
اس�تاد س�يد هادي خسروش�اهي: 
»اس�تراتژي آي�ت اهلل مصب�اح، از 
روزي كه ما ايش�ان را در جلس�ات 
درس تفس�ير و فلسفه استاد عالمه 
طباطبايي شناختيم، كار در راه خدا 
و اداي تكلي�ف در حد توان و قدرت 
طبق تش�خيص و برداشت خود بود. 
نش�ر انتقام آن ه�م به تنهاي�ي و با 
امكانات بسيار محدود آن زمان، خود 
دليلي روشن و آشكار بر اين روش و 
تاكتيك و استمرار روح مبارزه است 
و هرگز نمي توان ايش�ان- يا كسان 
ديگر را- به دليل نداش�تن امضا در 
چند اعالمي�ه! جدا ش�ده از نهضت 
و دور از مي�دان مب�ارزه نامي�د!...«

استاد خسروش�اهي در پايان دهه 70 
و در شرايطي به بازنشر دوره »انتقام« 
همت ورزيد كه نشريات وابسته به جبهه 
دوم خرداد، آيت اهلل مصباح يزدي را به 
دليل روش�نگري در باب انديشه هاي 
سياسي اسالم، مورد حمالت گسترده 
و شديد قرار داده بودند. خسروشاهي 
با مش�اهده اين وضعي�ت و در بخش 
پايان�ي ديباچ�ه انتق�ام، به دف�اع از 
مصباح پرداخ�ت و رفت�ار مطبوعات 
 ف�وق آم�ده را، غير اخالقي دانس�ت!
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  شاهد توحيدي
 اثر تاريخي- روايي »تاريخ 
شفاهي زندگي و مبارزات 
ش��هيد صادق اماني« در 
زم��ره منابعي اس��ت كه 
تاريخ پژوه��ان جمعي��ت 
مؤتلف��ه اس��امي را، از 
جنبه هاي گوناگون به كار 
خواهد آمد. از سوي ديگر 
معرفي اين پژوهش در سالروز اعدام انقابي حسنعلي 
منصور، بهنگام به نظر مي رسد. امين عزيزي و مجتبي 
س��لطاني احمدي گرد آورندگان اي��ن مجموعه در 
ديباچه آن- كه توس��ط مركز اسناد انقاب اسامي 
منتشر ش��ده اس��ت-  چنين آورده اند: »با توجه به 
اهميت و نقش شهيدصادق اماني در تربيت كادر هاي 
مبارز و متدي��ن و به كارگيري آن��ان در روند نهضت 
اس��امي و پيروزي انقاب و با عنايت به فقدان يك 
پژوهش مس��تقل و كامل در اين زمينه اين پژوهش 
در صدد است، در راستاي تبيين نقش شخصيت ها در 
تاريخ انقاب با رهيافتي جديد به بررس��ي محيط و 
زمانه صادق اماني، پاي��گاه اجتماعي و فعاليت هاي 
تش��كياتي وي در پيوند با انقاب اس��امي و امام 
خميني )ره( بپردازد. اين اثر در پنج فصل تنظيم شده 
اس��ت: در فصل اول به پيش��ينه خانوادگي و اوضاع 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي دوران تولد و پرورش 
امان��ي و همچنين پاي��گاه و خاس��تگاه اجتماعي و 
اقتصادي وي پرداخته شده است. در اين فصل به طور 
كلي اوضاع اجتماعي و سياس��ي ايران از ميانه دهه 
۱۳۲۰ تا كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بررس��ي شده و 
تشكيل جامعه تعليمات اس��امي و نقش و اقدامات 

اماني در اين جامعه بررسي شده است. 
در فص��ل دوم فعاليت ها و عملكرد ص��ادق اماني از 
تشكيل فداييان اس��ام تا آغاز نهضت امام خميني 
)ره( بررسي شده است. به عاوه به چگونگي تشكيل 
جمعيت فداييان اسام و نحوه همكاري اماني با اين 
جمعيت، چگونگي تشكيل گروه سياسي- مذهبي 
شيعيان توسط اماني و ديگر همرزمانش نيز پرداخته 
شده است. در اين فصل شرح داده مي شود كه اماني 

ضمن همكاري با فداييان اس��ام دست به تشكيل 
گروه مس��تقل ديگري به نام ش��يعيان زد، بنابراين 
اقدامات و عملكرد شهيد صادق اماني در گروه شيعيان 
و چگونگي انش��عاب وي و عده اي دوستانش از اين 
گروه نيز بررسي مي شود. اوضاع سياسي -  اجتماعي 
ايران بعد از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و فعاليت هاي 
مذهب��ي و فرهنگي صادق اماني در طي س��ال هاي 
۱۳۳۱ تا ۱۳۴۰ از مباحث ديگر اين فصل است. در 
اين فصل از فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي اماني در 
هيئت مسجد ش��يخ علي و تربيت و آموزش جوانان 

مذهبي توسط وي بحث مي شود. 
فصل سوم به اوضاع سياسي ايران در سال هاي اوليه 
دهه ۱۳۴۰ و آغاز نهضت امام خميني )ره( و پذيرش 
امام خميني )ره( و پذيرش مرجعيت ايشان توسط 
اماني و پيوستن او به نهضت امام، سفر زيارتي صادق 
اماني به حج و عتبات عاليات و در همين برهه زماني 
به نقش اماني و هيئت مسجد شيخ علي در مخالفت 
با تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي و انقاب 
سفيد شاه، حمله رژيم به مدرس��ه فيضيه و حضور 
اماني در آن واقعه مي پردازد. همچنين تشكيات و 
سازمان هيئت هاي مؤتلفه و نقش اماني در تظاهرات 
عاش��وراي ۱۳۴۲، قيام ۱۵ خرداد و پخش اعاميه 
كاپيتوالسيون، تبعيد امام به تركيه و تشكيل شاخه 
نظامي هيئت هاي مؤتلفه از ديگر مباحث اين فصل 
اس��ت. فصل چهارم اين پژوهش به زمينه هاي ترور 
منصور و تاش هاي اماني براي اخذ فتواي شرعي ترور 
منصور، انجام عمليات بدر و ترور منصور و نقش صادق 
اماني در اين زمينه، ديدگاه امام خميني )ره( درباره 
ترور، دس��تگيري، بازجويي و محاكمه اماني و ديگر 

همرزمانش و در نهايت شهادت آنان مي پردازد. 
در فص��ل پنجم و پاياني ب��ه آثار و تأليف��ات اماني و 
همچنين برخي از ويژگي هاي رفتاري و شخصيتي 
وي پرداخته شده كه در پايان هم نتيجه اين پژوهش 
آمده اس��ت. براي تدوين اين پژوهش سعي شد غير 
از منابع كتابخانه اي از منابع آرشيوي و اسنادي هم 
استفاده شود. از برخي اسناد و خاطراتي كه در آرشيو 
مركز اسناد انقاب اسامي موجود بود به تناسب براي 

بخش هايي از پژوهش بهره گرفته شده است.«
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    مصب�اح در فرآيند مب�ارزات، هيچ گاه مايل 
نبود كه خودي نشان بدهد!

از واپس��ين تاش ه��اي زنده ي��اد استاد س��يد هادي 
خسروش��اهي در طول حي��ات پر تكاپ��وي فرهنگي 
خويش، اين بود كه مجموعه »اسناد نهضت اسامي« 
ايران را در ۱۰ جلد و توس��ط انتش��ارات مركز اسناد 
انقاب اسامي به چاپ رس��اند. نخستين مجلد از اين 
مجموعه، به نش��ريات »بعثت« و »انتقام« اختصاص 
دارد كه نخستين را، آيت اهلل محمد تقي مصباح يزدي 
در تعامل با جمع��ي از فضاي انقابي حوزه منتش��ر 
مي ساخت و دومين را، به تنهايي و البته با مشي بسيار 
قاطع تر و راديكال تر. اس��تاد مصباح در دوران پس از 
پي��روزي انقاب اس��امي، نه تنها به فكر بازنش��ر اين 
مجموعه به عنوان بخش��ي از اس��ناد مبارزاتي خويش 
نيفتاد كه حتي ذكري از آن نيز به ميان نياورد! زنده ياد 
استاد سيد هادي خسروشاهي - كه در زمره تاريخ نگاران 
پرس��ابقه و فعال نهضت اس��امي ايران بود- نهايتاً با 
استجازه از استاد مصباح، اين مجموعه را منتشر ساخت 
و عاقه مندان را با اين بخش از مبارزات سياس��ي اين 
فيلسوف انقابي معاصر، آشنا كرد. زنده ياد خسروشاهي 
در ديباچه خويش بر مجموعه انتقام، انتش��ار اين نامه 
را در شرايط پراختناق نيمه دهه ۴۰، اينگونه توصيف 
كرده است: »دومين نش��ريه  مخفي دانشجويان حوزه 
 علميه، نشريه  انتقام بود كه از تاريخ۲9 آذر۱۳۴۳م/۱۵ 
ش��عبان۱۳۸۴ با اس��تفاده از آيه  ش��ريفه: واهلل عزيز 
ذوانتقام- در ضمن نام نشريه- شروع به انتشار نمود و تا 
تاريخ۱۵ مهر7/۱۳۴۴ جمادي االخر۱۳۸۵، انتشار آن 
ادامه يافت و جمعاً هشت شماره از آن منتشر گرديد. 
اين نش��ريه با محتوايي تقريباً مشابه محتواي مقاالت 
نش��ريه بعثت، اما كم��ي راديكال  تر! توس��ط آيت اهلل 
محمدتقي مصباح يزدي، تهيه و تنظيم و تكثير و توزيع 
مي شد. در واقع استاد مصباح، همه  كارهاي اين نشريه 
را، از تهيه و نوش��تن مقاالت و اخبار، تا تايپ و چاپ و 
حتي بسته بندي و توزيع، خود به تنهايي انجام مي داد و 
اين، عاوه بر همكاري صميمانه  ايشان با نشريه  بعثت و 
نوشتن مقاالتي براي آن يا شركت در بعضي از جلسات 
آن، در زمان انتشار بود. شايد بتوان گفت- بدون آگاهي 
از نيت دروني آقاي مصباح- به علت روش ليبراليستي! 
اينجان��ب و آقاي عل��ي حجتي كرمان��ي در برخورد با 
مسائل، اس��تادمصباح  ترجيح داد كه عاوه بر نشريه  
بعثت - كه به هر حال جاي خود را در ميان قش��رهاي 
گوناگون جامعه باز كرده بود و نقش��ي را در اس��تمرار 
مبارزه به عهده داشت- يك نشريه  ديگر نيز در همين 
راستا، ولي با ديدگاه ويژه  خودش��ان، در اختيار عموم 
قرار گيرد و به تبيين انديش��ه هاي اس��امي و روشن 

كردن راه مبارزه با استعمار و اس��تبداد بپردازد. البته 
روش اس��تاد مصباح مانند ديگر همكاران و برادران از 
همان دوران، مخفي كاري و رازداري و عدم تظاهر بود، 
به ويژه آنكه ايشان در هيچ زمينه اي اعم از زمينه هاي 
علمي، فلس��في، سياس��ي و...، مايل نب��ود كه خودي 
نش��ان بدهد و همواره طبق اعتقادات و باورهاي خود، 
آرام و بي س��ر و صدا به كار و مبارزه ادامه مي داد و اگر 
هم كس��اني در بره��ه اي از زمان، توقف��ي ظاهري در 
مبارزه احساس مي كنند، اين در واقع تاكتيكي خاص 
و مرحله اي بوده، وگرنه استراتژي ايشان از روزي كه ما 

ايشان را در جلسات درس تفسير و فلسفه  استاد عامه 
آيت اهلل سيدمحمدحس��ين طباطبايي شناختيم، كار 
در راه خ��دا و اداي تكليف در حد ت��وان و قدرت طبق 
تشخيص و برداش��ت خود بود. نش��ر انتقام آن هم به 
تنهايي و با امكانات بسيار محدود آن زمان، خود دليلي 
روشن و آش��كار بر اين روش و تاكتيك و استمرار روح 
مبارزه است و هرگز نمي توان ايش��ان- يا كسان ديگر 
را- به دليل نداشتن امضا در چند اعاميه! جدا شده از 
نهضت و دور از ميدان مبارزه ناميد! در واقع اگر كساني 
براي اينكه شناخته نشوند و مبارزه را استمرار بخشند 
يا بنا به تشخيص خود، چند صباحي به ظاهر توقفي در 
مبارزه داشته باشند تا رفع خطر بشود يا چند اعاميه  
حوزه  علمي��ه  قم را ب��ه داليلي- مثًا ع��دم حضور در 
حوزه- امضا نكنند، نمي توان گفت كه آنها از مبارزه با 

رژيم دوره شده يا بريده اند!...«
   »انتقام« آيينه عمق و غناي انديشه مبارزاتي 

مصباح
زنده ياد استاد سيدهادي خسروشاهي در بخشي ديگر 
از ديباچه خويش، در باب محتواي نش��ريه انتقام- كه 
آيينه انديش��ه هاي قاط��ع و انقابي زنده ي��اد آيت اهلل 
محمد تقي مصباح يزدي است- چنين آورده است: »به 
هر حال نشريه  انتقام با محتواي غني خود، نشان دهنده  
عمق انديشه و نوع تفكر ناشر آن در زمينه هاي مبارزاتي 
است كه فقط در بعد سياس��ي خاصه نمي شود، بلكه 
ش��امل ابعاد گوناگون ديگر اين مب��ارزه نيز مي گردد. 
البته اعام تنهايي آقاي مصباح يزدي در اين مبارزه، باز 
به مفهوم مخالفت ديگر دوستان آن زمان، با خط مشي 
ايشان نيست، بلكه توفيق نصيب آنان نشده كه همكاري 
داشته باشند و اين نيز، ناشي از تصميم خاص خود آقاي 
مصباح بوده ك��ه براي احتراز از اخت��اف احتمالي در 
انديش��ه يا اداره  نش��ريه، از دوس��تان بعثت دعوت به 
هم��كاري قلمي نكرده ان��د. گرچه آنه��ا ضمن اطاع 
از كم و كي��ف جريان، از صميم قلب موفقيت نش��ريه 
را آرزومن��د بودن��د و در توزيع آن، در ح��دود امكان، 
تاش و كوشش مي كردند. استاد مصباح  در اثر همين 
پنهانكاري و تظاهر نك��ردن، كمتر در دي��د مأموران 
س��اواك و گزارش هاي آنها بود. روي همين اصل هم 
در مورد نش��ريه انتقام مي بينيم كه ذه��ن مأموران، 
معطوف به چند نفري ش��ده اس��ت كه چون اهل قلم 
هستند، پس البد همه  اعاميه و نشريات حوزه  علميه  
قم را آنها منتشر مي سازند! در حالي كه اين تصور مطلقاً 

صحت نداشت....« 
   ناتواني ساواك در رديابي ناشر »انتقام«

نشريه انتقام با محتواي انقابي و قاطع خويش، بسيار 
زود جاي خويش را در ميان فضاي حوزه، دانشگاهيان 

 روايتي از انتشار نشريه »انتقام« توسط آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي
 به روايت استاد سيدهادي خسروشاهي 

مبارزه، رازداري و دوري از تظاهر!
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و بدنه انقابي جامعه باز كرد. نكته مهم در اين ميان 
اما، تاش بي فرجام ساواك براي يافتن ناشر آن بود 
كه نهايتاً نيز بي نتيجه ماند! همين امر موجب ش��د 
كه ساواك پيش از انقاب، افرادي ديگر را به عنوان 
ناشران انتقام قلمداد كند! و نيز برخي تاريخ نگاران 
و خاطره نويس��ان مب��ارز پس از پي��روزي انقاب، 
س��خناني مخدوش در اين باره بيان دارند. اس��تاد 
س��يدهادي خسروش��اهي در اين باره مي نويس��د: 
»س��اواك قم در چند گزارش خود، نويس��نده  اين 
سطور يا علي حجتي كرماني را از نويسندگان بعثت 
و انتقام! معرفي مي كند )اسناد ساواك گوياي اين 
واقعيت تاريخي است( اما واقعيت غير از اين بود. نه 
اينجانب و نه علي حجتي كرماني، از نويس��ندگان 
انتق��ام نبوديم، بلكه گزارش��گران س��اواك، چون 
نويسنده  واقعي آن را نمي شناختند و نمي يافتند، از 
روي ناچاري، كسان ديگري را در گزارش خود نام 
مي برند تا كمي بي لياقتي خود را پوشش دهند! اين 
اختفا و رازداري آيت اهلل مصباح، موجب گش��ته كه 
برخي دوستان نيز در نقل ماجرا، چندان به واقعيت 
ماجرا پي نبرند. برادرمان آقاي بادامچيان در كتاب 
خود، نش��ريه  بعثت و انتقام را نشريه  برون گروهي 
تشكيات مؤتلفه معرفي مي كند كه به قول ايشان 
گويا توس��ط بعضي از روحانيون عضو يا وابسته به 
هيئت مؤتلفه« تهيه و منتشر مي شده است! آقاي 
بادامچيان در اين زمينه مي نويسد: نشريه  ديگري كه 
وابسته به مؤتلفه  اسامي بود، نشريه  انتقام است كه 
توسط بعضي از روحانيون قم تهيه و توسط مؤتلفه 
تكثير و توزيع مي گرديد. نام اين نشريه خود بيانگر 
روحيه  مبارزين آن زمان اس��ت كه در آنها روحيه  
انتقام جويي از خون شهداي اسام و انتقام جويي از 
خائنين قوت گرفته بود. منتها انتقامي كه به پيروي 
از »ان اهلل عزيز ذوانتقام« باشد، لذا اين آيه  شريفه را 

در باالي نشريه چاپ مي كردند. 
آقاي مصطفي حائري زاده از اعضاي جمعيت مؤتلفه 
اسامي نيز در مورد نش��ريه  انتقام مي گويد: خود 
من اولين شماره  نشريه انتقام را از برادر حبيب اهلل 
شفيق- كه تعدادي را از حوزه آورده بود و به هر كس 
سهمي مي داد- دريافت كردم و پخش نمودم. دو سه 
شماره بعد را هم، باز از ايشان گرفتم تا جريان قتل 
منصور پيش آمد و برادر ش��فيق هم دستگير شد. 
بعد از آن توسط يكي از برادران به نام آقاي الهي، با 
آقاي شيخ محمدتقي مصباح يزدي آشنا شدم و به 
وسيله  ايشان، هر بار مقادير زيادي نشريه  دريافت و 
توزيع مي نمودم. اين نشريه خيلي طرفدار داشت، 
ولي به علت مشكات چاپ، ما در مقابل ۲۰ تقاضا 
به افراد دو عدد مي داديم تا ب��ه ترتيب خوانده و به 
يكديگر بدهند. در مورد چاپ و تكثير آن، كاغذ آن 
را با وجود آن جو شديد خفقان من تهيه مي كردم 
و برادر عزيز آقاي مصباح، شب هاي جمعه از قم به 
منزلشان در تهران مي آمد و مطالب تهيه شده را با 
كمك برادران ديگر ماشين نويسي كرده و با دستگاه 
تكثير كه در زيرزمين خانه داشت، تكثير مي كرد. 
بعد دسته بندي كرده و دوخت مي زد و مقداري را 
براي قم و پخش توس��ط طاب مي برد و مقداري 
هم براي دانش��گاه و مقداري هم براي بازار و كسبه 
مي گذاشت كه توسط من در تهران پخش مي شد. 
انتقام پس از اعدام منصور چند ماهي منتشر گرديد 
و با اينكه چند بار مورد تعقيب قرار گرفتيم و حتي 
يكبار با حدود ۵۰ عدد آن دس��تگير شدم، ولي باز 
نشريه منتش��ر گرديد تا دچار مشكات زيادي در 
مورد تهيه  كاغذ شديم و آقاي مصباح هم فراري شد 

و ديگر چاپ نشد.... 
البته اي��ن دي��دگاه نويس��ندگان كت��اب، درباره  
چگونگي نشر » انتقام« است، اما ظاهراً واقعيت، تا 
حدودي با آنچه نقل شد، فرق دارد كه به آن اشاره 

مي كنيم....« 
   تمامي مراحل نگارش و آماده سازي نشريه 

را مصباح به تنهايي انجام مي داد!
همان گونه كه در صدر مقال آمد، استاد سيد هادي 
خسروشاهي دو دهه پس از پيروزي انقاب اسامي، 
درصدد برآمد تا نشريه انتقام را به عنوان بخشي از 
نخستين مجلد »اسناد نهضت اس��امي« منتشر 
س��ازد و هم از اين روي، براي اس��تجازه با آيت اهلل 
مصباح يزدي تماس گرفت. آنچه در ادامه مي آيد، 
روايت خسروش��اهي از اطاعات دريافت ش��ده از 
اس��تاد مصباح و نيز فرآيند بازنشر »انتقام« است: 
»چند س��ال قبل، اينجانب در قم تلفني به اس��تاد 
مصباح گفتم كه من مجموعه شماره هاي انتقام را 
مانند نشريه  بعثت در آرشيو شخصي خود نگهداري 
كرده ام و اكنون كه بعثت در ش��رف انتشار به طور 
مستقل است: اوالً؛ بفرماييد كه مجاز به نشر مستقل 
انتقام هم هس��تم يا ن��ه؟ ثانياً؛ ما ك��ه در آن زمان 
مي دانس��تيم مس��ئول نش��ريه جنابعالي هستيد، 
اما با همكاران ش��ما آشنا نيستم، مي ش��ود آنها را 
معرفي كنيد تا در مقدمه ذكرخيري از آنها بشود؟ 
ثالثاً؛ يكي از دوستان در كتابي نوشته است كه اين 
نش��ريه مربوط به هيئت مؤتلفه بود؟ آيا اين قضيه 
صحت دارد يا ن��ه؟ آقاي مصباح در پاس��خ تلفني 
چنين گفتند: جنابعالي مجاز هستيد كه مجموعه 
شماره هاي انتقام را يكجا منتش��ر سازيد، باالخره 
نشريه به تاريخ نهضت مربوط است و انحصاري من 
نيست، اما در مورد همكاران بايد عرض كنم كه من 
در آماده سازي اين نشريه، از نوشتن مقاالت تا تهيه  
مقدمات و تكثير و حتي س��يم زني و بس��ته بندي، 
تنها بودم و همكار رس��مي در اين رابطه نداش��تم 
و به همين دليل نوش��ته  آن برادر صح��ت ندارد و 
نش��ريه  انتقام، ارگان هيچ س��ازمان و تشكياتي 
نبود، بلكه در واقع، نشريه حوزه  علميه  قم بود. البته 
برخي از دوس��تان در توزيع آن شركت داشتند كه 

اجرهم علي اهلل.... 
از اين مذاكره  تلفني چندين سال گذشت و حوادث 
گوناگون و اشتغاالت ناهمگون! ما را از نشر مجموعه  
۲۰ جلدي اسناد نهضت اسامي ايران بازداشت تا 

آنكه اخيراً توفيق حق يار ش��د و باز به سراغ اسناد 
رفتيم و تصميم بر اين ش��د كه هم��ه  آن مجموعه 
را يكي پ��س از ديگري، ب��دون توق��ع از ديگران و 
ناشران! منتشر سازيم. در همين رابطه قصد داشتم 
كه در قم اس��تجازه  مجدد از استاد مصباح به عمل 
آورم، اما موفق نش��دم! تا آنكه در روز يك ش��نبه، 
79/۴/۱۵، توفي��ق يار ش��د و در ديدار مس��ئوالن 
نظام با مقام رهبري و پس از س��خنراني معظم له و 
اقامه  نم��از جماعت و صرف نه��ار طلبگي جمعي، 
در حسينيه  امام خميني اس��تاد مصباح را ديدم و 
اين بار به طور حضوري استجازه  مجدد نشر مستقل 
انتقام را كردم كه در نزد چند نفر از دوستان گفتند: 
جنابعالي واليت تامه داريد ! و اينجانب ضمن تشكر، 
از اين تفويض اختيار يا اعام واليت! از آن استفاده 
مي كنم و اينك براي روشن شدن چگونگي مبارزه 
و براي ثبت در تاريخ نهضت اسامي ايران مجموعه  
كامل ش��ماره هاي نش��ريه  انتقام- دومين نشريه  
داخلي حوزه  علميه قم- به طور مس��تقل منتش��ر 
مي گردد. به اميد آنكه مورد قبول » حق« قرار گيرد 
و دوس��تان و عاقه مندان به تاريخ معاصر هم از آن 

بهره مند شوند....« 
   مصباح شاگرد ممتاز عالمه طباطبايي در 

همه زمينه ها!
اس��تاد س��يد هادي خسروش��اهي در پايان دهه 
7۰ و در شرايطي به بازنش��ر دوره »انتقام« همت 
ورزيد كه نشريات وابس��ته به جبهه دوم خرداد، 
آيت اهلل مصباح يزدي را به دليل روشنگري در باب 
انديشه هاي سياسي اسام، مورد حمات گسترده 
و ش��ديد قرار داده بودند. خسروشاهي با مشاهده 
اين وضعيت و در بخش پايان��ي ديباچه انتقام، به 
دفاع از مصباح پرداخت و رفتار مطبوعات فوق آمده 
را غير اخاقي دانس��ت! انصاف خسروشاهي در به 
نگارش درآوردن سطور پي آمده، بر تئوريسين هاي 
آن دوره اين جبهه گران آمد، تا جايي كه عطااهلل 
مهاجراني، وزير ارشاد وقت را به واكنش واداشت! 
اما مگر خسروشاهي در اين باره چه نوشته بود؟ »در 
پايان اين مقدمه، بي مناس��بت نخواهد بود كه به 
نكته اي اشاره كنم: از آغاز حماسه دو خرداد و تا به 
امروز، اينجانب از اظهارنظر در مسائل سياسي روز، 
به طور مطلق خودداري كرده ام تا در ايجاد تنش 
سهمي ولو ناچيز، نداشته باشم! البته باور من اين 
است كه اختاف دوستان عمقي و ريشه اي نيست، 
بلكه همان داس��تان ماي رومي و اوزوم و انگور و 
عنب است! اما متأسفانه اين بار، برخوردها در مقابل 
برداش��ت ها، با تهاجم و ش��بيخون همه جانبه به 
طرف مقابل! و انكار تام و تمام يكديگر همراه است! 
آيا واقعاً نمي توان در موردي- يا مواردي- انسان با 
كسي اختاف نظر داشته باشد، ولي اصول، احترام، 
ادب و اخاق را هم مراعات كند؟ چرا در گذش��ته 
نه چن��دان دور چنين بوديم، اما پ��س از پيروزي 
انقاب اس��امي چنين ش��ده ايم؟... بي شك اگر 
اختاف و دعوا، از حدود ش��رعي خارج شد، ديگر 
خدايي نيس��ت! امام خمين��ي)ره( مطلبي درباره 
اختاف ها و برخوردهاي اواي��ل انقاب دارند كه 
من گفته ام هفته نامه بعثت قم- هر هفته و در هر 
ش��ماره و تا به امروز و در باالي صفحه اول- آن را 
نقل كنند كه متن آن چنين اس��ت: دعواهاي ما، 
دعوايي نيس��ت كه براي خدا باش��د... همه ما از 
گوشمان بيرون كنيم كه دعواي ما براي خداست، 
ما براي مصالح اس��امي دعوا مي كنيم.... دعواي 
من و شما و همه كس��اني كه دعوا مي كنند، همه 
براي خودشان است... پس اگر دعوا براي خودشان 
را رها كنيم، مي توان هم با استاد مصباح در همه 
امور همفك��ر نبود و هم به ايش��ان ارادت ورزيد و 
هم مي توان حضرت محتش��مي را دوست داشت 
و هم مي توان ادب اسامي و احترام انساني را در 
مورد همه برادران مراع��ات نمود و هم از اقدامات 
و جنبه هاي مثب��ت كارهاي ديگران پش��تيباني 
و تقدير ك��رد و هم برادر بادامچي��ان را مانند ۳۰ 
سال قبل، از ته دل دوست داشت و هم از همه آنها 
انتقاد به قصداصاح نم��ود. همه مي دانند كه من 
با استاد مصباح در مس��ئله مرحوم دكتر شريعتي 
هم عقيده نبودم و نيس��تم، ولي آيا اين امر مجوز 
آن مي توانس��ت باش��د كه من در آن دوران، همه 
ارزش ه��ا را ناديده بگيرم و حال��ت هجوم به خود 
بگيرم و مخالفت آغاز كنم؟... هرگز! احترام استاد 
مصباح و ديگر اساتيد محفوظ است و برداشت ها و 
اجتهادهاي ما هم براي خودمان محترم و محفوظ! 
خواهد ب��ود. فللمصيب اج��ران و للمخطئي اجر 
واحد. من وقتي تلمذ اس��تاد مصباح را در خدمت 
استاد بزرگوار عامه طباطبايي) قدس سره( ديده ام 
و مي دانم كه ايشان از شاگردان ممتاز آن بزرگوار 
در همه زمينه ها اس��ت، چگونه مي توانم به خود 
اجازه دهم كه به خاطر يك يا چند نوع برداش��ت 
ايشان از مسائل سياسي روز- و در خطبه هاي پيش 
از نماز جمعه- كه با ديدگاه و باورهاي من ناسازگار 
است، راه و روش ديگري را درباره ايشان انتخاب 
كنم؟ پاسخ انديش��ه، انديشه است نه چيز ديگر... 
و اگر در اين راه به دعوا كشيده شديم، بايد بدانيم 
كه به قول امام خميني) ره(: دعوا براي خودشان 
است! با اين اميد كه همه برادران به صلح و صفاي 
دوران مبارزه برگردند، مجموعه شماره هاي نشريه 
انتقام را پس از بعثت تقديم م��ي دارم و اميدوارم 
كه خداوند توفيق دهد تا جلد۳ و۴ اين مجموعه 
اسناد را، كه ويژه اعاميه ها و بيانيه هاي مدرسين 
و طاب و دانشجويان حوزه علميه قم مي باشد و 
خوشبختانه در بايگاني من، به طور كامل محفوظ 
مانده است، منتشر سازيم و پس از آن، اعاميه هاي 
همه مراجع عظام ايران و عراق و علماي همه باد 
را به عنوان متن اصلي اسناد نهضت اسامي ايران، 
بدون تشريح و تفسير و تحليل، براي نسل امروز و 
آينده منتشر گردد و ما توفيقي اال باهلل عليه توكلت 

و اليه انيب.«

 شهيد صادق اماني همداني
 در آيينه روايت ها
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  محمدرضا كائيني
در س�الي ك�ه ب�ر م�ا 
گذشت، ُدردانه هايي از 
و  انديش�ه  عرص�ه 
فرهنگ از ميان ما رخت 
بر بستند كه زنده يادان 
آي�ت اهلل محم�د تق�ي 
و  ي�زدي  مصب�اح 
س�يد هادي  والمس�لمين  حجت االس�الم 
خسروشاهي در زمره آنان هستند. رحلت استاد 

خسروشاهي و در آستانه يك سالگي است و نيز 
درگذش�ت اس�تاد مصب�اح ي�زدي در آس�تانه 
40روزگي! ه�م از اين روي و به همين مناس�بت، 
واگويه هاي اس�تاد خسروش�اهي در باب انتشار 
نشريه »انتقام« توسط استاد مصباح يزدي را، به 
خوانشي تحليلي نشسته ايم. اين بازخواني از آن 
روي اهميت مي يابد كه اس�تاد مصباح در تمامي 
ادوار تالش فرهنگي و انقالبي خويش در سه دهه 
اخير، هماره بدان متهم بود كه نقشي در مبارزات 
منتهي به انقالب اس�المي نداش�ته است! آنچه 

استاد خسروش�اهي- با آنكه در مواردي چند با 
اس�تاد مصباح در اخت�الف بود- به قل�م آورده، 
نش�ان دهنده آن اس�ت ك�ه آن معل�م ب�زرگ 
انديشه هاي فلسفي و انقالبي در دوره مبارزات، 
به يكي از خطيرترين اقدامات بر عليه رژيم شاه 
دس�ت زده و مهم تر آنكه، اين هم�ه را در تمامي 
مراحل، يك تنه و با مراعات اصول اختفاء به انجام 
رسانده است! اميد مي بريم كه انتشار اين روايت 
تاريخي، تاريخ پژوهان انقالب اس�المي و عموم 
آي�د. مقب�ول   و  مفي�د  را  عالقه من�دان 


