
حجت االسالم والمسلمين محمدتقي 
رهبر: »در ي�ك كالم دغدغه اصلي 
مرحوم اسالمي در حوزه فعاليت هاي 
فرهنگ�ي، توس�عه مع�ارف اصي�ل 
اسالمي و نشر فرهنگ اهل بيت)ع( 
بود. همچنين ايش�ان به مس�لمانان 
س�اير كش�ورها از جمل�ه هن�د، 
پاكس�تان، افغانس�تان، لبن�ان و... 
هم مي انديش�يدند و معتق�د بودند 
بايد براي آنها ه�م محتواهاي اصيل 
اسالمي را توليد كرد. به همين دليل، 
بنياد بعثت كتب اسالمي ارزشمندي 
را به 20 زبان ترجمه و منتشر كرد...«

  شاهد توحيدي
اثري كه ه��م اينك به 
معرف��ي  حضورت��ان 
مي ش��ود، خاط��رات 
حسين احمدي روحاني 
پيش��ين  اعض��اي  از 
س��ازمان مجاهدي��ن 
خل��ق و همچني��ن از 
تشكيل دهندگان بعدي 
س��ازمان پيكار است. 
مركز اس��ناد انقاب اس��امي به عنوان ناشر اين 
كتاب، در معرفي نويسنده به خوانندگان در ديباچه 
آن چنين آورده است: »حسين احمدي روحاني در 
سال ۱۳۲۰ ش در مش��هد متولد شد. پس از اخذ 
ديپلم، براي ادامه تحصيات به دانشگاه كشاورزي 
كرج راه يافت. وي از دومين گروهي اس��ت كه به 
سازمان مجاهدين پيوست و از كادر هاي مركزيت 
سازمان ش��د. كتاب »ش��ناخت« از آثار حسين 
روحان��ي اس��ت. وي در ماج��راي هواپيما ربايي 
سازمان به عراق رفت و مدت ها در راستاي اهداف 
س��ازمان مجاهدين به عراق و بيروت س��فر كرد. 
بع��د از تغيير ايدئول��وژي س��ازمان )۱۳۵۴( نيز 
ماركسيست شد و پس از پيروزي انقاب اسامي با 
تني چند از بازماندگان سازمان مجاهدين، سازمان 
پيكار در راه آزادي طبقه كارگر را بنيان گذاشت. 
س��ازمان پيكار كه بناي خصمانه اي با جمهوري 
اسامي گذاشته بود، در تير ۱۳۶۰ مورد شناسايي 
نيرو ه��اي انقاب قرار گرفت و ضرب��ه اي كاري را 
پذيرفت. در اين عمليات بيش از ۱۰۰ قبضه ساح 
خودكار و تعدادي از كادر هاي س��ازمان دستگير 
ش��دند. حس��ين روحاني تاش كرد تا سازمان را 
بار ديگر سروس��امان بدهد، ولي مجدداً در بهمن 
همان سال، سازمان مورد حمله نيرو هاي انقاب 
قرار گرف��ت و اعضاي باقيمانده از جمله حس��ين 
روحاني دستگير شدند. حسين روحاني در زندان 
به همكاري پرداخ��ت و اطاعات ذي قيمتي را در 
اختيار نيرو هاي انقاب گذاشت. از جمله تأليفات 
روحاني، در مركز اس��ناد انقاب اسامي موجود 

اس��ت و در بس��ياري از كتاب هايي ك��ه در رابطه 
با انقاب اس��امي نوش��ته شده اس��ت، به عنوان 
دستنوشته هاي حسين روحاني مورد استناد قرار 

گرفته است.«
حس��ين احمدي روحاني نيز در ص��در مجموعه 
تحليل ه��اي خويش، يادداش��تي به ش��رح ذيل 
نگاش��ته اس��ت: »با حمد و ثناي پروردگار توانا و 
درود بي پايان بر خاتم انبيا و ائمه طاهرين و سام 
بر رهبر كبير انقاب و بنيانگذار جمهوري اسامي، 
امام خمين��ي)ره( و با درود بر ش��هداي انقاب و 
به ويژه شهداي جنگ تحميلي و رزمندگان جبهه 
حق عليه باطل و مردم رزمن��ده و قهرمان ايران! 
نويسنده اين س��طور كه خود يكي از اعضاي مؤثر 
س��ازمان مجاهدين خلق ايران، بخش منش��عب 
و سازمان پيكار مي باش��د، بنا بر تقاضاي برادران 
مسئول دادستاني مركز بر آن شد تا تاريخچه اي 
هر چند مختص��ر از مجموع��ه فعاليت ها، مواضع 
و عملكرد ه��اي گروه ه��اي فوق الذكر به رش��ته 
تحرير درآورد. اين نوشته هم مي تواند براي خود 
اعضا و ه��واداران اين گروه ها و ه��م براي برادران 
دست اندركار جمهوري اسامي و هم براي تمامي 
مردم قهرمان و شهيدپرور ايران از زواياي مختلف 
مفيد واقع شود. در مورد اين نوشته ارائه توضيحي 
به خوانندگان ضروري است و آن اينكه نويسنده 
در بررسي و تشريح فعاليت، مواضع و عملكرد هاي 
هر سه سازمان مورد بحث، اوالً مسائلي را كه جنبه 
اساسي و مهمي داشته اند بررسي و از ذكر مسائل 
فرعي تر خودداري كرده اس��ت؛ ثانياً آن دسته از 
مس��ائل و موضوعاتي كه نويسنده ش��خصاً از آنها 
اطاع كافي و موثق داش��ته است تجزيه و تحليل 
ش��ده؛ ثالثاً در توضيح تمامي مسائل مطروحه در 
اين نوشته، سعي شده است مسائل و موضوعات، 
حتي االمكان از زاويه ديدگاه س��ازمان مورد نظر 
بررسي شود، نه براساس ديدگاه كنوني نويسنده 
و از اين رو با دقتي وس��واس گونه كوش��ش شده 
تا به اين مس��ئله، حتي االمكان توجه ش��ود، زيرا 
عدم رعايت اين مسئله، نوشته را از ارزش تاريخي 
و س��ازماني آن مي اندازد و ب��ه آن جنبه فردي و 
ش��خصي مي دهد. اي��ن نكته اي بود ك��ه با هدف 
اصلي اي كه اين نوش��ته به خاطر آن تهيه ش��ده 
است، مغايرت داشت. اميد دارم اين كوشش بتواند 
نويسنده را در حركت جديد خود و پيوستگي اش 
به جرگه امت حزب اهلل و خط امام كمك نموده و 
توانسته باشد از اين طريق، گوشه اي هر چند ناچيز 

از گذشته خود را جبران نمايد.«
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  محمدرضا كائيني
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر سالروز رحلت 
روحاني خدوم و پرتكاپو، زنده ياد حجت االسالم 
والمس�لمين حاج شيخ علي اس�المي است. وي 
فرزند زنده ياد حجت  االس�الم والمس�لمين حاج 
شيخ عباسعلي اسالمي بود كه با پايه گذاري جامعه 
تعليمات اسالمي و مدارس ديني نوين، نقشي مهم 
در تربيت چند نسل از نوجوانان در دوران معاصر 
بر عهده داش�ت. در مقال پي آم�ده، كارنامه اين 
پدر و پسر، در آيينه س�ه روايت مورد بازخواني و 
تحليل قرار گرفته است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

      
  مبارزه فرهنگي با رژيم طاغوت

حجت االسام والمس��لمين احمد س��الك در عداد 
تحصيل كردگان در يكي از مدارس زير نظر زنده ياد 
حجت االس��ام والمس��لمين حاج ش��يخ عباسعلي 
اس��امي، در اصفهان بوده اس��ت. او بعدها در زمره 
دوس��تان زنده ياد حجت االس��ام والمسلمين حاج 
ش��يخ علي اس��امي نيز درآمد و از نزديك، ش��اهد 
فعاليت هاي ممتد فرهنگي وي بود. ايشان در تحليل 
خدمات اين تبار به رشد و اعتاي فرهنگ اسامي در 
ايران چنين مي گويد: »در دوران كودكي در اصفهان، 
به مدرس��ه هدايت در خياب��ان نش��اط، اول كوچه 
موحديان مي رفتم كه مدير آن مرحوم حجت االسام 
والمسلمين حاج شيخ عباس��علي اسامي بود. هنوز 
بعد از سال ها جاي آن مدرسه و حال و هواي آن را از 
ياد نبرده ام. پدرم هم با مرحوم حاج ش��يخ عباسعلي 
اسامي رفاقت داشتند و من از اين طريق هم ايشان 
را مي شناختم. آن موقع جلسه اي در اصفهان تشكيل 
مي شد كه بس��ياري از علماي اصفهان در آن شركت 
مي كردند. من همراه با پدرم به آن جلس��ه مي رفتم 
و از نزدي��ك، مرحوم اس��امي را زي��ارت مي كردم. 
پس از انقاب هم با پسرش��ان مرحوم حجت االسام 
والمسلمين حاج ش��يخ علي اسامي آشنا شدم و در 
دوره اي كه از ش��هر اصفهان، نماينده مجلس ش��دم 
و در كميس��يون فرهنگي مجلس مسئوليت داشتم، 
چند بار در اين كميسيون با ايشان جلسه داشتيم. در 
اين جلسات، درباره گس��ترش فعاليت هاي فرهنگي 

و نشر معارف اسامي توس��ط بنياد بعثت در خيابان 
سميه كه- ايشان مس��ئوليت آن را به عهده داشت و 
حمايت هاي مالي اي كه مجلس مي توانس��ت از اين 
فعاليت ها كند- صحبت كرديم. خ��ود من هم چند 
بار با بعضي از دوستان و نمايندگان عضو كميسيون 
فرهنگي، از آثار فرهنگي بنياد بعثت بازديد و در آنجا 
با آقاي اس��امي صحبت كرديم. بنياد بعثت غير از 
كتاب هاي ارزش��مندي كه چاپ مي كرد، مجموعه 
ارزشمند و زيبايي از تابلوهاي علماي اسام و هنرهاي 
اسامي را نيز گردآوري كرده بود كه هر بيننده اي را 

جذب مي كرد. 
مرحوم آقاي حاج شيخ علي اسامي، در خانواده اي 
روحاني و فرهنگي رش��د كرده بودند و پدر ايشان در 
زمينه توسعه معارف ديني براي تمامي اقشار به ويژه 
جوانان، فعاليت گسترده اي داش��تند. دغدغه اصلي 
مرحوم حاج ش��يخ عباسعلي اس��امي، تقويت كادر 
و تربيت نيرو براي گس��ترش فرهنگ اس��امي بود، 
كه مآالً به مب��ارزه با حكومت طاغ��وت مي انجاميد، 
زيرا رژيم پهلوي بي��ش از هر چي��زي، ديانت مردم 
اعم از كوچك و بزرگ را نش��انه گرفته بود. در فضاي 
آموزشي اي كه رژيم گذشته براي گسترش فرهنگ 
غرب��ي و ترويج ولن��گاري ايجاد كرده بود، تش��كيل 
مدارس جامعه تعليمات اسامي و كادرسازي و تربيت 
مربي براي تدريس معارف اسامي، كار بسيار بزرگي 
بود و واقعاً در آن شرايط س��نگين خفقان و حمله به 
مظاهر انديش��ه و فرهنگ ديني، قل��ب خانواده هاي 
متدين را ش��اد كرد. مرحوم حاج شيخ علي اسامي 
نيز همه هستي و س��رمايه هاي مادي و معنوي خود 
را صرف حل مشكات فرهنگي كرد كه بخشي از آن 
حمايت از توليد كتب و مجات مختلف و مفيد بود كه 
برخي از آنها را خود ايشان تأليف كرده بودند. نظارت 
بر محتواي اين توليدات فرهنگي، كار بزرگي بود كه 
ايشان وجهه همت خود قرار داده بودند و در اين زمينه 
از هيچ تاش��ي فروگذار نمي كردند. محتواي كتب و 
نش��رياتي كه با حمايت و تحت نظر ايش��ان منتشر 
مي شدند، به خوبي انديش��ه بلند مرحوم اسامي را 
نش��ان مي دهند. من خود از نزديك، شاهد بودم كه 
ايش��ان براي تحقق رس��التي كه بر دوش داش��تند، 
چگونه خود را به آب و آتش مي زدند و به دليل كسب 

علوم ديني و برخورداري از سليقه مستقيم در تربيت 
آن در ش��ناخت توليدات فرهنگي صحيح و مناسب، 

صاحبنظر بودند. 
مرحوم اسامي پس از پيروزي انقاب اسامي نيز در 
جهت ترويج آرمان هاي انق��اب، افكار و اهداف امام 
راحل و حضرت آقا از هيچ تاش��ي فروگذار نكردند 
و در اي��ن زمينه فعاليت ه��اي گس��ترده اي كردند. 
اواخر عمر هم در راس��تاي همان اهداف و آرمان ها، 
بحث نهج الباغه را دنب��ال مي كردند. من چون خود 
عاقه مند به گس��ترش فرهن��گ نهج الباغه بوده و 
هستم و بسياري از خطبه هاي نهج الباغه را حفظم، 
گاهي با مرحوم اسامي در اين زمينه بحث مي كردم. 
متأسفانه در برخي از كتاب هايي كه منتشر مي شوند، 
اصًا حرفي از امام و انقاب و مسائل و معارف اسامي 
نيست، بلكه اشخاص مي خواهند در آنها خودشان يا 
گروه و حزبشان را معرفي و ترويج كنند، ولي مرحوم 
اسامي در همه زندگي خود، دغدغه حضور اسام در 
عرصه هاي مختلف زندگي را داشت و همه زندگي اش 
را وقف مبارزه با فرهنگ بيگان��ه و جريانات انحرافي 
كرد و حقيقتاً به عنوان يك مجاهد انقابي، لحظه اي 
از جهاد باز نايس��تاد. ايش��ان انصافاً الگ��وي اخاق 
اسامي، بس��يار خوش��رو و خوش خلق بودند. چهره 
گشاده و متبس��مي داش��تند و من هرگز عصبانيت 
ايشان را نديدم. از اينكه دولت ها به مسائل فرهنگي 
اهميت نمي دادند، زجر مي كشيدند! مي توانم بگويم 
ايش��ان تقريباً تمام صفاتي را ك��ه اميرالمؤمنين)ع( 
در باب ُخلق مؤمن به آنها اش��اره مي كنند، در خود 
داشتند. بس��يار خوش��فكر، صبور، فروتن و صاحب 
انديش��ه و تفكر عميق و بااليي بودند. ذره اي تكبر و 
خودبيني، در وجود ايشان راه نداشت. تواضع بي بديل 
ايشان در كنار حسن ُخلقش��ان از ايشان شخصيتي 
محبوب و دوست داش��تني س��اخته بود. به نظر من 
مرحوم اسامي يك س��رباز بسيار صادق و با اخاص 
امام زمان)عج( بودند و انس��ان واقع��اً از مصاحبت با 
ايشان لذت مي برد و خسته نمي ش��د. بنده بارها در 
بنياد بعثت، خدمت ايش��ان مي رسيدم و تا جايي كه 
مي توانس��تم و از دس��تم برمي آمد، به ايشان كمك 
مي كردم. خداوند ان شاءاهلل آن بزرگوار را رحمت كند 

و آثار و بركات ايشان را گسترش بدهد.« 

»نظري تاريخي به كارنامه خاندان اسالمي در عرصه تربيت ديني« در آيينه 3 روايت

 تالش براي آموزش ديني
 در اوج تكاپوي ضد فرهنگي طاغوت

 »سازمان مجاهدين خلق« 
در آيينه يك روايت متفاوت

 مجاهد سابق
و پيكاري الحق!

  دغدغه اين تب�ار، گس�ترش فرهنگ و 
معارف اصيل اسالمي بود

حجت االس��ام والمس��لمين محمدتق��ي رهبر 
عاوه بر نسبت سببي با خاندان اسامي، در زمره 
همكاران زنده ياد حاج شيخ علي اسامي در بنياد 
بعثت به شمار مي رود. وي در خال اين همكاري، 
رياست مؤسسه نهج الباغه- كه براي تبليغ معارف 
اين صحيفه شريفه و از سوي بنياد بعثت تأسيس 
شد- را پذيرفت و تا هم اينك نيز به خدمت در آن 
اشتغال دارد. وي نقش خاندان اسامي در توسعه 
فرهنگ اسامي و شيعي در تاريخ معاصر ايران را 
به شرح ذيل تحليل مي كند: »بنده از همان زماني 
كه در حوزه علميه بودم، كار فرهنگي را ش��روع 
كردم و مدتي در اصفهان و تهران در چند دانشگاه 
تدريس مي  كردم. همكاري بنده با مرحوم آقاي 
اسامي)رحمه اهلل( از بنياد بعثت در بيش از ۴۰ 
سال قبل ش��روع ش��د. تاكنون در اين بنياد، در 
زمينه تأليف و ترجمه كتب مذهبي، زياد كار شده 
و در اين اواخر هم تصميم گرفتيم به طور جدي 
روي نهج الباغه كار كنيم. البته آش��نايي بنده با 
ايش��ان به بيش از ۵۰ س��ال قبل برمي گردد. در 
واقع يك جور قوم و خويشي سببي هم داشتيم. 
در ي��ك كام دغدغه اصلي مرحوم اس��امي در 
حوزه فعاليت هاي فرهنگي، گسترش فرهنگ و 
معارف اصيل اسامي و نشر فرهنگ اهل بيت)ع( 
بود. همچنين ايشان به مسلمانان ساير كشورها 
از جمله هند، پاكستان، افغانستان، لبنان و... هم 
مي انديش��يدند و معتقد بودند بايد براي آنها هم 
محتواهاي اصيل اسامي را توليد كرد. به همين 
دليل، بنياد بعثت كتب اس��امي ارزشمندي را 
به ۲۰ زبان ترجمه و منتش��ر كرد. موضوع اكثر 
اين كتاب ها، فرهنگ اهل بيت)ع( بود و ايش��ان 
روي اين موضوع تمركز خاصي داشتند. مرحوم 
اس��امي اميد و توكل زيادي داش��تند. هميشه 
مي گفتند: »همين كه حرص و جوش مي خوريم و 
دلمان مي خواهد كارها به نحو احسن انجام شوند، 
دغدغه شريفي است و ارزش دارد، ان شاءاهلل كه 
مقبول امام زمان)عج( هم قرار مي گيرد.« ايشان 
با نشاط، اميد و عشق فراوان كار مي كردند و ايمان 
داشتند اگر در كار اخاص وجود داشته باشد، اهل 

بيت)ع( كمك مي كنند. 
در س��ال 9۴، در بنياد بعثت تصميم گرفته شد 
مؤسسه نهج الباغه به ش��كل متمركز روي اين 
اثر گرانبها -كه پرداخ��ت بدان مهم ترين دغدغه 
مرحوم اس��امي بود- كار كند. البته پيش از آن 
بزرگاني چون ش��هيد آيت اهلل بهش��تي،آيت اهلل 
مكارم ش��يرازي و... هم در اي��ن زمينه كار كرده 
بودن��د، ول��ي در اين مؤسس��ه تاش مي ش��ود 
نهج الباغه از داخل قفسه هاي كتاب وارد زندگي 
مردم ش��ود و فرمايش��ات اميرالمؤمنين)ع( به 
صورت الگوي عمل��ي جامعه اس��امي دربيايد. 
مرحوم اسامي از من خواستند اين مسئوليت را 
به عهده بگيرم و من هم با كمال ميل پذيرفتم و 
لذا از سال 9۴ اين همكاري شروع شد. كتاب ها و 
جزواتي هم در اين زمينه منتش��ر شده اند، يعني 
استخراجي موضوعي با تكيه بر مطالب كاربردي 
در زمينه هاي تعليم و تربيت، اقتصاد، سياس��ت، 
مديريت، نح��وه حكومت داري و. . . انجام ش��ده 
اس��ت. مرحوم آقاي اس��امي تا قبل از سال 9۴ 
در اين زمين��ه فعاليت هايي ك��رده و تأليفاتي را 
منتشر كرده بودند، اما در سال 9۴ به شكل جدي، 
روي نهج الباغه متمركز ش��دند. در اين راستا ما 
به مديريت و علماي حوزه علميه قم و رؤس��اي 
دانشگاه ها مراجعه كرديم و با شوراي عالي انقاب 
فرهنگ��ي، مكاتباتي انجام داديم. خوش��بختانه 
حركت هايي در اين زمينه ص��ورت گرفته اند، از 
جمله همايش بزرگي كه به مناسبت چهاردهمين 
قرن شهادت اميرالمؤمنين)ع( به شكل باشكوهي 
در اصفه��ان برگ��زار ش��د. در آن همايش، روي 
تاش و كار بيش��تر در م��ورد نهج الباغه تأكيد 
ش��د. به هرحال، مرحوم آقاي اس��امي تا پايان 
عم��ر، در اي��ن زمينه دغدغ��ه زيادي داش��تند. 
اميدوارم اي��ن حركت ادامه پيدا كن��د. به عنوان 
يك نمونه عملي، در يكي از مدارس قديمي حوزه 
اصفهان، كار روي نشر فرهنگ نهج الباغه انجام 
مي شود و حوزويان و دانشگاهيان، در آن مشغول 
فعاليت هستند. در اينجا و به عنوان معترضه بايد 
عرض كنم در دانش��گاه هاي ما خبري از معارف 
قرآني و نهج الباغه نيس��ت، در حال��ي كه اينها 
اساسنامه ها و مرامنامه هاي اصلي اداره يك كشور 
اسامي هستند. جرج جرداق مسيحي مي گويد 
م��ن نهج الباغه را بي��ش از ۲۰۰ ب��ار خوانده ام! 
مس��يحي ديگري مي  گوي��د اگر امروز ش��خص 
اميرالمؤمني��ن)ع( تدري��س مي كردن��د، صدها 
پروفسور و استاد پاي درس ايشان مي نشستند! 
مس��يحيان دانش��ور درباره نهج الباغه، اينگونه 
اظهارنظ��ر مي كنن��د و آن وقت نظام آموزش��ي 
ما - كه بيش از ۴۰ سال است كه داعيه دار فرهنگ 
اسامي است و مي خواهد حكومت علوي را به دنيا 
بشناساند- از كنار اين گنج هاي ماندگار، اينگونه 
عبور مي كند! در دانشگاه هاي ما، دروس انساني 
غرب تدريس مي ش��وند. متأسفانه مكتب، سيره 
و سياس��ت اهل بيت)ع( در عرص��ه فرهنگي ما، 
مهجور مانده است! اگر ما مديراني را با شيوه نامه 
اميرالمؤمنين)ع( تربيت كرده بوديم، امروز جامعه 
ما در زمينه هاي مختلف، گرفتار اين همه معضل 
نبود! مدي��ري كه با فرهنگ ق��رآن و نهج الباغه 
تربيت مي ش��ود و ش��كل مي گيرد، گرفتار رانت 
و خريد و فروش ارز و دالر و س��كه نمي شود! در 
اين زمينه ائم��ه جماعات و جمع��ه هم كوتاهي 
مي كنند. بايد در همه مساجد و نيز مراكز علمي 
و فرهنگي، نهج الباغه تدريس ش��ود.  اين كارها 
كم و بيش انجام مي شوند، اما به صورت مستمر و 

جرياني نيستند! بايد جريان تدريس نهج الباغه 
و كارب��ردي ك��ردن آن در آم��وزش نوجوانان و 
جوانان، به ويژه در فضاي مجازي ش��كل بگيرد 
تا اين آموزش هاي سرنوشت ساز، در متن جامعه 
نهادينه شود. به هرحال مرحوم آقاي اسامي از 
۴۰ سال پيش، كار روي نهج الباغه را شروع كرده 
بودن��د و در اين راه، وقت و مال خ��ود را بي دريغ 
صرف مي  كردند. ايشان ابداً در قيد ماديات نبودند 
و يك زندگي ساده طلبگي داش��تند. پدر ايشان 
با بنيانگذاري جامعه تعليمات اس��امي، در واقع 
نوعي انقاب فرهنگي را به وجود آوردند! در دوران 
رضاخان و فرزندش محمدرضا، با همت بزرگاني 
چون ايشان، مدارس ديني خوبي تأسيس شدند 
كه فارغ التحصيان آنها ج��زو زبده ترين مديران 
كشور شدند. به عنوان كام آخر بايد عرض كنم 
برخي مس��ئوالن دس��تگاه هاي فرهنگ��ي ما در 
غفلت به سر مي برند! ما مي خواهيم به دنيا، نمونه 
يك حكومت ديني ش��يعه را نش��ان دهيم. بنده 
منكر پيش��رفت هايي كه در زمينه هاي مختلف 
در اين كش��ور شده اس��ت، نيس��تم، اما هنوز به 
اميرالمؤمنين)ع( خيلي بدهكاريم! همچنين به 
خون ش��هدا و كس��اني كه براي حفظ حريم ها و 
حرم ها ايثار كردند. ما به سليماني ها و حججي ها 
بدهكاريم! در خاتمه سخن اميدوارم بنياد بعثت 
و همكاران آن به فعاليت هاي گذشته، با جديت 
و وسعت بيش��تري ادامه بدهد و مسئوالن هم از 
اين مركز فرهنگي كارآم��د، حمايت هاي الزم را 

داشته باشند.« 
  پدر و فرزن�د در تمام�ي زندگي خويش 

دغدغه خدمت داشتند
آي��ت اهلل سيديوس��ف طباطبايي ن��ژاد نماينده 
ولي فقيه و امام جمعه اصفهان از دوران تحصيل 
در نجف با زنده ياد حجت االس��ام والمس��لمين 
حاج شيخ علي اسامي آشنا شد و تا پايان حيات 
آن مرحوم، در جريان تاش هاي فرهنگي وي در 
بنياد بعثت قرار داش��ت. او در توصيف شخصيت 
آن دوست قديمي و پدر ارجمندش چنين آورده 
است: »در آغاز سخن، بهتر مي بينم درباره منش 
و خدمات مرحوم حجت االس��ام والمس��لمين 
حاج شيخ عباسعلي اسامي، نكاتي را ذكر كنم. 
ايشان بسيار خوش بيان و از منبري هاي زبردست 
بودند و منبرهاي بس��يار پرمحتوايي داش��تند. 
عاوه بر اين، اولي��ن مدارس اس��امي در ايران 
را اي��ن بزرگوار پايه گ��ذاري كردند. بس��ياري از 
فارغ التحصيان اين مدارس،  افراد كارآمد، نمونه 
و بسيار مفيدي هس��تند. راه اندازي اين مدارس 
در تهران و شهرس��تان ها كار بسيار دشواري بود 
و در آن ش��رايط، قدمي بزرگ به شمار مي رفت، 
چون اساساً رژيم پهلوي با هر حركتي كه كمكي 
به ترويج و گس��ترش معارف اس��امي مي كرد، 
مخالف بود و به هر وس��يله ممكن مانع تراش��ي 
مي كرد. اين مدارس اسامي در چنين شرايطي 
عمل مي كردند. در اين مدارس دخترها و پسرها، 
با معارف و احكام و اصول اس��ام آشنا مي شدند 
و دروس اس��امي به آنها آموزش داده مي ش��د. 
دختران دانش آموز از كودكي با حجاب و فلسفه 
آن آشنايي پيدا مي كردند. به هرحال مرحوم حاج 
شيخ عباس��علي اسامي، انسان بس��يار دلسوز و 
خدمتگزاري بود و دلش مي خواست در آن شرايط 
خراب، هر كار مفيدي كه از دس��تش برمي آيد، 
براي تقويت فرهنگ اسامي جامعه انجام بدهد 
و به نظر من، بس��يار هم موفق بود. ايش��ان چند 
پسر و دختر  داش��ت كه بعضي از پسرها از جمله 
فرزند بزرگوارش��ان يعني مرحوم حجت االسام 
والمسلمين حاج شيخ علي آقا اسامي، روحاني 
ش��دند. بنده ب��ا آقاي آش��يخ علي آق��ا در نجف 
اش��رف، در مدرس��ه مرحوم س��يدمحمدكاظم 
يزدي آش��نا شدم. حجره ايش��ان در كنار حجره 
من بود و زياد با هم مراوده داش��تيم. در قسمتي 
از درس كفايه هم مباحثه بوديم. ايش��ان بس��يار 
متدين و سليم النفس بود و از صميم قلب، دلش 
مي خواس��ت براي اس��ام كاري انجام دهد و در 
اين زمينه، دقيقاً مث��ل پدرش بود. از همان دوره 
طلبگي، چنين افكاري را در ذهن داشت و براي 
خدمت به مردم، برنامه ريزي مي كرد. بعدها هم 
كه به تهران آمد، بنياد بعثت را بنا نهاد. من چند 
بار در اين بنياد به ماقات ايشان رفتم و مي ديدم 
كه چگونه در زمينه ترويج معارف ديني و انتشار 
كتب اس��امي به زبان هاي مختلف دنيا اهتمام 
دارد و زحمت مي كشد. دغدغه هميشگي  ايشان 
اين بود كه كار مؤثر و مفيدي را انجام دهد. تا آخر 
عمر هم در زمينه گسترش نهج الباغه و معارف 
شيعه، زحمات فراواني را متحمل شد. ايشان به 
شهرهاي مختلف سفر مي كرد تا افراد و گروه هاي 
مس��تعد را به راه اندازي مؤسس��اتي براي انتشار 
فرهنگ نهج الباغه تشويق كند. در روايات است 
كه حضرت رضا)ع( فرمودند رحمت خدا بر كسي 
باد كه امر ما را احيا كند. سؤال شد چگونه مي توان 
اين كار را انجام داد؟ فرمودند كساني كه علوم ما را 
ياد مي گيرند و به ديگران آموزش مي دهند. به نظر 
من مرحوم اسامي، يكي از مصاديق اين روايت 
بود و اميدوارم دعاي حضرت رضا)ع( شامل حال 
ايشان شود، چون ايشان هر امكان و تواني را كه 
داشت، چه به صورت مكتوب و چه شفاهي براي 
مردم بيان مي كرد. به هرحال، مرحوم اس��امي، 
انساني ش��ريف و خوش نفس بود. ايشان قبل از 
انقاب به عاقه مندان امام و پيروان خط ايشان 
كمك مي كرد. پس از پيروزي انقاب هم همواره 
در خط و مس��ير امام و رهبري حركت مي كرد و 
اگر كسي مشكلي داشت، در رفع آن مي كوشيد. 
اميدوارم خداي متعال ايش��ان را مشمول دعاي 
حضرت رضا)ع( قرار دهد و رحمت و مغفرتش را 

شامل حال ايشان گرداند.«
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آي�ت اهلل سيديوس�ف طباطبايي نژاد: 
»مرح�وم ح�اج ش�يخ عباس�علي 
اس�المي، بس�يار خوش بي�ان و از 
و  بودن�د  زبردس�ت  منبري ه�اي 
منبرهاي بس�يار پرمحتوايي داشتند. 
عالوه ب�ر اين، اولين مدارس اس�المي 
در ايران را اي�ن بزرگ�وار پايه گذاري 
كردن�د. بس�ياري از فارغ التحصيالن 
اين م�دارس،  اف�راد كارآم�د، نمونه و 
بسيار مفيدي هستند. راه اندازي اين 
م�دارس در تهران و شهرس�تان ها در 
الم آن دوره كار بس�يار دش�واري بود...«
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