
اعتدالي ايس��تادند و هر گاه س��يدين به نوعي توافق 
مي رسيدند، آنها اين توافق را به هم مي زدند! در نتيجه 
سيدين عمالً بين عناصر استبداد و طيف غربزده افراطي 
گرفتار شدند و دائماً از اين بيم داشتند كه با مخالفت با 
طيف غربزده راه را براي بازگشت استبداد و بسته شدن 
مجلس هموار و براي طرفداران استبداد، فرصت تسويه 

حساب با مشروطه خواهان را فراهم كنند. 
چه عواملي باعث شد محمدعلي شاه مجلس 
را به توپ ببندد و مشروطه خواهان را تحت 

فشار قرار دهد؟ 
غربزده هاي افراطي با رفتارهاي نامعقول خود اين حادثه 
را به وجود آوردند. آنان به مادر محمدعلي شاه تهمت زنا 

زدند و شاه را زنازاده ناميدند! 
چه كسي اين تهمت را زد؟ 

باند تقي زاده. اين مسئله بهانه را به دست شاه و طرفداران 
استبداد داد و محمدعلي شاه مجلس را به توپ بست و 
بناي خصومت با مش��روطه خواهان را گذاش��ت. نكته 
تأس��ف بار و عبرت انگيز تاريخي اين است كه كساني 
كه با رويكردهاي افراطي خود اي��ن آتش را به پا كرده 
بودند، خيلي زود از معركه گريختند و آيت اهلل بهبهاني 
و ديگر مشروطه خواهان را در برابر شاه و مستبدان تنها 
گذاش��تند! آيت اهلل بهبهاني به رغم خيانت كساني كه 
سنگ حمايت از آنها را به س��ينه زده بود، در برابر شاه 
ايستاد و شاه و اطرافيانش هم از آزار و توهين نسبت به او 
چيزي فروگذار نكردند. اين در شرايطي است كه فردي 
چون ملك المتكلمين كه يك واعظ ازل مذهبي است، 
از شاه طلب بخشش مي كند! يكي از مهم ترين انتقاداتي 
كه به سيدين وارد است اين نكته است كه آنها گرچه مرد 
و مردانه براي استقرار مشروطيت ايستادگي كردند، اما 
با اطرافيان خود هيچ نسبت و قرابتي نداشتند! از جمله 
اينكه مثالً شريف كاشاني - كه بسيار به آيت اهلل بهبهاني 
نزديك است- ازلي است يا ناظم االسالم كرماني كه از 
اطرافيان آيت اهلل طباطبايي ب��ود، بابي بود و همين ها 
بودند كه سيدين را نسبت به نيات و اهداف افرادي چون 

شيخ فضل اهلل نوري مردد كردند. 
در پي اقدامات محمدعلي شاه، سيدين چه 

وضعيتي پيدا  كردند؟ 
سيدمحمد طباطبايي به مشهد و سيدعبداهلل بهبهاني 
به كرمانش��اه و از آنجا به نجف مي رود. پس از سقوط 
محمدعلي شاه، آيت اهلل بهبهاني به قصد اجراي اصل دوم 
قانون اساسي به ايران برمي گردد و جريان اعتدال را راه 
مي اندازد. ستارخان و باقرخان كه در جريان مشروطه 
با رفتارهاي افراطي انقالبي��ون مخالف بودند و اعتقاد 
داشتند اين نوع رفتارها به هرج و مرج و فروپاشي كشور 
منتهي مي شود، از جريان اعتدالي حمايت كردند. آنها 
معتقد بودند اشغال ايران در جنگ جهاني اول عمدتاً به 
دليل اين رفتارهاي افراط گونه صورت گرفته بود. حتي 
آخوند خراساني هم در اعالميه اي به اين افراد اعتراض 
مي كند ك��ه در واقع اين ش��ما بوديد ك��ه زمينه هاي 
اش��غال ايران را فراه��م كرديد!پس از فت��ح تهران به 
دست مش��روطه خواهان، ش��ور و هيجان انقالبيون را 
فراگرفته بود. آنان اقدام به انتشار مطبوعات گوناگون 
كردند. احزابي در كش��ور تشكيل ش��دند و هر حزبي 
تالش مي  كرد تا مجلس و دولت را به دست گيرد. حزب 
دموكرات و حزب اعتداليون، دو ح��زب اصلي در اين 
برهه از تاريخ بودند. تقي زاده و ديگر روشنفكران وابسته 

به بيگانه، از رهبران حزب دموك��رات بودند و آيت اهلل 
بهبهاني، آيت اهلل طباطبايي و اكثر روحانيون و عالمان 

بزرگ عضو يا حامي   حزب اعتداليون بودند. 
آيت اهلل سيدعبداهلل بهبهاني هم با اين رفتارهاي افراطي 
مخالف و با اين نوع افراد درگير بود و مي خواست كشور 
را از افراطي گري نجات دهد، اما جريان افراطي چنين 
چيزي را نمي خواس��ت و دس��ت به ترور وي زد. نكته 
جالب اين است كه شريف كاشاني قبل از اينكه آيت اهلل 
بهبهاني به تهران برسد، برايش نامه مي نويسد: »تهران 
با زماني كه از اينجا مي رفتي خيلي فرق كرده اس��ت، 
بهتر اس��ت برنگردي« ولي آيت اهلل بهبهاني حرفش را 
باور نمي كند و مي گويد: »خيل��ي نبايد به تهديد اين 
به اصطالح فكلي ها اعتنا كرد!« بهبهاني مي خواس��ت 
جلوي اين استبداد جديد را - كه آخوند خراساني آن را 
صد درجه شنيع تر از استبداد قبلي مي دانست- بگيرد. 
افراطيون هم ابداً تمايل نداش��تند سيدين به مجلس 
برگردند و حتي مراسم اس��تقبال از آنها را هم تحريم 
كردند، با اين همه هنگام بازگش��ت از آنها اس��تقبال 
باش��كوهي به عمل آمد. با حضور آيت اهلل بهبهاني در 
تهران و مجلس، جريان اعتدال فعاليت خود را آغاز كرد. 
اين موضوع ابداً براي افراطيون قابل قبول نبود، لذا چهار 
تروريس��ت قفقازي تحت رهبري حيدرعمو اوغلي در 
شب نهم رجب سال 1328 ق. به منزل آيت اهلل بهبهاني 
وارد شدند و او را كه در مقابله با افراطيون عماًل به سدي 

تبديل شده بود، روبه روي خانواده اش به رگبار بستند و 
به شهادت رساندند. بعد هم حزب دموكرات، به شكلي 
صحنه سازي شده قاتل آيت اهلل بهبهاني را دستگير كرد 
و قضيه را خاتمه داد! با ت��رور آيت اهلل بهبهاني در واقع 
بازوي فكري اعتداليون مش��روطه از كار افتاد و با ترور 
ستارخان هم بازوي نظامي اعتداليون زده شد و مجلس 
ايران عماًل به دست عوامل لژ بيداري و هم مسلك هاي 

تقي زاده افتاد. 
به نظ�ر حضرتعالي از نهضت مش�روطه چه 

عبرت هايي را مي توان آموخت؟
 يكي از مهم ترين علل ناكامي نهضت ها در تاريخ ايران، 
فقدان انسجام بين س��ران نهضت ها و خيانت بعضي 
از نيروهاي داخلي بود. با نهايت تأس��ف كساني عليه 
شهيد شيخ فضل اهلل نوري َعلَم مخالفت برافراشتند 
كه در س��لك روحانيت و به اصطالح ام��روزي جزو 
نيروهاي خودي بودند، ولي به صورت عامل انگليس 
و روس  عمل كردند و كسي را از سر راه برداشتند كه 
تنها خواسته اش استقالل ايران و اجراي احكام اسالم 
بود. شايان ذكر است ش��يخ فضل اهلل را يك روحاني 
بي  سواد به نام ش��يخ ابراهيم زنجاني محاكمه كرد و 
تأس��ف بارتر اينكه حتي مجاهدان نهضت هم همراه 
برخي روحانيون ناآگاه از اعدام ش��يخ ش��هيد اظهار 

شادماني و رضايت كردند!
ساير سران نهضت نيز فرجام خوبي نداشتند. همانطور 
كه اشاره كردم پايه گذار اصل مشروطيت،يعني  آيت اهلل 
بهبهاني توسط چهار مجاهد مسلح يعني همان كساني 
كه او در برابر ش��يخ فضل اهلل از آنان حمايت كرده بود، 
شبانه به خانه اش هجوم بردند و او را كشتند. ديگر رهبر 
مشروطه آيت اهلل س��يدمحمد طباطبايي هم با تهديد 
خانه نش��ين ش��د و تا آخر عمر از تأسيس مشروطيت 
و همراهي با آن اظهار پش��يماني مي كرد و يك س��ال 
قبل از ترور آيت اهلل بهبهاني  در اوج بي كسي و تنهايي 

از دنيا رفت. 
در هر صورت آس��يب هاي ناش��ي از نهضت مشروطه 
به مراتب از دس��تاوردهاي مثبتش بيش��تر ب��ود، زيرا 
مشروطه مش��روعه يعني مش��روطه مبتني بر احكام 
ديني - كه خواست اكثريت قريب به اتفاق مردم بود- 
محقق نشد و به جاي آن نظامي سر كار آمد كه اساساً 
با سنت هاي ديني و فرهنگي كشور ما تناسب نداشت. 
در نتيجه هر روز گرفتار ناكامي ه��ا و ناكارآمدي هاي 
متعددي شديم. اگر مش��روطه مورد نظر امثال آخوند 
خراس��اني، مرح��وم ميرزاي نائيني و ش��هيد ش��يخ 
فضل اهلل نوري محقق مي ش��د، بي ترديد مي توانستيم 
مردم س��االري ديني مطلوب و كارآمدي را كه داراي 
نهادهاي قانوني متناس��ب با فرهنگ دين��ي، بومي و 
سنتي است و در ذات خود هر نوع استبدادي را مردود 
مي ش��مارد و نوعي مديريت مبتني بر خرد جمعي را 
تجربه كنيم. شايد بزرگ ترين شكست نهضت مشروطه 
همين بود كه نتوانست مردم س��االري مطلوب خود را 
مستقر كند و در نتيجه يك استبداد پيچيده جايگزين 
استبداد بس��يط قبل ش��د كه مقابله با آن صدها برابر 
هوشمندي و انرژي بيشتري را مي طلبيد و فرصت هاي 
ارزشمندي را از جامعه ايراني گرفت، اما خوشبختانه 

انقالب اسالمي بساط اين استبداد نوين را برچيد. 
با تش�كر از فرصتي ك�ه در اختي�ار ما قرار 

داديد. 

از اينكه آيت اهلل سيدعبداهلل بهبهاني 
در مبارزه با اس�تبداد و طرفداري از 
مشروطه صادق بوده است ترديدي 
نيس�ت، منتها ايش�ان خوش بيني 
بي مبنايي نسبت به بعضي جريانات 
داشت و تصور مي كرد آنها صادقانه 
با نهضت مشروطه همراهي مي كنند. 
اشكال ديگر هم اين است كه به دليل 
دش�مني با عين الدوله، نتوانست با 
گروه ه�اي ساختارش�كن مرزبندي 
دقيق و روشني داشته باشد. او بدون 
توجه به ماهيت و نيت واقعي افراد به 
كساني اعتماد كرد كه در خلوتشان 
مي گفتند پس از اس�تفاده از اعتبار 
وي، از او عبور خواهند كرد و كمترين 

اعتمادي به وي نداشتند! 

غربزده ه�اي افراط�ي ب�ا رفتاره�اي 
نامعقول خودبه توپ بستن مجلس را 
رقم زدند. آنان به مادر محمدعلي شاه 
تهمت زنا زدند و شاه را زنازاده ناميدند!  
اين مس�ئله بهانه را به دس�ت ش�اه و 
طرفداران استبداد داد و محمدعلي شاه 
مجلس را به توپ بست و بناي خصومت 
ب�ا مش�روطه خواهان را گذاش�ت
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 »آيت اهلل سيدعبداهلل بهبهاني و فراز و فرودهاي تعامل با مشروطيت«
 در گفت وشنود با دكتر موسي فقيه حقاني 

 ساختارشكنان مشروطه خواه 
وجود  بهبهانی را تحمل نكردند
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روزهايي كه بر ما مي گ�ذرد، تداعي گر س�الروز ترور 
آي�ت اهلل س�يدعبداهلل بهبهان�ي از رهب�ران نام�دار 
مشروطيت ايران اس�ت. از اين روي و در بررسي فراز 
و فروده�اي تعام�ل وي با اي�ن نهضت، با پژوهش�گر 
ارجمن�د دكتر موس�ي فقي�ه حقاني گفت وش�نودي 
انج�ام دادي�م ك�ه نتيج�ه آن را پي�ش روي داري�د. 

  
ب�ه نظ�ر حضرتعالي انگي�زه مرح�وم آيت اهلل 
س�يدعبداهلل بهبهاني براي شركت در جنبش 
مشروطه چه بود؟ آيا انگيزه شخصي داشت يا از 
تفكر كالن تري نسبت به اين حركت برخوردار 

بود؟ 
واقعيت امر اين است كه مرحوم آيت اهلل بهبهاني با انگيزه 
شخصي وارد نهضت مشروطه شد و سپس از مرحوم آيت اهلل 
سيدمحمد طباطبايي خواست در اين جريان با او همراهي 
كند. آيت اهلل طباطبايي هم به اين ش��رط پذيرفت كه او 
مسائل شخصي خود را كنار بگذارد، بنابراين مي توان گفت 
آيت اهلل بهبهاني ش��ناخت عميقي از داعيه داران پنهان و 
انجمن هاي سري مشروطه خواه به ويژه فرق ضاله نداشت. 

مسئله شخصي ايشان چه بود؟ 
چندان فرقي نمي كند كه مسئله شخصي انسان براي ورود 
به يك جريان چه باشد، چون به هر حال همين شخصي 
شدن مقصود و منظور به اصل حركت لطمه مي زند. البته 
حوادث بعدي نشان داد كه آيت اهلل بهبهاني از نگاه شخصي 
خود نسبت به عين الدوله صرف نظر كرد و هدفش از شركت 
در جريان مشروطه عمالً مثل اغلب سردمداران اين نهضت، 
مبارزه با استبداد بود. به همين دليل هم وقتي عين الدوله 
دستور داد مأموران حكومتي به مسجد شاه حمله كنند و 
همه گريختند، ايشان ايستاد و سينه سپر كرد و گفت اگر 
قرار است به كسي تيراندازي كنيد، اول از همه به سينه من 
تير بزنيد! بنابراين از همين حركت مي توان دريافت كه در 
ادامه كار، همراهي ايشان با نهضت مشروطه ديگر جنبه 
شخصي نداشت و كاماًل در جهت دفاع از حقوق ملت بود، 
در حالي كه در همين ماجرا سيدجمال واعظ اصفهاني- كه 
ازلي مذهب بود- به زير منبر مي گريزد و به قول شاهدان 

عيني داشت از شدت ترس قبض روح مي شد! 
ب�ا توج�ه ب�ه تحلي�ل ش�ما از ن�گاه آيت اهلل 
س�يدعبداهلل بهبهاني به جريان مشروطه، آيا 
ايشان را در اين امر جدي و صادق مي دانيد؟چه 

نقدهايي به رويكردهاي وي داريد؟ 
از اينكه آيت اهلل سيدعبداهلل بهبهاني در مبارزه با استبداد 
و طرفداري از مشروطه صادق بوده است ترديدي نيست، 
منتها ايش��ان خوش بين��ي بي مبنايي نس��بت به بعضي 
جريانات داش��ت و تصور مي كرد آنه��ا صادقانه با نهضت 
مشروطه همراهي مي كنند. اش��كال ديگر هم اين است 
كه به دليل دش��مني با عين الدوله، نتوانست با گروه هاي 
ساختارشكن مرزبندي دقيق و روشني داشته باشد. او بدون 
توجه به ماهيت و نيت واقعي افراد به كساني اعتماد كرد كه 
در خلوتشان مي گفتند پس از استفاده از اعتبار وي، از او 

عبور خواهند كرد و كمترين اعتمادي به وي نداشتند! 
اما قدرت بسيج مردمي وي ظاهراً از همه علماي 

آن دوره بيشتر بود. 
بله، حتي آيت اهلل سيدمحمد طباطبايي هم قدرت آيت اهلل 
بهبهاني را در بسيج توده هاي مردمي نداشت. او به علماي 
نجف نامه نوش��ت و از آنها خواس��ت با نهضت مش��روطه 

همراهي و از آن حمايت كنند. 
در ماجراي مهاجرت صغري، چه شد كه شهيد 

آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري حضور نداشت؟ 
دليلش اين است كه آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري مي دانست 
كه در اين جريان عناصر مشكوكي حضور دارند، در حالي 
كه وقتي با دعوت آيت اهلل بهبهان��ي و آيت اهلل طباطبايي 
براي ش��ركت در مهاجرت كبري مواجه مي شود، دعوت 
آنها را قبول مي كند. مطمئناً اگر ش��يخ فضل اهلل نوري در 
مهاجرت كبري ش��ركت نمي كرد، اي��ن حركت هم مثل 
مهاجرت صغري بي نتيجه مي ماند. به قول احمد كسروي، 
همراهي شيخ با سيدين در واقع كمر استبداد و عين الدوله 

را شكست!
پس دليل عدم همراهي سيدين با آيت اهلل شيخ 

فضل اهلل نوري چه بود؟ 
واقعيت اين است كه س��يدين وقتي متوجه ظرفيت او به 
عنوان يك مجتهد توانمند شيعه ش��دند، بايد دست كم 
نظرات شيخ را مي ش��نيدند و در باره آن تأمل مي كردند، 
اما متأسفانه اينگونه نبود و آنها همچنان خوش بيني خود 
را نسبت به عناصر روش��نفكر غربگرا حفظ كردند. البته 
آيت اهلل بهبهاني به تدري��ج متوجه خطر وجود اين عناصر 
افراطي غربزده- كه تحمل ش��نيدن هيچ نظر مخالفي را 
نداشتند- شد، اما متأسفانه دير شده بود و اين جريان ابتدا 
شيخ فضل اهلل نوري و سپس ش��يخ علي فومني و محمد 
خيامي را از سر راه برداشت و س��پس افرادي را فرستاد تا 
آخوند خراساني و مال عبداهلل مازندراني را ترور كنند. هر 
چند برخي رويكردهاي آيت اهلل بهبهاني در جريان مشروطه 
توجيه منطقي ندارد، اما او واقعاً به دنبال تغيير و تحول در 
ساختار حكومتي ايران بود. اشكال كار در اين بود كه براي 
چنين هدف بزرگي، به جرياني اميد بسته بود كه هدفي جز 
نابودي اساس اسالم نداشت و در نتيجه با خود او هم مخالف 
بود. اگر آيت اهلل بهبهاني با جريانات مش��روطه مرزبندي 
دقيقي را قائل مي شد، آنچه براي مشروطه خواهان پيش 

آمد، اتفاق نمي افتاد. 
آيا سيدين از جريان غربگرا پيروي كردند؟ 

خير، درس��ت اس��ت پس از صدور فرمان مشروطه آن دو 
سعي كردند موضع ميانه اي داشته باشند و گرايش آنان به 
غربگراها حتي در رابطه شان با شيخ فضل اهلل نوري هم اثر 
گذاشت و موجب سردي رابطه آنها شد، اما اين موضوع به 
هيچ وجه به اين معنا نيست كه سيدين از جريانات غربگرا 
پيروي مي كردند. آنها سعي داش��تند با ورود به مجلس، 
متمم قانون اساس��ي را - كه در واقع چيزي شبيه  نقش 
شوراي نگهبان اس��ت- اجرا و بر مصوبات مجلس نظارت 
شرعي كنند. شيخ فضل اهلل نوري مي دانست حتي اين اصل 
هم نمي تواند مانع از عملك��رد افراط گرايانه طيف غربزده 
مجلس شود. آيت اهلل بهبهاني تالش زيادي كرد جو مجلس 
را به حالت تعادل برگرداند، اما طيف غربزده با استفاده از 
ابزاري چون روزنامه، حزب و افراد مسلح در برابر اين حركت 

  آيت اهلل سيدهادي خسروشاهي
آشنايی اينجانب 
و  ادبي��ات  ب��ا 
فك��ری  آث��ار 
اخوان المسلمين 
ب��ه بي��ش از نيم 
پي��ش  ق��رن 
 ، د د می گ��ر بر
ول��ی اطالع��ات 
عموم��ی درباره 
اخوان، عالوه بر مطالعه كتاب ها،نش��ريات و 
آثار رهبران آن چون شيخ حسن البنا، شهيد 
س��يدقطب، محمد قطب، محمد الغزالی و ... 
از ارتباط نزديك و گس��ترده ای كه با رهبران 
آن داش��تم، در واقع از منابع اصلی به دست 

می آمد.
در همين رابط��ه بود كه از بي��ش از نيم قرن 
پيش و دقيقاً از سال 1338 به ترجمه و نشر 
آثار و مقاالت بعضی از رهبران فكری اخوان 
مانند ش��هيد س��يدقطب و ب��رادرش محمد 
قطب پرداختم كه نخس��ت به عنوان مقاالت 
در نشريات و جرايد مذهبی تهران و قم چاپ 
می شد و سپس به شكل كتاب ها و رساله های 
مستقلی انتشار می يافت.ترجمه و نشر كتاب 
ارزش��مند »عدال��ت اجتماعی در اس��الم«، 
»اسالم و صلح جهانی« و »ما چه می گوييم؟« 
از سيد قطب و »انسان، مادی گری و اسالم« 
از محمد قطب در راس��تای نشر انديشه های 
اس��المی، گام های بلند و ارزشمندی بود كه 
به رغم ش��رايط س��خت زمان و مكان- قم!- 
برداشته شد و اتفاقاً با اس��تقبال نسل جوان 
حوزه ه��ای علميه و دانش��جويان مس��لمان 
دانشگاه های كشور روبه رو گرديد و به همين 
دليل در تعداد باال بعض��ی از آنها بيش از 30 
بار و در دهها هزار نسخه تجديد چاپ و توزيع 

شد.

اين بخش��ی از كوش��ش ها در دوران پيش از 
پيروزی انقالب اسالمی بود و بعدها در اسناد 
س��اواک ديده ش��د كه رژيم نس��بت به نشر 
اين قبيل كتاب ها حساس��يت ويژه ای داشته 
اس��ت و حتی به جمع آوری بعض��ی از آنها از 
كتابفروشی ها پرداخته  و دستور منع تجديد 
چاپ بعضی ديگر را داده اس��ت... و در همين 
راستا رساله »ما چه می گوييم؟« شهيد سيد 
قطب كه دهها بار و به طور آش��كار يا مخفی، 
در ايران و افغانس��تان چاپ شده و در اختيار 
نس��ل جوان قرار گرفته بود و به قول ش��هيد 
برهان الدين ربانی و بعض��ی ديگر از رهبران 
جه��ادی افغانس��تان »مانيفس��ت« انقالبی 
مجاهدين افغان به شمار می رفته است... در 

ايران »ممنوع النشر« اعالم گرديد.
پ��س از پيروزی انق��الب اس��المی، چندين 
كت��اب درب��اره تاري��خ، رهب��ری و عملكرد 
اخوان المس��لمين مصر برای شناخت برنامه 
و اه��داف اي��ن س��ازمان، ترجمه و منتش��ر 
س��اختم كه ب��از م��ورد توج��ه و اس��تقبال 
عموم عالقه مندان به مس��ائل جهان اس��الم 
و تاري��خ حركت های اس��المی معاص��ر قرار 
گرفت.كتاب »اخوان المس��لمين بزرگ ترين 
حركت اسالمی معاصر« تأليف دكتر اسحق 
موسی الحسينی، يكی از آثاری بود كه توسط 
مؤسسه اطالعات بارها به شكل كتابی مستقل 
در 380 صفحه منتش��ر شده اس��ت. كتاب 
»جمعيت اخوان المسلمين از آغاز تا امروز« 
تأليف پروفس��ور ريچارد ميشل، استاد تاريخ 
دانشگاه ميشيگان- امريكا كه زير نظر بعضی 
از مسئوالن رسمی و اصلی اخوان المسلمين 
مصر به عربی ترجمه و منتشر شده است، يكی 
ديگر از آثاری بود كه توفيق ترجمه آن نصيب 
اينجانب گرديد و از سوی»مركز اسناد و تاريخ 
ديپلماسی« وابسته به وزارت امور خارجه، در 
دو جلد- جلد اول در 460 صفحه و جلد دوم 
392 صفحه- منتشر ش��د و دوباره باز چاپ 

يافته است.
اما آنچ��ه در اثري كه اين��ك در مقام معرفي 
آن هس��تيم در واقع مجموعه ای از مقاالتی 
است كه در ساليان پيشين- و پسين- توسط 
اينجانب ترجمه يا نگارش يافته و نخست در 
بعضی از جرايد يا مجالت تهران منتشر شده 
اس��ت تا اكنون به ش��كل كتابی مستقل در 
اختيار قرار گيرد.آنچه در اين كتاب جمع آوری 
شده، در واقع بررسی ها و تحليل هايی است كه 
درباره انديشه، اهداف، رهبری و تاريخ اخوان 
نگارش يافته اس��ت و چگونگی هدف اصلی 
رهبری شهيد حس��ن البنا و ديگران را نشان 

می دهد.
  روابط اخوانی 

اينجانب از نيم قرن پيش با عده ای از رهبران 
اصلی اخوان كه»مرش��د« ناميده می ش��وند 
از جمله ش��يخ عبدالفتاح عمرالتلمس��انی، 
ش��يخ محمد حامد ابوالنصر، شيخ مصطفی 
مشهور، شيخ مأمون الهضيبی و سپس شيخ 
محمدمهدی عاكف و بعضی از اعضاي اصلی 
عضو مكتب االرشاد سازمان مانند بانو زينب 
الغزال��ی، صالح اب��و رقيق، مهندس يوس��ف 
ندا، دكتر س��عيد رمضان، دكتر عبدالمعجم 
ابوالفتوح، ش��يخ محمد الغزالی، دكتر عصام 
العريان، دكتر حبيب عزت و غير هم در ارتباط 
هستم.اقامت سه ساله اخير در قاهره به عنوان 
رئيس نهاد ديپلماسی جمهوری اسالمی ايران 
در مصر به اينجانب اين فرصت و امكان را داد 
كه اطالعات مس��تند و دقيق تر و وسيع تری 
را از دوران تش��كيالت جمعي��ت و چگونگی 
س��ازمان دهی و اداره آن در طول 80 سالی 
كه از تأس��يس آن می گذرد، به دس��ت آورم 
كه س��عی كرده ام بخش هايی از آن را در اين 
مجموعه و تحت عنوان »اخوان المس��لمين 
چه می گوين��د و چه می خواهن��د؟« تقديم 

عالقه مندان بنمايم.

البته بايد يادآور ش��وم بين مطالب، بحث ها 
و مقاالت مندرج در اي��ن مجموعه چون هر 
كدام به مناس��بتی و در تاريخ خاصی نوشته 
شده است، شايد انسجام كامل وجود نداشته 
باش��د ولی در كل از لحاظ محت��وا می توان 
گفت  اطالعات مس��تند و ارزش��مندی را در 
بردارد.اط��الع از محت��وای كتاب، ب��ه ويژه 
اكنون كه دنيای عرب و اس��الم ب��ا »بيداری 
اس��المی« -كه غربی ه��ا آن را به��ار عربی! 
می نامند- آگاهی های بيشتری درباره ريشه 
اين حركت ها را در اختي��ار قرار می دهد و به 
طور طبيعی شايد اين كتاب نتواند از نقص به 
دور باشد به همين دليل از برادرانی كه در اين 
زمينه نقد يا نظري��ه ای دارند، ممنون خواهم 
بود مرا از نظرات يا پيش��نهاد های خود آگاه 
سازند تا در چاپ های بعدی به تكميل مطالب 

پرداخته شود.
البته اي��ن آخرين كت��اب اينجان��ب درباره 
اخوان المسلمين نيس��ت- و نخواهد بود- و 
بی مناسبت نيست اشاره شود كه مجموعه ای از 
مقاالت مربوط به سابقه روابط فرهنگی ايران با 
مصر و چگونگی فعاليت های»االزهرالشريف« 
و سپس گفت وگوهای مشروح اينجانب درباره 
مس��ائل و حوادث اخير مصر- پ��س از قيام 
عمومی مردم مسلمان مصر ضد رژيم طاغوتی 
سرهنگ ها كه در زمان س��رهنگ ناصر آغاز 
و ب��ه ديكتات��وری ژن��رال حس��نی مبارک 
منجرگرديد- در كتابی ديگر و در حدود 400 
صفحه، تنظيم و آماده چاپ ش��د كه فعاًل در 
اختيار س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
است كه اميدواريم هرچه زودتر به دست چاپ 
سپرده شود! مقاالت يا ترجمه های ديگری نيز 
درباره »اخوان« و حركت های اسالمی معاصر 
در بالد اسالمی ديگر دارم كه در دست تنظيم 
و چاپ اس��ت و اگر توفيق الهی يار شود، در 
آينده نه چندان دور آنها هم در اختيار عموم 

قرار خواهد گرفت.

 حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي- پژوهشي
»اخوان المسلمين چه مي گويند و چه مي خواهند؟«

حاصل يك شناخت و ارتباط ديرين
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