
  محمدرضا كائيني
ام��روز  دني��اي  در 
عيت س��نجي  و مش��ر
حكومت ه��ا، به اش��كال 
گوناگوني انجام مي گيرد. 
پرواضح است كه يكي از 
راهكاره��ا در اين حوزه، 
مش��روعيت  ارزياب��ي 
حكومت ه��ا بر اس��اس 
تئوري هاي رايج در اين باره اس��ت. اثر تاريخي- 
تحقيقي »تئوري هاي ساخت قدرت و رژيم پهلوي 
دوم« از آثار منتشره مركز اسناد انقالب اسالمي، به 
واقع متكفل اين امر گشته و اين تحليل را از منظر 
نويس��نده، به انجام رسانده اس��ت. محمدرحيم 
عيوضي، سامان دهنده اين پژوهش در ديباچه آن 
چنين آورده است: »در سطح تحليل اين دو حوزه 
س��اختاري قدرت، مفاهيم و مؤلفه هاي عمده اي 
وجود دارد كه مبين الگو ه��اي رفتاري در عرصه 
حكومت، نخبگان، مردم و س��ازمان هاي سياسي 
مي باشد. دوران حكومت پهلوي دوم، دوره ويژه اي 
است كه در بستر مطالعات جامعه شناسي سياسي، 
بس��ياري از مفاهيم و مؤلفه هاي فوق را به عرصه 
عملياتي روانه كرده و تجارب ارزنده و سودمندي 
را در تحليل هاي مرتبط به تعامل ملت و حكومت 
در جامعه ايران پي��ش  روي تحليلگران قرار داده 
اس��ت. حكومت محمدرضا پهلوي ب��ا بهره مندي 
از پش��توانه عظيم مالي و حماي��ت خارجي و نيز 
اس��تفاده از مؤلفه هاي��ي چون اس��تبدادگرايي، 
اقتدارمنش��ي و... توانست طي س��اليان متمادي 
با اس��تبداد و حاكميت زور، بس��ياري از واژه هاي 
منحصر به نظام هاي غيرمردمي و نامش��روع را در 
فضا هاي خاص سياسي ايران عصر مدرن جلوه گر 
نمايد. از سوي ديگر، ش��رايط خاص داخلي منتج 
از تعامالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي طبقات، 
نهاد ها و اقش��ار مختلف اجتماعي ب��ا حكومت و 
تأثيرگذاري فزاينده نظام بين الملل و قدرت هاي 
بزرگ بر حكومت محمدرضا پهلوي، نقش مؤثري 
در تحوالت ساخت قدرت سياسي عصر پهلوي دوم 

داشت. با توجه به متغير هاي دخيل در پيدايش 
ساخت قدرت سياسي عصر پهلوي كه برخي منشأ 
داخلي و برخي منشأ خارجي دارند، پاسخ به اين 
س��ؤال كه چگونه مي توان نظريه س��اخت قدرت 
سياس��ي عصر پهلوي دوم را با وج��ود متغير هاي 
متنوع دخيل تبيين كرد، جامعه شناسي سياسي 
ايران را بااهمي��ت مي نماي��د. نظريه هاي مرتبط 
به س��اخت قدرت سياس��ي ايران، چگونه مسائل 
پيچي��ده و مهم جامعه اي��ران و كارك��رد عناصر 
سياس��ي و اجتماعي در عرصه رقابت سياس��ي را 

ريشه يابي و تبيين نموده است؟«
مؤلف در ادامه مقدمه خويش در باب راهكار خويش 
در مشروعيت سنجي دوران حاكميت پهلوي دوم، 
ادامه مي دهد: »در نظريه س��ازي س��اخت قدرت 
سياسي، هرگونه بحث از حكومت و پيامدها، نتايج 
و مؤلفه هاي آن در گ��رو توجه عالمانه به موقعيت 
اقش��ار و طبقات اجتماعي، آش��نايي با منزلت و 
پايگاه ه��اي اجتماعي نخبگان، گروه ه��ا، نهاد ها 
و جريان هاي سياس��ي اس��ت چراك��ه محوريت 
نظام سياس��ي و قدرت حاكم و منشأ مشروعيت 
رژيم هاي سياس��ي از تعامل با جامعه و گروه هاي 
مرجع نش��ئت مي گيرد. عمده ترين مباحث اين 
كتاب نيز با تأكيد بر نظام سياسي عصر پهلوي دوم 
و زمينه هاي اجتماعي و بين المللي ش��كل گيري 
آن در جهت تبيين كارآمدترين و مناس��ب ترين 
نظريه س��اخت قدرت سياس��ي و انطب��اق آن با 
حكوم��ت محمدرضا پهلوي اس��ت. ب��ا توجه به 
مدل هاي گوناگون و متنوع ساخت قدرت سياسي 
كه مختص جوامع جهان س��وم و در حال توسعه 
مي باشد، سؤال اساسي اين است كه مناسب ترين 
نظريه يا نظريه هايي كه الگوي مناسبي در انطباق 
با ساخت قدرت سياس��ي عصر پهلوي دوم باشد، 
چيست؟ دستيابي به پاس��خ مناسب براي سؤال 
فوق و كسب توفيقات ارزنده در انطباق نظريه هاي 
ساخت قدرت سياسي با دولت پهلوي، موقعيت، 
ش��رايط، عملكرد و پايگاه مش��روعيت نظام عصر 
پهلوي دوم در ايران را مش��خص نم��وده و داليل 
و انگيزه هاي رويارويي م��ردم در برابر حكومت را 

شفاف مي نمايد.«
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   شاهد توحيدی
روزهای اكنون، تداعی گر یاد و خاطره آموزگار 
پرتلاش اسلام و انقلاب اسلامی، زنده یاد 
استاد سليد علی اكبر پرورش اسلت. آن فقيد 
سلعيد در دوره پيش و پس از پيلروزی انقاب 
اسلامی، در عرصه هلای تربيتی و سياسلی، 
حضوری نمایان داشلت و فعاليت تبليغی وی، 
بسلياری از جوانان مشتاق و پرشلور را جذب 
كرد. اینک در هفتمين سالروز رحلت آن بزرگ 
و در مقالی كه پيلش رو دارید، روایت سله تن 
از همکاران وی، مورد بازخوانلی تحليلی قرار 
گرفته اسلت. اميد آنکله تاریخ پژوهان انقاب 
و عملوم عاقه منلدان را مفيد و مقبلول آید.

    
  حوزه نفوذ فکری او، گسترده و عميق بود

دكت��ر علی اكبر واليت��ی از همفك��ران و مراودان 
زنده ياد استاد سيدعلی اكبر پرورش، در دوران پس 
از پيروزی انقالب اسالمی به شمار می رود. وی در 
دولت نخست ميرحسين موس��وی، با آن مرحوم 
همكار بود و پ��س از آن نيز به عن��وان چهره ای با 
دغدغه های نزدي��ک، با وی ارتباط داش��ت. او در 
اشاره به پاره ای از خاطرات اين دوستی و همكاری، 
چنين گفته است: »بنده قبل از انقالب به صورت 
غيابی، به مرحوم آقای پرورش ارادت داش��تم. در 
آن زم��ان در برخی محافل دينی و روش��نفكری، 
جوانان مسلماِن تحصيلكرده صحبت می كردند و 
در واقع مرجع و پناه مهم فكری نسل جوان بودند 
و در هدايت اين گروه به مسائل انقالبی و مبارزاتی، 
نقش برجسته ای داشتند. يكی از اين افراد مرحوم 
آقای پرورش بودن��د كه در اصفه��ان تحت لوای 
وظيف��ه معلمی، بس��ياری از جوان��ان انقالبی آن 
دوره را تربيت و آم��اده كردند. البته كس��انی كه 
چنين وظيفه ای را به عهده می گرفتند، همواره از 
طرف سازمان امنيت شاه تحت تعقيب بودند و آزار 
می ديدند. مرحوم آقای پرورش از جامعيت فكری و 
تبحر خاصی در علوم دينی، ادبيات فارسی، ادبيات 
عرب و تفسير قرآن برخوردار بودند و از همين رو، 
حوزه نفوذ فكری ايشان گسترده و عميق بود. پس 
از انقالب هم كه هر دو، در دور اول مجلس شورای 
اسالمی نماينده بوديم و اين آشنايی، نزديک تر شد. 
پس از آن هم در كابينه آقای موسوی وزير بوديم 
ولی بعداً ايشان از كابينه دولت كناره گيری كردند 
و جای خود را به كس ديگری دادند. بعد از ايشان 
تا مدتی آقای مؤيدی سرپرست آموزش و پرورش 
بودند. در هر حال ايشان در تمام مدت هشت سال 
نخست وزيری آقای موسوی، به عنوان وزير آموزش 
و پرورش همكاری نكردند و همراه با گروهی كه به 
شيوه های آقای موسوی انتقاد داشتند، كناره گيری 

كردند.
در اشاره به جنبه ديگری از شخصيت آقای پرورش، 
بايد بگويم قبل از انقالب، ايشان جزو گروه والفجر 
بودند. يكی از گروه های سياس��ی و مب��ارز، گروه 
توحيدی صف بود كه بعدها با گروه والفجر تركيب 
شد و طی آن، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی به 
وجود آمد. بعد از انقالب بود كه ارتباطات ايشان و 
اعضای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و ميزان 
ارتباطات ايشان با مبارزات پيش از انقالب را بيشتر 
شناختم كه هماهنگ عمل می كردند تا وقتی كه 
سازمان مجاهدين انقالب به دو بخش تقسيم شد. 
شايد تعبير تقسيم اين سازمان به دو گروه راست و 
چپ، درست نباشد. حضرت آيت اهلل راستی كاشانی 
از سوی امام مأموريت پيدا كردند كه به عنوان فرد 
معتمد ايشان، مورد رجوع اعضای سازمان انقالب 
قرار بگيرند و در واقع به عنوان نماينده امام به آنجا 

رفتند ولی در بين آن جمع، ع��ده ای اين را قبول 
نكردند و همين مسئله موجب اختالف شد و اين 
دو گروه، از هم جدا ش��دند. بديهی اس��ت مرحوم 
پرورش در بخ��ش معتقد به ام��ام، از ديدگاه های 
آقای راستی پيروی كردند. ايش��ان عضو شورای 
مركزی حزب جمهوری اسالمی هم بودند و بنده 
در آنجا هم افتخار آش��نايی با ايش��ان را داش��تم. 
ارتباطات مرحوم آقای پرورش بسيار گسترده بود 
و با رهبران و مديران نهضت، قبل و بعد از پيروزی 
انقالب اسالمی، روابط مستحكم و طوالنی داشتند. 
پس از ش��هادت مرح��وم آقای رجاي��ی، حضرت 
آيت اهلل خامن��ه ای بنده را به عنوان نخس��ت وزير 
به مجلس معرفی كردند ول��ی بنده رأی نياوردم و 
آقای موس��وی رأی آورد و در مهرماه سال 1360، 
كابينه را تش��كيل داد و بن��ده در آن كابينه، وزير 
امور خارجه بودم. مرحوم آق��ای پرورش هم وزير 
آموزش و پرورش بودند. ايشان و آقايان حبيب اهلل 
عسگراوالدی، احمد توكلی، علی اكبر ناطق نوری، 
مرتضی نبوی و بنده جلسات هماهنگی داشتيم كه 
در اين كابينه چگونه حركت كنيم. از اين مجموعه 
تنها كس��ی كه در كابينه آقای موسوی مانده بود، 
بنده بودم ك��ه آن هم به امر حض��رت امام بود كه 
تأكيد فرموده بودند فالنی وزير امور خارجه بماند! 
آقای موسوی می گفت هر وقت به مالقات حضرت 
امام می روم، سراغ ش��ما را می گيرند و احوالتان را 
می پرس��ند! اين امر پوش��يده ای نبود كه حضرت 
امام از طريق مرح��وم حاج احمدآق��ا، به مجلس 
پيغام می دادن��د كه فالنی بايد وزي��ر امور خارجه 
بمان��د و به همين دلي��ل بنده چه��ار دوره، يعنی 
16سال وزير امور خارجه بودم! در آن دوره و پس از 

استعفای ايشان از كابينه، ايشان در حوزه تخصصی 
بين الملل كه نمی توانس��تند كمك��ی بكنند ولی 
چون حامی خط امام در سياس��ت خارجی بودند، 
ايش��ان يار ش��اطر بودند، نه مثل برخی از كسانی 
كه از جنگ خسته ش��ده بودند و می گفتند به هر 
شكلی بايد تمامش كرد، بار خاطر! حتی بعضی از 
معاريف ما در آن زمان، به امام پيشنهاد می كردند 
ديگر خسارت و بمباران مردم كافی است و جنگ 
را به هر ش��كل ممكن ولو به ضرر ما هم كه باشد، 
بايد تمام كرد! گاهی هم آشكارا گاليه می كردند. 
احتماالً اين نحوه برخورد ي��ا از كج فهمی بود يا از 
بی اطالعی، چون در آن دوره دش��من در خاک ما 
بود و اگ��ر آتش بس را می پذيرفتي��م، او در همان 
مناطق اش��غالی تثبيت می ش��د! ما هم از همان 
ابتدا معتقد بوديم جنگ بايد متوقف شود، اما كی 
و با چه هزينه ای؟ با قطعنامه هايی كه در سازمان 
ملل به تصويب می رس��اندند می گفتند آتش بس، 
مذاكره و ما می گفتيم آتش بس، عقب نش��ينی به 
مرزه��ای بين المللی و بعد مذاك��ره. اگر آتش بس 
را قب��ول می كرديم، اغلب رزمندگان ما بس��يجی 
و مردم عادی بودند و به س��ر خانه و زندگی ش��ان 
برمی گشتند و بسيج دوباره آنان، تقريباً غيرممكن 
بود، در حالی كه صدام در اواخر جنگ، 40 لشكر 
داشت و همگی كنار مرزها مستقر بودند! كافی بود 
جنگ را متوق��ف كنيم تا آنها در مناطق اش��غالی 
می ماندند كه شايد تا همين حاال هم گرفتارشان 

بوديم...«
  پرورش به دليلل نقش آفرینی در انقاب، 

مورد عاقه امام بود
مهندس سيدمرتضی نبوی نيز در زمره چهره هايی 
اس��ت كه پس از پيروزی انقالب اسالمی و هنگام 
همكاری با زنده ياد پرورش در دولت، با او آشنا شده 
است. آن دو از آن پس، در عرصه های گوناگونی از 
جمله تأسيس روزنامه رس��الت و برگزاری برخی 
جلس��ات اخالقی با يكديگ��ر هم��كاری نزديک 
داشتند؛ همكاری ای كه نبوی شمه ای از خاطرات 
آن را به اين شرح بيان داشته است: »بنده در سال 
1360، در كابينه آقای مهندس موسوی با ايشان 
آشنا شدم. ش��ايد هم بهتر باش��د بگويم در دولت 
ش��هيد باهنر در دوران رياس��ت جمهوری شهيد 
رجاي��ی. در آن كابينه، من وزير پس��ت  تلگراف و 
تلفن و مرحوم آقای پرورش، وزير آموزش و پرورش 
بودند و در حاشيه جلسات دولت، با ايشان مراوداتی 
داشتيم. يادم هست در دوره ای كه بنی صدر رأی 
آورد، ي��ک جورهاي��ی حزب جمهوری اس��المی 
مات ش��د! به همين دليل هم، فضای يأس آلودی 
بر نيروه��ای اصيل انقالب و كس��انی كه در حزب 
جمهوری اسالمی بودند و بر طرفداران آن، حاكم 
ش��د. پس از آن بود كه جلسه ای در حزب تشكيل 
ش��د تا برای نخس��تين انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، تصميم گيری ش��ود. اين جلسه در دفتر 
مركزی حزب، يعنی همان جايی كه انفجار در آن 
روی داد و شهيد بهشتی و ياران ايشان به شهادت 
رسيدند، در حضور ايشان و آيت اهلل موسوی اردبيلی 
تشكيل و بحث شد كه پس از اين شكست بزرگی 
كه حزب خورده بود، آيا اساس��اً درس��ت است در 
انتخابات مجلس شركت يا بايد از اين كار خودداری 
كند؟ در اين زمين��ه ديدگاه های گوناگونی مطرح 
ش��د اما نهايتاً تصميم بر آن ش��د كه در انتخابات 
مجلس شركت كنيم. خوشبختانه اين انتخابات، 
برای حزب موفقيت بزرگی ب��ه همراه آورد و اكثر 
كانديداه��ای آن به مجل��س راه يافتن��د. مرحوم 
پرورش هم در زم��ره راه يافت��گان بودند. حضرت 
امام هم آقای پرورش را خوب می ش��ناختند و هم 

»جستارهایی در سيره سياسی و اخاقی زنده یاد استاد سيدعلی اكبر پرورش« در آیينه 3 روایت 

 او از وادی عرفان 
به عرصه سیاست گام نهاد

به ايشان عالقه داشتند. مرحوم آقای پرورش 
در واقع يك��ی از رهبران انق��الب در اصفهان 
بودند و در اين زمينه، جاي��گاه و نقش ويژه ای 
داشتند. اين نكته ای است كه دوست و دشمن 
بر آن معترف هستند، لذا حضرت امام ايشان را 
بسيار خوب می شناختند. ايشان با مرحوم آقای 
طاهری امام جمعه پيشين اصفهان اختالفاتی 
داشتند، ولی حضرت امام در ديداری به ايشان 
فرمودند آق��ای طاهری امام جمع��ه اصفهان 
اس��ت، برای اينكه در اصفهان مش��كلی پيش 
نيايد، ش��ما س��كوت كنيد...و البته ايشان، به 
اين توصيه حضرت امام عم��ل كردند. گمانم 
اختالف بر سر انتخاب استاندار بود. تا جايی كه 
يادم هست، نهايتاً آقای پرورش سكوت كردند 
و اس��تاندار، مطابق ميل آقای طاهری انتخاب 
ش��د. ما در دول��ت مهندس موس��وی، حدود 
هفت، هشت نفر بوديم كه به ديدگاه اقتصادی 
ايشان انتقاد داشتيم. نهايتاً هم شرايط طوری 
پيش رفت كه در اواس��ط س��ال دوم، به دليل 
جوسازی های سنگينی كه عليه آقای توكلی و 
مرحوم آقای عسگراوالدی صورت گرفت، آنها 
مصلحت ديدند به خاطر مصالح كشور استعفا 
بدهند و كناره گيری كنند. در آن مقطع دولت 
چند بار از مجلس رأی اعتماد گرفت كه يک بار 
پس از فرار بنی صدر بود كه بين تشكيل دولت 
و انتخابات مجلس، فاصله افتاد. در نهايت يادم 
هست در ظرف چهار سال، دولت چهار پنج بار 
از مجلس رأی اعتماد گرفت كه در يكی از اين 
نوبت ها، دوستان آقای موسوی در مجلس، به 
آقای پ��رورش رأی اعتماد ندادن��د! اين نقطه 
خروج ايش��ان از آن دولت بود. چند سال بعد 
به اتفاق آقای پرورش، ما روزنامه رسالت را بر 
اساس يک احس��اس انقالبی و شرعی تأسيس 
كرديم. مرحوم آقای پرورش به دليل تس��لط 
بر ادبيات فارسی و ادبيات عرب و برخورداری 
از قلمی روان و شيوا، در زمينه روزنامه نگاری، 
در ميان همه ما متخصص بودند و اس��تادمان 
محسوب می ش��دند. يكی از آموزه های ايشان 
اين بود كه در نگارش مقاله، مقدمات طوالنی 
نياوريد و با يک مقدمه كوتاه، س��ريع به سراغ 
موضوع اصلی برويد و درباره آن توضيح مختصر 
و مفي��دی بدهيد و نتيجه گي��ری كنيد. ديگر 
اينكه بی تكلف و ساده بنويسيد و در اين باره از 
قرآن الگو بگيريد كه روان، مختصر، مفيد و گويا 
و به زبانی كه برای عامه مردم قابل فهم باشد، 
بيان شده است. يادم هست هر وقت كسی در 
نوشته ها يا گفته هايش به تكرار می افتاد، ايشان 
می گفت مثل اينكه مطلبت ته كش��يده است، 
چون داری از اين فنجان در آن يكی می ريزی 

و بالعكس!
ايشان به دليل اطالعات عميقی كه در ادبيات، 
قرآن و عرف��ان داش��تند، دارای جذابيت های 
اخالقی و عاطفی زيادی بودند. ايش��ان سخت 
به مرحوم عالمه طباطباي��ی عالقه مند بودند، 
به همين دليل در اوايل انق��الب، جزو معدود 
افرادی بودند كه تفسير دشوار الميزان را خوب 
خوانده و خوب هم فهميده بودند و می توانستند 
هميشه مسائل را به ش��كل خوبی جمع و جور 
كنند. ايش��ان جلس��ات روزنامه را هم با طنز 
در كنار قاطعيت و به درس��تی اداره می كردند 
و نتيجه گيری های بس��يار خوبی داش��تند. به 
 خصوص در سپاه و نهادهای مختلف اصفهان، 
كمتر كسی را ديده ام كه به ايشان عالقه نداشته 
باش��د. علتش هم اين اس��ت كه اغلب آنها در 
مقطعی، به نوعی شاگرد ايشان بودند و از طريق 
ادبيات و معارف دينی، با ايشان پيوند عميقی 
برقرار كرده بودند. اين عالقه تا همين اواخر هم، 
بين ايشان و شاگردانشان برقرار بود و تجلی آن 
را در تشييع جنازه ايشان ديديم كه واقعاً از همه 
اقشار آمده بودند. حتی در يكی از روزنامه های 
اصالح طلب، مقاله ای از آقای شيرزاد ديدم كه 
از خاطرات خوب دوران شاگردی اش با مرحوم 
آقای پرورش نوشته و از ايشان تجليل كرده بود. 
به هرحال ايشان ش��خصيت جامعی داشتند. 
هرگز مجال��س دعای كميل آق��ای پرورش را 
-كه شب های جمعه در دفتر حزب جمهوری 
اس��المی در سرچش��مه برگزار می شد- از ياد 
نمی برم! ايش��ان با لحن و صوت بسيار زيبايی 
دعا را می خواندند كه بسيار جذاب بود. سال ها 
دوشنبه شب ها، جلسات آقای دوالبی در خانه 
ما برگزار می ش��د و دوس��تان از قم و اصفهان 

هم می آمدند و ش��ركت می كردن��د، از جمله 
مرحوم آقای پرورش كه من اين جلس��ات را از 
ايشان دارم. ايش��ان قبل از من با مرحوم آقای 
دوالبی ارتباط داش��تند. در س��ال 1362- كه 
ش��رايط خاصی برايم پيش آم��ده بود- به من 
گفتند آيا مايل هستيد آقای دوالبی جلساتش 
را در منزل ش��ما برگزار كند؟ من ك��ه اين را 
نعمت غيرمنتظره ای می ديدم با نهايت اشتياق 
پذيرفتم و از آن به بعد، اين جلس��ات در منزل 
ما برگزار شدند و در واقع مرحوم آقای پرورش، 
واسطه فيض ش��دند. اين جلسات تا يک سال 
قبل از رحلت آقای دوالبی ادامه داشت. مرحوم 
آقای دوالبی خيل��ی به آقای پ��رورش عالقه 
داشتند و گاهی هم از ايش��ان می خواستند با 
صدای خوششان، اش��عاری از موالنا يا حافظ 

بخوانند....«
  او مربلی بسلياری از مدیلران كنونی 

نظام بود
استاد مرتضی نجفی قدسی در عداد شاگردان 
و نيز زن��ده نگاهدارندگان ياد و ميراث اس��تاد 
پرورش به ش��مار می رود. او در مقالی، س��يره 
اخالق��ی و تربيت��ی آن ب��زرگ را اين گون��ه 
به توصيف نشس��ته اس��ت: »مرحوم اس��تاد 
س��يدعلی اكبر پرورش از پيش��گامان نهضت 
انق��الب اس��المی كه ب��ه تعبير رهب��ر معظم 
انقالب ياور صديق انقالب ناميده شد، يكی از 
چهره های برجسته  ای است كه به لحاظ اُسوه 
بودنش ايجاب می  كند ياد و نام او هميشه زنده 
باشد تا شيوه رفتار و سلوک او در تعليم و تربيت 
و در اخالص و عرف��ان و همچنين در مبارزه با 
طاغوت و خدمت به نظام اسالمی الگويی برای 
جوانان و ي��اران مخل��ص و پاک باخته انقالب 
اس��المی باش��د. نقش اصلی و محوری استاد 
پرورش در عرصه تعليم و تربيت بود كه موفق 
شد نسلی از جوانان متخلّق و مّهذب و انقالبی را 
تحويل نظام اسالمی دهد به طوری كه بسياری 
از آنان به درجه رفيع شهادت رسيدند و برخی 
هم كه مانده اند با همان ش��اكله ای كه در پرتو 
تعليمات استاد پرورش پيدا كرده اند، از خادمان 
مخلص انقالب و از خدمتگزاران صالح و مؤثر در 
بخش  های گوناگون هستند. استاد پرورش در 
قبل از انقالب دبير آم��وزش و پرورش بود ولی 
كالس درس او عماًل در پهنه اصفهان يا سخنان 
او در س��طح كش��ور طنين انداز بود. او با بهره 
عميقی كه از معارف اس��المی و با بيان بسيار 
اثرگذاری كه داشت مورد توجه محافل دينی و 
مذهبی در سطح كشور بود و پيوسته برای ايراد 
س��خنرانی به ش��هرهای مختلف ايران دعوت 
می  شد و هر كس يک بار سخنرانی او را گوش 
می داد، شيفته بيان او می شد و با دلباختگی به 
سخنانش گوش فرامی  داد. بنده كه در آن زمان 
نوجوان بودم پيوسته مترصد بودم كه هر جای 
اصفهان ايشان سخنرانی می  كند پای صحبت 
دلنشين و مسيحايی او حاضر شوم و نوارهای 
صوتی ايشان را تهيه می  كردم و بايد عرض كنم 
كه در تمام جلس��ات، معارف و سخن  های نو و 
جديدی می  شنيدم، گويا اندوخته  های علمی 
ايش��ان تمامی ندارد! البته بعدها كه به ايشان 
نزديک تر شدم سِرّ آن را پرسيدم و ايشان گفت 
كه من برای هر س��خنرانی در ح��دود يكصد 
س��اعت مطالعه می  كنم! عالوه ب��ر اينها بنده 
حدود 30 تفس��ير قرآن را مطالعه كرده ام كه 
يک دوره اش تفسير 20 جلدی الميزان مرحوم 
عالمه طباطبايی)رض( است. ايشان برای هر 
س��خنرانی مطالعه جداگانه ای هم داشت و لذا 
اين طور نبود كه پيوسته در مجالس متعدد در 
حال سخنرانی باشد، بلكه در پذيرش دعوت  ها 
فاصله زمانی س��خنرانی  ها را لح��اظ می  كرد و 
بعضی جلس��ات هفتگی يا ماهانه و بعضی هم 
در مناس��بت  های مذهبی بود كه چندين شب 
متوالی را ه��م دربرمی  گرفت اما در تمامی اين 
جلسات، هميشه مخاطبان ايشان صدها جوانی 
بودند كه تشنه معارف ناب اسالمی بودند و بيان 
ايشان آن قدر آنان را َمسِت فيض می  كرد كه از 
ابتدا تا انتهای سخن را كه شايد يک تا دو ساعت 

به طول می  انجاميد، نوش جان می  كردند. 
اخالص، تواضع و فروتنی مرحوم استاد پرورش 
در ش��اگردانش بس��يار اثرگذار ب��ود به طوری 
كه همه آنها را در كنار كس��ب معارف اسالمی 
به تهذيب و خودس��ازی واداش��ته بود. ش��هيد 
جالل افش��ار، يكی از فرماندهان سپاه اصفهان 
كه در عمليات رمضان به ش��هادت رس��يد، در 
وصيتنامه اش نوش��ته است: اس��تادم پرورش! 
شما با اخالصتان مرا سوزانديد!...ببينيد چقدر 
اثر اين اخالص، عميق بوده است كه اين شهيد 
بزرگوار اين جمله را در وصيتنامه اش آورده و اين 
سوختگی همان عرفان و عشق به حضرت حق 
است كه در جان آنان شعله ور ش��ده بود و آنان 
را تا مرز ش��هادت پيش برد. بسياری از شهدای 
مدفون در گلستان شهدای اصفهان هر يک كم 
و بيش از معارف اس��تاد پرورش در آن س��ال  ها 
بهره مند بودند و هر يک خاطراتی دارند. شهيد 
مطيع برايم نقل كرد كه شهيد هدايت كه هر دو 
محصل دبيرس��تانی بودند، وقتی خانواده اش با 
رفتن او به جبهه به خاطر كم سن وسال بودنش 
مخالفت می  كنند، او می  گويد: من بدون اجازه 
شما نمی روم ولی اين را هم بدانيد من اگر اينجا 
بمانم هم ديگر زنده نمی  مانم و دارم می  سوزم!... 
عرفانی كه اس��تاد پ��رورش در جوان  ه��ا ايجاد 
می  كرد اين طور بود كه عش��ق به شهادت را در 
آنها ش��عله ور می  كرد و لذا بسياری از شاگردان 
ايشان در مقطع جنگ وارد جبهه شدند و بعضاً 

جزو سرداران و فرماندهان شدند.«

مشروعيت سنجي حکومت پهلوي دوم 
بر مبناي تئوري هاي رایج

 بن بست 
در تئوري ساخت قدرت

علی اكبر والیتی: »آقای پرورش 
پيلش از انقلاب در اصفهلان 
و تحلت للوای وظيفله معلملی، 
بسلياری از جوانلان انقابی آن 
دوره را تربيلت و آملاده كردند. 
البته كسانی كه چنين وظيفه ای 
را به عهده می گرفتند، همواره از 
طرف سلازمان امنيت شاه تحت 
تعقيلب بودنلد و آزار می دیدند. 
ایشلان از جامعيلت فکلری و 
تبحلر خاصلی در عللوم دینی، 
تفسلير قرآن، ادبيات فارسلی و 
ادبيات عرب برخلوردار بودند و 
از هميلن  رو، حوزه نفلوذ فکری 
 ایشلان گسلترده و عميق بود«
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سليدمرتضی نبوی: »آقلای پرورش 
به دليل تسللط بلر ادبيات فارسلی، 
ادبيات علرب و برخلورداری از قلمی 
روان و شيوا، در زمينه روزنامه نگاری، 
اسلتادِ پایه گلذاران روزنامه رسلالت 
محسوب می شدند. یکی از آموزه های 
ایشلان این بود كه در نلگارش مقاله، 
مقدملاتِ طوالنلی نياورید و سلریع 
بله سلراغ موضلوع اصللی برویلد و 
درباره آن توضيح مختصلر و مفيدی 
كنيلد.« نتيجه گيلری  و  بدهيلد 
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