت خود را دنب��ال می كرد. خود 
او گفته طی 13 سال شركت در درس امام، حتی 
يک روز هم غيبت نكرده است، مگر اينكه مسافرت 
ضروری يا بيماری برايش پيش آمده باشد! او خود 
در اين باره می گويد: »آيت اهلل بروجردی يک محقق 
به تمام معنا بود، اما من در زمانی محضر ايشان را 
درک كردم كه به علت كهولت سن، ديگر توان اين 
را نداش��تند كه مطالب را به طور منظم بيان كنند 
و به اشكاالت پاسخ بگويند اما امام جوان تر بودند 
و در بحث های فلس��فی و عرفان��ی و علمی تبحر 
خاصی داش��تند. مطالب اصولی ايشان هم بسيار 
مورد توجه واقع شده بود، طوری كه ديگر در تكيه 
كوچه حرم برای طالب مش��تاقی كه برای حضور 
در درس اصول ايشان می آمدند جا نبود و به ناچار 
محل درس را به مسجد سلماسی منتقل كردند. با 
اينكه امام ش��هريه نمی دادند و پولی در بين نبود، 
تمام كسانی كه تش��نه علم آموزی بودند، به درس 

امام می آمدند«.
آيت اهلل خلخال��ی از همان ابت��دای ورود به حوزه 
علميه قم، با شهيد آيت اهلل سيدمصطفی خمينی 
رابطه دوستی برقرار كرد و اين دو تا پايان عمر آن 
شهيد، دوس��تان صميمی و وفادار يكديگر بودند. 
آنها با يكديگر مباحثه علمی هم داشتند و همين 
دوستی باعث شد آيت اهلل خلخالی از نزديک با امام 
خميني آش��نا ش��ود. با آغاز نهضت امام خمينی، 
آيت اهلل خلخالی مبارزات سياس��ی خود را شروع 
كرد. البته پيش از آن هم در منابر خود، همواره از 
شاه و حكومت وي انتقاد می كرد. به عنوان نمونه، 
او بس��يار جوان بود كه با فدائيان اسالم به رهبری 
شهيد نواب صفوی آشنا شد و همكاری نزديک آنها 
را ش��روع كرد. همين موضوع باعث شد كه موقتاً 

او را از مدرس��ه فيضيه اخراج كنن��د! با اوج گيری 
مبارزات سياس��ی، آيت اهلل خلخالی بارها توس��ط 
رژيم ش��اه دس��تگير و در زندان های ق��م و تهران 
زندانی شد. چهار سال هم به نقاط بد آب و هوايی 
چون بندر لنگه، انارک، الر، بانه، رفسنجان و رودبار 
تبعيد ش��د و تا اواخر حكومت ش��اه، در بندر لنگه 
تبعيد بود. او در دوران تبعيد نيز لحظه ای دس��ت 
از فعاليت برنداش��ت و همواره به افش��اگری رژيم 
ش��اه می پرداخت. در دوران تبعي��د امام در نجف، 
چند بار به حضور ايش��ان رفت. زمانی هم كه امام 
در پاريس بودند، خدمت ايشان رفت و 12 روز قبل 
از پيروزی انقالب به ايران بازگشت تا در ساماندهی 
كميته استقبال و زمينه سازی برای پيروزی انقالب 
اسالمی نقش مهمی را ايفا كند. آيت اهلل خلخالی در 
سال های قبل از انقالب، عضو جامعه مدرسين شد و 
در تمام فعاليت های سياسی آن شركت كرد. امضای 
او پای اكثر اعالميه ها و نامه های جامعه مدرسين، 
گواه صادقی بر اين مدعاست. پس از پيروزی انقالب 
حاكم ش��رع دادگاه های انقالب اسالمی و سپس 
سرپرس��ت كميته موادمخدر بود. پ��س از انقالب 

مسئوليت های زير را به عهده داشت:
* نماينده مردم قم در مجالس اول، دوم و سوم

* نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری 
اول

* سرپرست كميته مبارزه با موادمخدر
* نماين��ده ام��ام و قاض��ی ش��رع كردس��تان و 

خوزستان
* نماينده امام برای مقابله با غائله گنبد

آيت اهلل خلخالی در دوره های قبل و بعد از انقالب، 
به تدريس دروس حوزوی مش��غول بود و در طول 
عمر خود، خدمات علمی و فرهنگی فراوانی را انجام 
داد. وی در پايان عمر در قم به تدريس خارج فقه و 
اصول پرداخت و سرانجام در روز پنجم آذر 1382 
از دنيا رف��ت و در حرم حض��رت معصومه)س( به 

داوري مطلق درباره انسان ها ميسور 
نيس�ت، با اين همه اين سخن نبايد 
تبدي�ل به كليش�ه و ش�عار ش�ود و 
در س�ايه آن، معدل ه�اي معک�وس 
و واژگون�ه ارائه گردد! اي�ن رويکرد 
ناميم�ون، س�الياني اس�ت ك�ه از 
سوي رس�انه هاي ضدانقالب درباره 
يکي از ي�اران ديرين انق�الب يعنی 
آيت اهلل  حاج ش�يخ صادق خلخالی 
جاري گش�ته و ذهنيت ه�اي پوچ و 
 ع�اري از حقيق�ت آفري�ده اس�ت

محمد صادقی فرزند آيت اهلل خلخالی: 
»پدرم حتی در محاكمه كسانی كه قباًل 
از سوی وجدان عمومی جامعه محکوم 
شده بودند و مردم به هيچ روی حاضر 
نبودند آنان يك روز بيشتر زنده بمانند، 
جانب عدال�ت را فروگ�ذار نمی كرد و 
اين ام�ر بعض�اً اعت�راض خانواده های 
شهيدان را نس�بت به تأخير در حکم 
اعدام كس�انی كه فرزن�دان آنان را به 
شهادت رس�انده اند، برمی انگيخت« 

 به بهانه سالروز انتصاب آيت اهلل حاج شيخ محمدصادق خلخالی 
به عنوان قاضی دادگاه های انقالب اسالمی

اگر قرار بود داوري بيگانه مالك باشد 
دليلی نداشت انقالب کنيم!
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خاک سپرده شد.
  همراه با فرزند نامدار امام

نقطه آغازين آشنايي آيت اهلل صادق خلخالي با 
رهبر كبير انقالب، آشنايي او با شهيد آيت اهلل 
س��يدمصطفي خميني بود. اين دوستي كه تا 
پايان حيات آن ش��هيد ادامه داش��ت، موجب 
نزديكي ش��ديد خلخالي به شخص امام و بيت 
ايشان ش��د. او بعدها درباره چگونگي آشنايي 
با فرزند ارشد امام اين گونه نگاشته است: »بايد 
بگويم اگر كسی ادعا كند كه به اندازه حقير در 
خلوت و هجرت با آقای حاج آقا مصطفی شهيد 
همراه بوده، در واقع نبوده است. در سال 1324 
ه� ش من يک جوان 18 س��اله ب��ودم كه وارد 
حوزه علميه قم و در مدرسه فيضيه به تحصيل 
مشغول شدم. آشنايی من با آن شهيد- كه در 
آن زمان جوانی 15 س��اله بود- از دو، سه روز 
پس از ورودم به حوزه، ش��روع ش��د و بيش از 
30 س��ال ادامه يافت. مقدمه آشنايی، اين بود 
كه ايش��ان در صف نماز جماعت ظهر و عصر و 
مغرب و عش��ا همراه با حضرت امام در مدرسه 
فيضيه، با يک قبا بدون عمامه شركت می كرد 
و كتاب در زير بغلش بود. كم كم اس��م او را ياد 
گرفتم و آشنايی ما با ايشان شروع شد. شب های 
تعطيلی پنج شنبه و جمعه غالباً به اطراف قم، 
كوه خضر، جمكران، ش��مس آباد و شاه جعفر 
رفته و ش��ب را در آن جا بيتوته می كرديم. در 
مجامع درس نزد اساتيد، بازی در رودخانه قم، 
بيتوته مسجد جمكران و مسافرت های طوالنی 
كاش��ان، مح��الت، ارومّيه، اردبي��ل، خلخال، 
اصفهان، مشهد، تبريز، تهران، شيراز و جاهای 
ديگر، نظير وكيل آباد و طرقبه مشهد، تار و پود 
زندگی علمی و مبارزاتی ما را تش��كيل داد. از 
همان اوايل آشنايی، كتاب س��يوطی، مغنی، 
معالم، مطول، لمعه، قوانين، رس��ائل، مكاسب 
و كفايه و قدری هم مقدمه رجال مامقانی را با 
هم خوانديم و مباحثه كرديم. در درس مرحوم 
آيت اهلل حجت و آيت اهلل بروجردی  و آيات ديگر 
از جمله درس خارج حضرت امام، به مدت 13 
سال- قبل از آن كه او را به بورسا تبعيد كنند- 
شركت كرديم. ايشان بی اندازه سريع االنتقال و 
هوشيار بود و كسی نمی توانست كاله بر سر او 
بگذارد. هميشه با منطق برنده و قاطع با افراد 
روبه رو می شد و اصاًل يک لحظه هم حاضر نبود 
زير بار زور و ظلم و ستم برود و اين سجيه را از 
حضرت امام به ارث برده بود و بر همين اساس 

نيز، جان خود را فدای اسالم كرد...«
  همراه با امام

همان گونه كه اش��ارت رفت، شناخت آيت اهلل 
خلخالي از ام��ام خميني به دليل دوس��تي با 
ش��هيد آيت اهلل حاج س��يدمصطفي خميني، 
از نزديک و نس��بتاً دقيق ب��ود. او بعدها درباره 
چند و چون اي��ن قراب��ت و يافته هاي خويش 
در ضمن آن، چني��ن گفت: »آش��نايی من با 
حضرت ام��ام، از طريق آش��نايی ب��ا مرحوم 
آقامصطفی شروع شد. ايش��ان را مي ديدم كه 
همراه با پدرش در نم��از جماعت ظهر و عصر، 
پشت س��ر آيت اهلل آقای س��يداحمد زنجانی و 
شب ها پشت سر آيت اهلل آقای سيدمحمدتقی 
خوانساری نماز می خواندند. گاهی هم كه هوا 
سرد بود يا آقای خوانس��اری كسالت داشتند، 
اين آقا- كه در آن دوره به ايشان حاج آقا روح اهلل 
می گفتند- پيش نماز می ش��دند و ما به ايشان 
اقت��دا می كرديم. م��ن هميش��ه می ديدم كه 
آقامصطفی با يک سيد بسيار متين و موقری- 
كه هميشه سرش پايين و بسيار آراسته بود و 
لباس مرتبی می پوشيد- به مدرسه می آيد. از 
او پرسيدم اين آقا كيست؟ گفت: ايشان حاج آقا 
روح اهلل پدر من هس��تند. به اين ترتيب در پی 
آشنايی و رفاقت با حاج آقا مصطفی، پای ما به 

بيت امام باز شد.«
اي��ن نزديك��ي موجب ش��د خلخال��ي از آغاز 
مبارزات، در زمره ملتزمين ركاب امام باش��د 
و طبعاً از فراز و فرودهاي انقالب و نيز تأسيس 
نظام اس��المي، گفتني هاي شنيدني به دست 
دهد. نكات ذيل در زمره آنهاست: »يادم هست 
در دوران مرجعي��ت آقای بروج��ردی، آقای 
حاج آقا مرتضی حائری مدتی به شدت از بعضی 
از مسائل در حوزه قم مكدر شد و به مشهد رفت 
ولی به اصرار امام برگشت و درس را شروع كرد. 
موقعی كه امام در مدرس��ه فيضيه عليه ش��اه 
سخنرانی می كند، ظاهراًَ فردای آن روز حاج آقا 
مرتضی نزد ايش��ان م��ی رود و با خوش��حالی 
می گويد شما انتقام گوهرشاد را از شاه گرفتيد! 
اما بعده��ا نمی دانم به چه دلي��ل راه خود را از 
امام جدا كرد و در نامه ای به امام نوش��ت: همه 
كارهای شما خالف شرع است! امام بسيار از اين 
نامه مكدر شده بودند. آيت اهلل سيدمحمدتقی  
خوانس��اری كه خود نيز مرد مب��ارزی بود، از 
امام بسيار خوشش��ان می آمد و با ايشان رابطه 
بس��يار صميمانه و نزديكی داشتند، چون هر 
دو درک سياس��ی داش��تند و روحيه همديگر 
را خوب می ش��ناختند. آيت اهلل بروجردی هم 
امام را به عنوان يكی از اساتيد درجه اول حوزه 
قبول داشتند و يادم هست كه وقتی امام وارد 
مجلس روضه ايشان می شدند، آقای بروجردی 
به احترام از جا برمی خاستند. همچنين شنيدم 
كه مرحوم آيت اهلل آشيخ عبدالكريم حائری از 
دورانی كه امام طلبه بودند، به ايش��ان عنايت 
داشتند. حاج ميرزا  مهدی مازندرانی، حاج شيخ 
ابوالقاسم قمی، آميرزا جواد آقاتهرانی، مرحوم 
عالم��ه طباطباي��ی و... همگی به ام��ام عالقه 
داش��تند و در همه جا نس��بت به امام متواضع 
بودند و امام را مقدم می دانستند. خود امام هم 
به علما و طلبه ها بسيار احترام می گذاشتند و 

همواره تأكيد می كردند كه زندگی علما بايد با 
قداست باشد. ايشان وقتی از پاريس به تهران 
و سپس به قم تشريف آوردند، با كمال تواضع 
و بزرگواری به منزل علما و رفقای قديمی خود 
رفتند. يک روز ه��م آقای اش��راقی تلفن زد و 
گفت آقا می خواهند به منزل شما بيايند. گفتم 
صبر می كرديد مقدماتی را فراهم كنم؛ گفتند 
مقدمات ض��رورت ندارد. وقتی امام تش��ريف 
آوردند و در حياط خانه، افراد مسلحی را ديدند، 
به مزاح فرمودند يک وقت اينها ما را دس��تگير 
نكنند! بعد افزودند خوب كرديد كه احتياط را 
از دست نداديد، هميشه بين افراد مسلح رفت 

و آمد كنيد.« 
  همراه با فدائيان اسالم

 آي��ت اهلل خلخالي پي��ش از آغ��از نهضت امام 
خميني نيز، نسبت به رژيم شاه نگرشي انتقادي 
داشت و نسبت به مبارزين با حكومت، احساس 
نزديكي مي كرد. او در اواخر دهه 20، نس��بت 
به جمعي��ت فدائيان اس��الم چنين نگرش��ي 
داش��ت. چنان كه خ��ود در مصاحبه اي گفت: 
»ش��هيد سيدعبدالحس��ين واحدی با مرحوم 
آقا س��يدمصطفی خمينی دوس��ت بود و بنده 
هم با ايشان دوس��ت بودم. گاهی هم به حجره 
ما می آمد و از طريق او بود كه با فدائيان اسالم 
آشنا ش��دم. ش��هيد نواب صفوی را هم از دور 
می شناختم و می دانس��تم سيد جليل القدری 
است كه غيرت دينی زيادی دارد. آشنايی من 
با فدائيان اسالم به برهه ای برمی گردد كه قرار 
بود جنازه رضاخان را به ق��م بياورند. فدائيان 
اسالم و بعضی از علما از جمله مرحوم آيت اهلل 
خوانساری با اين قضيه مخالف بودند. آيت اهلل 
بروجردی هم با اين قضيه مواف��ق نبودند، اما 
اظهار نظر صريحی نمی كردن��د، اما اطرافيان 
ايش��ان- كه بعضی هايش��ان با دربار سر و كار 
داش��تند- تالش خود را می كردن��د كه جنازه 
رضاخ��ان را به ق��م بياورن��د و مخصوصاً توقع 
داش��تند كه يكی از علمای قم ب��ر جنازه نماز 
بخواند و اگر بشود او را در قم دفن كنند! فدائيان 
اسالم عليه اين كار شروع به فعاليت كردند به 
طوری كه هيچ ي��ک از علمای ش��اخص قم و 
بسياری از طالب در روز آوردن جنازه به قم، از 
خانه هايشان بيرون نيامدند و در نتيجه پس از 
اينكه جنازه را با قطار از اهواز آوردند، آن را در 
حرم گرداندند و سريع به حضرت عبدالعظيم 
بردند و در آنجا در مقبره ای دفن كردند. ما اين 
مقبره را بعد از انقالب وي��ران كرديم. البته ما 
در آن به آثار جنازه ای برنخورديم، ش��ايد اين 
حرف درست باشد كه محمدرضا بقايای جنازه 
پدرش را با خود برده بود، عده ای هم اين حرف 
را گفته اند. در هر حال حركت فدائيان اس��الم 
باعث شد جنازه رضاخان در قم دفن نشود و اين 

يكی از خدمات آنها ست«.
  به روايت فرزند

س��خن درباره كارنامه خلخالي طوالني است 
اما از آن روي كه كاركرد انسان ها را با خلوص 
و دنياگريزي آنان مي س��نجند، مروري بر اين 
صفات وي از زب��ان فرزن��دش محمد صادقي 
)خلخالي( در پايان اين مق��ال، بهنگام به نظر 
مي رس��يد. وي در هفتمين روز از درگذش��ت 
پدر در گفت و شنودي با يكي از جرايد، درباره 
خصال و ويژگي هاي او چنين گفت: »آيت اهلل 
خلخالی در طول تصدی مسئوليت  حاكم شرع 
از جانب ام��ام، هيچ كس را ب��ه صورت مخفی 
محاكمه نك��رد. تمام محاكمات ايش��ان علنی 
بود و پرونده های آن نيز موجود است. آيت اهلل 
خلخالی اصرار داش��ت تا در دادگاه متهمينی 
كه مجرم بودن آنان از نظر همگان روشن بود، 
تمامی ش��هود و مدارک الزم برای رسيدن به 
حكم عادالنه وجود داش��ته باش��د. او به دليل 
توصيه ناپذيری در دوران تصدی سمت حاكم 
ش��رع در خصوص برخی متهم��ان دادگاه ها، 
بسياری از دوس��تان خود را از دست داد! پدرم 
حت��ی در محاكمه كس��انی كه قباًل از س��وی 
وجدان عمومی جامعه محكوم ش��ده بودند و 
مردم به هيچ روی حاض��ر نبودند آنان يک روز 
بيش��تر زنده بمانند، جانب عدالت را فروگذار 
نمی كرد و اين امر بعض��اً اعتراض خانواده های 
ش��هيدان را نس��بت به تأخير در حكم اعدام 
كس��انی ك��ه فرزن��دان آن��ان را به ش��هادت 
رس��انده اند، برمی انگيخت... ايشان معتقد بود 
كه اگر بنا ب��ود مالک ما ب��رای ارزيابی صحت 
تصميم��ات و اقداماتم��ان، داوری راديوهای 
بيگانه و گروهک های ضدانقالب باشد، اساساً 

دليلی نداشت كه انقالب كنيم«.
محمد صادقي در ادامه اين گفت و شنود درباره 
خصال و ويژگي هاي اخالقي پدرش نيز نكاتي را 
به شرح ذيل بيان كرد: »ايشان در دوران تبعيد 
سعی در جذب همه مردم حتی مأموران ساواک 
داشت و توانست با اخالق حميده خود، برخی 
از آنان را جذب خود كند كه اين دوس��تي ها تا 
پس از پيروزی انقالب ه��م ادامه يافت. هرگاه 
برای ديدار ايشان به تبعيدگاه های مختلفی كه 
در آن بود می رفتم و با او در اماكن عمومی قدم 
می زدم، جلوه های متفاوت و متعددی از عالقه و 
احترام عامه مردم نسبت به ايشان را می ديدم... 
در سال های اول انقالب تدبيری انديشيده شده 
بود كه به محافظان شخصيت های انقالب- كه 
انصافاً بضاعتی هم نداشتند- زمين تعلق بگيرد 
و يكی از محافظان حاج آقا هم رفته بود و ثبت 
نام كرده بود. ايشان به محض اطالع آن فرد را 
خواستند و به او گفتند فوراً برو و درخواستت را 
پس بگير، هر وقت من صاحب زمين شدم تو هم 
برو بگير!... او به هيچ وجه اجازه نداد خانواده و 

اطرافيان از نام و جايگاه او استفاده اي كنند.«

  محمدرضا كائيني
نام تقي شهرام در تاريخچه 
فعاليت ه��اي سياس��ي-

مبارزاتي پيش از پيروزي 
انقالب اسالمي، بيشتر با 
تغيير ايدئولوژي سازمان 
موسوم به مجاهدين خلق 
گره خورده اس��ت. با اين 
هم��ه در ط��ول اين همه 
سال، منبعي مستقل كه 
انديشه و عمل وي را به گونه اي مستند واكاوي كرده 
باشد، وجود نداشته اس��ت. اخيراً مركز اسناد انقالب 
اسالمي در كنار ارائه زندگينامه اي مستند، بخشي از 
اسناد پيش و پس از انقالِب مرتبط با شهرام را منتشر 
ساخته است. احمدرضا كريمي تدوينگر اين اثر، در باب 
چند و چون تدوين مجموعه اي كه از آن سخن مي رود 

در مقدمه آورده است:
»در تشريح تاريخچه سازمان مجاهدين خلق ايران، 
ش��اخص ترين نام ها، گاه اهميتش��ان به دليل نقش 
تأسيسي آنها بوده و گاه به خاطر نقشي كه در تدوين و 
تأليف آثاري براي آموزش داشته اند؛ گاه نيز شهرتشان 
به مناسبت ارتباطات و حضور در مقاطعي ويژه از تاريخ 
مبارزات ايران معاصر بوده اس��ت. معروف ترين نام ها 
عبارت بودند از محمد حنيف نژاد، سعيد محسن، عبدي 
نيک بين، اصغر بديع زادگان، محمود عس��كري زاده، 
احمد رضايي، حسين روحاني، تراب حق شناس، رضا 
رضايي، بهمن بازرگاني، مسعود رجوي، مهدي رضايي، 
كاظم ذواالنوار، مصطفي خوش��دل، مجيد ش��ريف 
واقفي، مرتض��ي صمديه ي لّباف، به��رام آرام، وحيد 
افراخته، منيژه اش��رف زاده كرماني، سيمين صالحي، 
لطف اهلل ميثمي و علي رضا سپاسي آشتياني. در طول 
سال هاي1352 تا 1357 نام ديگري بارها و بارها مطرح 
شد كه همه اسامي ديگر را تحت الشعاع قرار داد و بيش 
از همه در ذهن ه��ا باقي ماند؛ ذهن هاي��ي كه درگير 
خلجان ها و زير و بَم هايي ش��ده بودند و خواه ناخواه 
تالش مي كردند تا درباره  آن نام به قضاوت بنشينند: 

تقي شهرام. نام وي ابتدا با ماجراي فرار حيرت انگيزش 
از زندان ساري به همراه افسر زندانبانش بر سر زبان ها 
افتاد و پس از چند سال، با افشا شدن قتل ها و ترورهاي 
هولناک داخلي در ميان سازمان مجاهدين خلق كه به 
ادعاي همين نام ديگر مسلمان نبود و در چرخه تجربه 
و پويش دچار استحاله اي موسوم به تغيير ايدئولوژي 
شده بود، بار ديگر نام تقي شهرام در رأس همه اسم هاي 

مربوط به اين سازمان قرار گرفت. 
پژوهش��ي كه پيش  روي داريد، تحقيقي همه جانبه 
درباره تقي ش��هرام اس��ت كه اّهم موضوعات مرتبط 
با وي را دربرمي گيرد؛ ازجمل��ه دوران قبل از زندان و 
ضربه شهريور50، دوران هاي زندان در اوين و قصر و 
ساري، داستان فرارش از زندان با ذكر جزئيات به نقل 
از خودش و ستوان احمديان، ورودش به سازمان پس 
از فرار و دوران تعاملش با مصطفي شعاعيان و كادرهاي 
قديمي س��ازمان، ورودش به مركزيت و سه شاخه اي 
كردن س��ازمان، فرايند تغيير ايدئول��وژي و خروج از 
مذهب در بيش از نيمي از اعضا، تصفيه ها و ترورهاي 
داخلي، ترورهاي سياس��ي و نحوه تعامل با شوروي، 
سلطه غيابي وي بر شاخه خارج از كشور، دوران هاي 
نشيب و فراز رهبري در سازمان و نهايتاً اخراج و استعفا، 
دوران زندان در جمهوري اسالمي و ماجراهايي كه در 
اين دوران از سر گذراند، ماهيت شكايت هايي كه عليه 
وي به دادگاه انقالب اسالمي ارائه گرديد، بررسي روند 
برگزاري دادگاه و رّد صالحيت آن توسط وي، واكنش 
گروه هاي مختلف ازجمله مجاهدين خلق و پيكار به 
محاكمه تقي شهرام و س��رانجام صدور رأي و اعدام. 
در اين كتاب سعي شده اس��ت همه  تأثيراتي كه وي 
در زمينه هاي گوناگون روي س��ازمان و نيروهاي آن 
داشته است بررسي گردد؛ ازجمله تأثيري كه وي در 
نحوه  عضوگيري و به كارگيري دختران و زنان گذاشت 
و روندي را در پي داشت كه بس��ياري از جريان ها آن 
را برنتافتند و خروج از دايره اخ��الق به معني اّعم آن 
برشمردند. قول هاي مختلف و گاه متباين ذيل عناوين 
مّحل نزاع، نقل و تحليل ش��ده تا اين تحقيق را بتوان 
-هرچه بيشتر- به س��مت بي طرفي علمي سوق داد 
و بر بار پژوهشي آن افزود. اسنادي كه در كتاب آورده 
شده متناس��ب با مطالب متن و در حّد ضرورت بوده 
اس��ت. پس از فصول ده گانه كت��اب، ضمايمي آورده 
شده كه بي شک بر افزايش كيفيت اين كار تحقيقي 

خواهد افزود.«

 خوانشي از 
»تقي شهرام به روايت اسناد«

 ريل گذاري معكوس
 براي يك سازمان!
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