
   انوشه ميرمرعشي
دقيقًا برعكس آنچه در مجامع غربي ادعا مي شود، 
بازي هاي ورزشي جهاني از جمله بازي هاي المپيك و 
پارالمپيك، بسيار ماهيت سياسي داشته و همچنان 
دارد. به گونه اي كه غربي ه�ا بيش و پيش از ديگران 
»جدايي ورزش از سياس�ت« را نق�ض كرده اند! اما 
هميشه زبان انتقادشان به عملكرد »اعتقادي و مواضع 
سياسي« نظام جمهوري اسالمي ايران براي حضور در 
عرصه هاي بين المللي ورزش�ي، باز بوده و است. به 
ويژه عدم رويارويي ورزشكاران ايراني با نمايندگان 
رژيم صهيونيستي و با حجاب حاضر شدن بانوان در 
مسابقات بين المللي، مدام از سوي رسانه هاي غربي، 
مورد سرزنش قرار مي گيرد، اما يكي از حساس ترين 
مقاطع مهم عملكرد نظام جمهوري اسالمي ايران در 
رابطه با حضور در مسابقات المپيك و پارالمپيك، به 
دهه نخست عمر نظام جمهوري اسالمي بر مي گردد. 
تصميم و عملك�ردي كه تبع�ات زي�ادي در فضاي 
سياس�ي داخل كش�ور داش�ت و مرور آن مي تواند 
براي امروز ما درس هاي بزرگي داشته باشد. در مقال 
پي آمده، حوادث مربوط ب�ه مواضع و عملكرد نظام 
جمهوري اس�المي ايران در قبال سه دوره المپيك 
مس�كو، لس آنجلس و س�ئول را از ابتداي تأسيس 
نظام جمهوري اسالمي تا آخر دهه 60، مورد بازخواني 
و تحليل ق�رار داده اي�م. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

       
   ورزشكاران به علي)ع( اقتدا كنند

موضوعات و خبرهاي ورزشي از جمله مسائلي بوده )و 
همچنان هس��ت( كه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
مورد توجه عموم مطبوعات، به ويژه روزنامه ها قرار داشته 
است. به شكلي كه تقريباً تمام روزنامه ها از ابتداي سال 
1358. ش، صفحه اي را ب��ه »ورزش« و انعكاس اخبار 
برگزاري مسابقات ورزش��ي و نتايج آن اختصاص داده 

بودند. شايد بتوان گفت اين توجه، به دليل رويكرد امام 
خميني بنيانگذار جمهوري اسالمي و بزرگان انقالب، به 
ورزش و حمايت از ورزشكاران بوده است. به عنوان نمونه 
در همان ماه هاي آغازين پيروزي انقالب اس��المي و در 
تاريخ 23 ارديبهشت 1358. ش، جمعي از ورزشكاران 
)اعضاي تيم ملي وزنه برداري و كش��تي( به ديدار امام 
خميني و به قم رفتند. امام در آن ديدار تجليل زيادي از 

ورزشكاران كردند و خطاب به آنها فرمودند: 
»... و من اميدوارم كه شما ورزشكارها همان طورى كه 
قدرت بدنى براى خودتان تحصيل مى كنيد- و ماشاءاللهَّ 
با بازوهاى س��تبر اينجا االن نشسته ايد و من هم خيلى 
خوشم مى آيد- همان طور به على )ع( اقتدا كنيد... «. )1( 
اين سخنان امام، بازتاب زيادي در رسانه هاي آن مقطع 
داشت. جالب است كه حتي در آن شرايط انقالبي، توجه 
به اخبار ورزش بانوان نيز در صفحات ورزشي روزنامه ها 
به وفور ديده مي ش��د. مثاًل روزنامه جمهوري اسالمي 
در ش��ماره 36 خود، به درج س��خنراني شهيد آيت الل 
دكتر سيدمحمد بهشتي در كانون اسالمي ورزشكاران 
پرداخت. شهيد بهشتي در بخشي از اين سخنراني گفته 
بود: »چون ورزش در درج��ه اول و در آن بُعد عمومي و 
همگاني اش، براي هر انسان و هر دختر و پسر و زن و مرد 
امكان داشتن جس��مي توانا را فراهم مي كند، از نظر ما 

واجب است...«)2(
  المپيك مس�كو، رفتن يا نرفتن؟ مس�ئله اين 

است!
اما اولين جريان خبرس��از ورزشي در مطبوعات ابتداي 
پيروزي انقالب اس��المي، به انعكاس نظرات موافقان و 
مخالفان اعزام ورزشكاران جمهوري اسالمي به المپيك 
مسكو )سال 1980. م برابر با 1359. ش( مربوط مي شد. 
داستان اين موافقت و مخالفت هم برمي گشت به مسائل 
مربوط به اشغال كشور افغانس��تان توسط ارتش اتحاد 
جماهير شوروي در دي ماه سال 1358. ش، جمهوري 
اس��المي ايران از همان ابتداي انتش��ار اخبار مربوط به 

اش��غال خاك افغانس��تان و دخالت نظامي شوروي در 
سركوب قيام مجاهدين افغانس��تاني، شديداً عليه اين 

اقدام موضع گرفت و آن را محكوم كرد. 
جالب است كه در آن مقطع، كش��ورهاي ديگري هم با 
اين اقدام ش��وروي مخالفت كردند، ام��ا مواضع آنها در 
محكوميت اشغالگري ارتش ش��وروي، با ايران اسالمي 
يكسان نبود. به اين معنا كه ايران از موضع اسالم خواهي 
و سياست حمايت از مستضعفين در برابر مستكبرين، با 
اقدام شوروي مخالفت مي كرد، ولي امريكا و متحدانش 
]بلوك غ��رب[، از موضع رقابت هاي اس��تعماري ميان 
دو ابرقدرت غرب و شرق، با اشغال افغانستان مخالفت 
مي كردند. در ضمن اين كشورها در اعتراض به اين اقدام 
شوروي، خواهان تحريم المپيك مسكو شدند! به هرحال 
با نزديك ش��دن زمان المپيك 1980. م )1359. ش( 
مسكو، در مطبوعات انقالبي مطالبي مبني بر درخواست 
تحريم المپيك مسكو از سوي جمهوري اسالمي، چاپ 
مي شد. البته در اين ميان روزنامه »جمهوري اسالمي« 
و مجله »كيهان ورزشي)3(«، بيش از ساير مطبوعات به 
اين مس��ئله مي پرداختند. مثاًل در تاريخ 31 فروردين 
1359. ش، و در صفحه 5 روزنامه جمهوري اس��المي، 
نامه اي از يك دانشجو به نام فرزانه يزدي خواه خطاب به 
ورزشكاراني چاپ شد كه خواهان تحريم المپيك مسكو از 
سوي آنان شده بود. در اين نامه كه با تيتر »برادر قهرمانم! 

تو با قهرت قهرمان جهاني خواهي شد«، آمده بود:
»برادرم تو صداي چكمه هاي سياه كرملين را در سرزمين 
برادران افغان خواهي شنيد و آثار اين چكمه را روي پيكر 
بي جانش��ان خواهي ديد. امروز خواهي ديد كه مدعي 
آزادي خل��ق، چگونه به بهان��ه ران��دن ابرقدرتي، خود 
ابرقدرتي ديگر مي ش��ود و خلق ها را اسير مسلسل هاي 
خونبارش مي كند... برادرم! تو با چنين قهري، قهرمان 
جهان خواهي شد و بر سكوي انسانيت خواهي ايستاد 
و مدال آزادي بر گردن خواه��ي انداخت... «)4( به دنبال 
مطالبات مردم انقالبي و درج مقاالت و مطالبي از نوع نامه 

يكي از حساس ترين مقاطع عملكرد نظام 
جمهوري اسالمي ايران در رابطه با حضور 
در مس�ابقات المپي�ك و پارالمپيك، به 
دهه نخست عمر نظام جمهوري اسالمي 
برمي گ�ردد. تصمي�م و عملك�ردي ك�ه 
تبعات زي�ادي در فضاي سياس�ي داخل 
كش�ور داش�ت و مرور آن مي تواند براي 
امروز ما درس هاي بزرگي داش�ته باش�د

نگاهي به سياست جمهوري اسالمي درباره شركت ورزشكاران در مسابقات بين المللي
 در دهه نخست تأسيس نظام

تحریم المپیک مسکو 
تحریم اشغال و تجاوز بود

باال، شوراي انقالب اسالمي، اين موضوع را در دستور 
كار خود قرار داد و به اين ترتيب در اول ارديبهشت 
1359. ش، رسماً از سوي شوراي انقالب اعالم شد 
جمهوري اسالمي ايران، المپيك مسكو را در اعتراض 
به اش��غالگري ارتش ش��وروي در خاك افغانستان 

تحريم مي كند! 
  دع�واي مطبوعات�ي موافق�ان و مخالفان 

تحريم المپيك
با اعالم رسمي خبر تحريم المپيك مسكو از سوي 
شوراي انقالب اس��المي، س��ازمان تربيت بدني و 
كميته ملي المپيك - كه رياس��ت ه��ر دوي آن بر 
عهده »حسين شاه حسيني)5(« بود- رايزني هايي 
را با رياست جمهوري وقت - ابوالحسن بني صدر- و 
شوراي انقالب آغاز كرد تا ش��ايد بتواند تعدادي از 
ورزشكاران مدال آور المپيكي كشور را به مسكو اعزام 
كند. پس از آن رايزني ه��ا بني صدر در مصاحبه اي 
اعالم كرد: »اگر ش��وروي از خاك افغانستان برود، 
تحريم را لغو مي كنيم!«)6( اما شوراي انقالب همچنان 
معتقد بود چون شوروي اش��غالگر است، پس بايد 
تحريم المپيك مسكو پابرجا باشد و هيچ ورزشكاري 
به آن اعزام نش��ود! پس از آن مجله كيهان ورزشي 
ضمن حمايت از تصميم تحريم المپيك ش��وراي 
انقالب، در س��رمقاله خود نوش��ت: »ما بازي هاي 
المپيك را نه به آن خاطر رد مي كنيم كه مثالً ورزش 
چيز خوبي نباشد، بلكه به اين دليل است كه المپيك 
را در حال و هواي كنوني، م��ردود مي دانيم و اينكه 
مخارج گزاف برگزاري آن عماًل بر دوش كشورهاي 
فقير جهان سنگيني مي كند...«)7( حتي بعد از آن 
و در ش��ماره بعدي، گردانندگان كيهان ورزشي در 
سرمقاله شماره 1337 كه در تاريخ 13 ارديبهشت 
1359. ش، چاپ شده بودند، نوشتند:  »اگر رأي بر 
عدم شركت گرفته شد، بايد الزاماً اين رأي نسبت به 
المپيك آينده كه در خاك امريكا برگزار مي شود هم 
تعميم يابد. چه اگر شوروي به خاك همسايه هجوم 
كرده، امريكا ساليان متمادي است كه به خاك خود 
ما تجاوز مي كند و دليلي نيست كه در آينده دور يا 
نزديك، به خاك ما يا خاك ديگران تجاوز نكند...«. 

 تداوم چالش موافقان و مخالفان شركت در 
المپيك مسكو 

به هرحال با ش��روع المپيك مس��كو، در كنار درج 
مطالب مربوط به اخبار برگزاري مسابقات المپيك، 
همچنان دعواي موافقان و مخالفان بر سر اعزام يا عدم 
اعزام ورزشكار به مسكو، در مطبوعات ادامه داشت، به 
طوري كه »د. اسداللهي« از سردبيران كيهان ورزشي 
در مقاله اي با عنوان »آن ورزشكاري كه اگر المپيك 
باشد زندگي كند و اگر نباشد بميرد، همان بهتر كه 
بميرد!« جواب بسيار تندي به اعتراضات محمدعلي 
صنعتكاران، براي اعزام نش��دن و ب��ه تبع آن مدال 
نگرفتن اعضاي تيم ملي كشتي داد.)8( البته از طرف 
ديگر هم موافقان اعزام ورزشكاران ايراني به المپيك 
مسكو حين برگزاري مس��ابقات، به نوعي مخالفت 
خود را با تصميم ش��وراي انقالب ابراز مي داشتند. 
به طور مثال روزنامه »م��ردم« - ارگان حزب توده 
ايران- در تاريخ 15 م��رداد 1359. ش، در مطلبي 
با عنوان »صلح، دوستي و تفاهم ميان ملت ها فاتح 
گرديد« نوشت: »امريكا با سوء استفاده از رويدادهاي 
افغانستان كوشيد تا توطئه ننگين خود را عليه اين 
جشن برادري و دوستي ملت ها كه چون خاري هر 
چهار سال، بيش از گذشته در چشمان جنايتكار او 
فرو مي رود، عملي كند و با تحريم بازي هاي المپيك، 
خود را از ضربه شكست در افغانستان رنگ تجديد 
بزند...  اما نظام سوسياليستي برتري عظيم خود را 
بر نظام سرمايه داري نماياند و صلح و دوستي ميان 
ملت ها، تفاهم و همزيستي مسالمت آميز در المپيك 

مسكو پيروز شد!«)9(
در واقع روزنامه مردم با درج اي��ن مطلب، عالوه بر 
مخالفت خود با تحريم المپيك مس��كو از س��وي 
امريكا و متحدانش، جمهوري اسالمي ايران را هم 
به خاطر تحريم بازي ها - البته از موضع اسالمي- به 
شكست در عرصه دوستي و تفاهم بين ملت ها! متهم 
كرده بود. در ضمن در چند ش��ماره بعد هم دوباره 
روزنامه مردم در مطلبي با عنوان »شكوه آرمان هاي 
المپي��ك)10(«، در تاريخ 26 م��رداد 1359. ش، در 
ذيل دادن گزارش از روند برگزاري المپيك و نتايج 
آن و ثبت ركوردهاي جديد قهرماني در رشته هاي 
مختلف ورزشي، به شكلي تلويحي اعتراض خود را به 
تحريم المپيك از سوي شوراي انقالب بيان داشت. به 
هر تقدير در آن سال، ايران و 81 كشور ]بلوك غرب[ 

در المپيك مسكو شركت نكردند. 
  تحريم المپيك لس آنجلس، براي رساندن 

فرياد اعتراض! 
بعد از پايان المپيك مس��كو، حوادث��ي در ايران به 
وقوع پيوست كه باعث ش��د مواضع ضدامريكايي 
ايرانيان را پررنگ تر كند. حمل��ه ارتش بعث عراق 
به خاك وطن، اش��غال خرمش��هر و حمايت همه 
جانبه مالي، تسليحاتي و سياسي امريكا از اقدامات 
صدام، به عالوه تش��ديد تحريم هاي اقتصادي اين 
كش��ور عليه ايران اس��المي، موجب ايجاد نفرت 
عميق تر مردم از سياس��ت هاي استكباري امريكا 
ش��د. بعد از آن ني��ز رويارويي منافقين ب��ا مردم و 
به شهادت رساندن مس��ئوالن نظام و حتي مردم 
عادي و حمايت امريكا از تروريس��ت هاي سازمان 
مجاهدين خلق، باعث اعتراض ش��ديد ايران عليه 
امريكا به مجامع بين المللي شد. اما از آنجا كه مجامع 
بين المللي اقدامي در محكومي��ت امريكا نكردند، 
نظام جمهوري اسالمي به فكر پيدا كردن راه هاي 
ديگري براي رساندن فرياد اعتراض خود به گوش 

مردم جهان افتاد. 
يك��ي از اين راه ه��ا، تحريم المپي��ك لس آنجلس 
)امريكا( در سال 1363. ش، و در اوج جنگ تحميلي 
عراق عليه ايران بود. البته در آن سال، اين تنها ايران 
نبود كه المپيك لس آنجلس را تحريم مي كرد، زيرا 
در آن سال كشور ش��وروي و 14 كشور بلوك شرق 

هم آن را تحري��م كردند! اين بار ني��ز منطق ايران، 
با س��اير تحريم كنندگان متفاوت بود. كشور ما به 
دليل رس��اندن فرياد اعتراض خود به سياست هاي 
ظالمان��ه امريكا علي��ه نظام جمهوري اس��المي و 
كشورهاي بلوك شرق به دليل رقابت هاي سياسي 
و قدرت طلبانه با بلوك غرب، ب��ه چنين تحريمي 
پيوستند. جالب اس��ت كه قبل از شروع مسابقات 
المپيك لس آنجلس، ش��عارهاي »نه ش��رقي، نه 
غربي، جمهوري اسالمي« و »ما بازي نمي كنيم« در 
راهپيمايي ها و نمازجمعه هاي سراسر كشور، از سوي 
مردم انقالبي بسيار تكرار مي شد! به همين شكل هم 
وقتي اخبار مربوط به تحريم المپيك لس آنجلس در 
مطبوعات ايران درج شد، آنقدر كشور و حتي جامعه 
ورزشي درگير مسائل جنگ و حوادث داخلي بود كه 
اخبار مربوط به بازي هاي المپيك، بازتاب چنداني 

ميان رسانه ها و مردم نداشت.)11( 
  درخشش پارالمپيكي هاي ايران در سئول 
پس از سپري ش��دن دو دوره وقفه، در سال 1367. 
ش، كاروان اي��ران در بازي ه��اي المپيك س��ئول 
)1988. م( حض��ور پيدا كرد. در اي��ن دوره كاروان 
ايران، 27 ورزشكار داشت و با تك مدال نقره عسكري 
محمديان در رش��ته كش��تي و قرار گرفتن در رده 
سي وشش��م، به كار خود خاتمه داد.)12( اما ش��ايد 
نكته جالب تر از مدال نقره محمديان، اولين حضور 
ورزشكاران ايراني در مسابقات پارالمپيك سئول بود. 
در اين دوره ورزش��كاران معلول و جانباز ايراني، در 
چهار رشته واليبال نشسته، دو و ميداني، وزنه برداري 
]در چند وزن[ و گلبال شركت كردند و توانستند در 
اين مسابقات، 4 مدال طال، يك نقره و 3 برنز به دست 
بياورند! اين نتايج درخش��ان در نخس��تين حضور 
پارالمپيكي هاي ايراني، نه تنها مردم و مس��ئوالن 
ايراني را بسيار خوش��حال كرد كه حتي مسئوالن 

پارالمپيك را هم شگفت زده كرد! 
  ورزش از عقيده و سياست جدا نيست!

مرور تصميمات و كاركردهاي كشورهاي قدرتمند 
در زمينه مسابقات ورزشي بين المللي، به عيان نشان 
از اين مطلب دارد كه »ورزش« براي آنان به عنوان 
ابزاري جهت تحقق اهداف سياسي شان مطرح است 
و اينكه شعارهايي همچون »ورزش، ابزار توسعه صلح 
پايدار« و »جدايي ورزش از سياست« تنها جمالت 
زيبايي است كه عدم پايبندي كشورهاي قدرتمند به 

آن براي بسياري از مردم جهان روشن شده است. 
حاال بر اين اساس، بايد اين پرسش مطرح شود: چرا 
بايد نظام جمهوري اسالمي ايران براي پايبندي به 
اصول عقيدتي و سياسي خود، در صحنه هاي ورزشي 
دنيا محكوم ش��ود؟ و عده اي نيز در داخل، سخنان 
دش��من پس��ند را تكرار كنند؟ چطور منتقدان و 
معترضان پايبندي نظام به اصول اعتقادي و سياسي 
خود را عامل تضعيف ورزش و ورزشكاران مي دانند؟ 
مثالً براي اثبات دروغ بودن اين ادعا كه »ورزش ايران 
به دليل عدم شركت در دوره المپيك مسكو و لس 
آنجلس، دچار افت شديد و ناكارآيي شد« فقط كافي 
است نتايج حضور ايران در المپيك مونترال در سال 
1976. م )1355. ش( را با نتايج حضور در المپيك و 

پارالمپيك سئول )1367. ش( مقايسه كنيم: 
ايران در المپيك مونترال در س��ال 55، تنها يك 
مدال نقره توس��ط منصور برزگر در كشتي و يك 
م��دال برن��ز در وزنه برداري كس��ب ك��رد، اما در 
المپيك س��ئول و بعد از دو دوره عدم ش��ركت در 
مس��ابقات المپيك، عالوه بر مدال نقره محمديان 
در كشتي، چندين مدال رنگارنگ در پارالمپيك 
كس��ب كرد. در نهايت بايد به اين مهم اشاره كرد 
كه ايران اس��المي نه براس��اس عملكرد دوگانه و 
منافقانه كش��ورهاي قدرتمند كه براساس مباني 
عقيدتي و خط قرمزهاي سياس��ي خود، شكل و 
نحوه حض��ور در بازي هاي ورزش��ي بين المللي از 
جمله بازي ه��اي المپيك را مش��خص مي كند و 
مسائلي همچون رويارو نشدن با نمايندگان رژيم 
اشغالگر صهيونيستي و رعايت حجاب از سوي بانوان 
ورزشكار و...  نمي تواند بهانه اي براي سرزنش نظام 

جمهوري اسالمي ايران باشد. 
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مروري ب�ر تصميم�ات و كاركردهاي 
كشورهاي قدرتمند در زمينه مسابقات 
ورزش�ي بين المللي، به عيان نشان از 
اين نكته دارد كه »ورزش« براي آنان 
به عنوان اب�زاري جهت تحقق اهداف 
سياسي مطرح است و شعارهايي چون 
»ورزش، ابزار توس�عه صل�ح پايدار« 
و »جداي�ي ورزش از سياس�ت« تنها 
جمالت زيبايي است كه عدم پايبندي 
كشورهاي قدرتمند به آن براي بسياري 
از م�ردم جهان روش�ن ش�ده اس�ت
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به بهانه انتشار يادمان
 آيت اهلل بهاء الدين محالتي

روايتي از 6 دهه مبارزه
 با استعمار

   دكتر محمدجواد مرادي نيا
 دوس��تان خوبم در 
دفتر ادبيات انقالب 
اسالمي كه جواني 
و عمرش��ان را پاي 
تحقي��ق و تدوي��ن 
تاري��خ و ادبي��ات 
انق��الب اس��المي 
گذاش��ته اند، خبر 
دادن��د مجموعه اي 
را در دس��ت تأليف 
و آماده سازي دارند 
كه قرار است معرف رجال مؤثر انقالب اسالمي باشد 
و از نگارنده نيز براي مش��اركت و همكاري در اين 
موضوع دعوت كردند. پيش��نهاد بدي نبود، چراكه 
عالوه بر عالقه مندي به مباحث حوزه رجال انقالب، 
جمع و جور بودن و حجم نه چندان زياد كتاب هاي 
مجموعه، وقت زيادي هم نمي گرفت و برنامه ريزي 
براي انج��ام آن را آس��ان مي ك��رد. در مرحله بعد 
فهرست پيش��نهادي به دستم رس��يد و بايد از آن 
ميان، يك نام را برمي گزيدم. فهرست40- 50 نفره 
را چند بار باال و پايين كردم تا آنكه چشمم روي نام 
مرحوم آيت الل حاج شيخ بهاءالدين محالتي متوقف 
شد. راستش نمي دانم چرا؟ چون شناخت زيادي هم 
از آن مرحوم نداشتم و فقط مي دانستم روزگاري در 
استان فارس، هدايتگر مردم انقالبي آن خّطه بوده 
و در ماجراي بازداشت و حبس امام خميني در 15 
خرداد1342 نيز چند روزي هم بند و همراه امام در 

عشرت آباد و داوديه بوده است. 
با مطالعه و بررسي منابع، به شخصيت اين روحاني 
آگاه، عاقل و مبارز عالقه مندتر شدم و برايم روشن 
گرديد انتخاب بجايي كرده ام. من آيت الل بهاءالدين 
محالت��ي را مردي يافت��م » عال��م«، » آگاه« و»با 
تدبير« كه اين سه را در راه مبارزه اي مقدس به كار 
گرفت كه از اعماق جان بدان باور داشت و سرتاسر 
عمر طوالن��ي اش را از جواني تا مرگ وقف آن كرد. 

آيت الل محالتي مب��ارزه خويش را از 20س��الگي 
عليه استعمارگران و اشغالگران انگليسي آغازيد و 
در ادامه متعرض استبداد رضا شاهي و محمدرضا 
شاهي شد. او در اين راه، زماني با دليران تنگستان 
همرزم بود. لختي با آيت الل كاشاني و دكتر محمد 
مصدق و س��رانجام نيز با آي��ت الل خميني همراه 
و همگام ش��د و تا پايين كش��يدن محمدرضا شاه 
از تخت اس��تبداد، دمي نياس��ود. البته پش��ت سر 
گذاش��تن اين مس��ير دراز و پرپيچ و خم، خالي از 
مخاطره و تهديد نبود، مخاطراتي كه آيت الل خوب 
از آنها آگاه بود و با چش��ماني باز به استقبالش��ان 
مي ش��تافت. ام��ا تفاوتي ك��ه آي��ت الل محالتي با 
برخي ديگر داش��ت، پختگي و اعتق��ادش بود، نه 
كند مي رفت و نه تند و باور داش��ت اين دو ويژگي، 
مي توانند رخنه گاه شكست يا انحراف باشند، پس 
براي پيشگيري از اين دو آفت، راه ميانه را برگزيد 
و اين البته به معناي س��ازش با ظل��م و ظالم نبود. 
به هر ترتيب، نگارن��ده در اين تحقيق كوش��يد تا 
با بهره گيري از اس��ناد و م��دارك معتبر، در كمال 
بي طرفي كه الزمه هر پژوهش علمي اس��ت، به باز 
شناساندن چهره مردي بپردازد كه در تاريخ معاصر 
كشور ما نقشي و س��همي داشته و بر گردن انقالب 
ما حقي. اس��ناد و مدارك بر جاي مانده در پرونده 
مبارزاتي آيت الل محالتي در س��اواك، اعالميه ها، 
نامه ها و اطالعيه هاي منتش��ره در دوران انقالب، 
خاطرات مبارزين و همراهان، مندرجات نشريات و 
اطالعاتي ديگر - كه در متون و آثار تاريخي به دست 
آمد- منابع عمده اين تحقيق بوده اند، اما اينها همه، 
در حكم آيينه اي است كه فقط سيماي سياسي اين 
عالم مجاهد را بازتاب مي دهد و ناگفته روشن است 
شخصيت و چهره آيت الل محالتي، از ابعاد ديگري 
نيز برخوردار بوده كه بدون آگاهي از آنها، نمي توان 
به شناخت كاملي از زندگي او دست يافت. بنابراين 
آنچه خواننده در اين اثر با آن آشنا مي شود، عمدتاً 
كارنامه سياسي رهبر روحاني و فقيد استان فارس 
اس��ت و البته مختصري نيز داش��ته هاي علمي و 
مروري هم بر تبار و پيش��ينه خانوادگ��ي او. تا چه 

قبول افتد و چه در نظر  آيد. 
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