
   احمدرضا صدری
در روز های�ی ک�ه بر م�ا می گ�ذرد، ُفرَقت ش�هید 
محمدعلی رجایی، نماد پاکی و خدمت در جایگاه 
ریاست جمهوری اسالمی ایران، 40 ساله می شود. 
این موسم، فرصتی مناسب برای بازشناسی ایمان 
و آرمان اوس�ت. چهار روایتی که در پ�ی می آید، 
آیینه ای از س�لوک و س�یره آق�ای رئیس جمهور 
اس�ت. امید آنک�ه تاریخ پژوهان انقالب اس�المی 
و عم�وم عالقه من�دان را، مفی�د و مقب�ول آی�د. 

      
   بر محمل اعتقاد و دفاع قاطع، از مذهب حقه 

جعفری)ع(
شهید محمدعلی رجایی یاران و دوستانی داشت که 
چون خود او، از مطرح شدن و بیان خاطرات، گریزان 
بودند! آن��ان کم و بیش، همچنان حی��ات دارند و در 
حداقلی  ترین شکل خود، به روایت یادمان های شان 
می پردازند. رضاحس��ین میرزاطاهری، در زمره این 
طیف به شمار می رود، که از مقطع حضور در مسجد 
هدایت ته��ران و اس��تماع س��خنرانی های آیت اهلل 
س��یدمحمود طالقانی، با ش��هید رجایی آشنا شد و 
به این دوس��تی و ارتباط، تا پای��ان حیات آن بزرگ، 
تداوم بخشید. ش��مه ای از س��خنان وی، از این قرار 
است: »مسجد هدایت، مهم  ترین پایگاه وعظ و تفسیر 
قرآن در آن دوران بود و همیشه جمع زیادی از مردم 
از اقش��ار مختلف در این مجالس شرکت می کردند. 
شهید رجایی همواره دوستانش را، به شرکت در این 
مجالس ترغیب می کرد. مخصوصاً ش��ب های جمعه 
که پس از س��خنرانی، جلس��ه گفت وگو و پرسش و 
پاس��خی بود، که در آن به بس��یاری از پرسش های 
ما پاسخ داده  می ش��د. یک بار یادم هست که بین ما 
و دو نفر از برادران اهل تس��نن، بحث��ی پیش آمد و 
طرفین سعی زیادی کردند که یکدیگر را قانع کنند. 
یادم هس��ت که در این مواقع، ش��هید رجایی بیش 
از دیگران شور و شوق نش��ان می داد. در دورانی که 
دنبال مناب��ع و مآخذ معتبر ب��رای تبیین آرای خود 
بودیم، در س��فری کتاب ش��ب های پیش��اور نوشته 
سلطان الواعظین شیرازی را، پیدا کردیم و توانستیم 
با کمک آن کتاب، آن دو برادر اهل تسنن را قانع و به 
حقانیت مکتب ش��یعه جعفری متقاعد کنیم. شهید 
رجایی از قبل، این کتاب را می ش��ناخت و می گفت 
باید از این کتاب اس��تفاده های فراوان��ی برد. صبر و 
حوصله، استقامت و اخالق اسالمی، فضایل برجسته 

این ش��خصیت بزرگ بود و هرگز ندیدم و از کس��ی 
هم نشنیدم، که ایش��ان حتی یک بار رفتاری خالف 
ش��ئونات یک مس��لمان انجام دهد، یا مثاًل شوخی 
نابجایی کرده باشد. ش��خصیت واالی ایشان، سبب 
می شد تا همگان، احترام شان را نگه دارند و در عین 
حال، چنان با ایشان صمیمی باشند که بتوانند تمام 
مشکالت و دردهایش��ان را، به ایشان بگویند. شهید 
رجایی بر رفتار و گفتار خود، بسیار مسلط بود و این 
ویژگی در ایشان، دیگران را به شدت تحت تأثیر قرار 
می داد. ش��هید رجایی ابتدا در نیروی هوایی بود و به 
علت درگیری  ها و گرفتاری  هایی که در آنجا پیدا کرد، 
به آموزش و پرورش آمد و عالقه زیادی به معلمی پیدا 
کرد. ایش��ان در برخورد با هم دوره ای  ها و همکاران، 
سعی می کرد نمونه کامل اخالق و رفتار اسالمی باشد. 
در برابر استادان هم همین طور بود و اگر استادی در 
خط اسالم حرکت می کرد، بسیار مورد عالقه و احترام 
ایشان بود. با کسانی هم که افکار ضداسالمی داشتند، 
رفت��اری قاطع و جدی داش��ت و این روی��ه را هرگز 
تغییر نداد! در سال 1350، کالس های آموزش ضمن 
خدمت برای دبیران در تهران تش��کیل شد و شهید 
رجایی، تنها کسی بود که در مقابل رفتار غیراسالمی 
بعضی از استادان، می ایستاد و سعی می کرد آنها را به 
درستی و راستی، دعوت و ارشاد کند. بعضی از افراد 
ناآگاه، گاهی به این ش��یوه ایشان اعتراض می کردند 
ولی ایشان همچنان ثابت قدم به راه خود ادامه می داد. 
ش��هید رجایی مرد عمل بود. پس از پیروزی انقالب 
اس��المی و هنگامی که کاندیدای ریاست جمهوری 
ش��ده بود و کاماًل هم مش��خص بود که رأی خواهد 
آورد، همچن��ان به فعالیت ه��ای قبلی خ��ود ادامه 
می داد و نمی گذاش��ت کوچک ترین وقفه ای، در آنها 
ایجاد ش��ود. من روز 19 رمضان،  یعنی یک روز قبل 
از انتخابات ریاس��ت جمهوری، با ایشان قرار مالقات 
داشتم. وقتی رفتم، ایشان گفت چند مهمان خارجی 
و یکی از سفرا آمده اند، شما به اتاق دیگر تشریف ببرید 
و قرآن بخوانید تا آنها بروند و من خبرتان کنم! ایشان 
لحظه ای از یادآوری تالوت قرآن ب��ه خود و دیگران 
غافل نمی شد، چون خیلی خوب می دانست از طریق 
انس با قرآن و انجام دادن دس��تورات آن، از استعمار 
و استثمار اثری باقی نخواهد ماند. خصلت آن شهید 
بزرگوار، متان��ت، ادب، صبر، ایم��ان و تدین واقعی، 
تالش برای ارشاد همه و دلس��وزی عمیق نسبت به 
جملگی بندگان خدا بود. ایشان واقعاً اعتقاد راسخ به 

مذهب حقه جعفری داشت و برای ارشاد دیگران به 
این مذهب، از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد...«. 

پیامده�ای  پ�ای  ش�جاعت،  کم�ال  ب�ا   
تصمیم گیری هایش می ایستاد!

قاطعیت و پایمردی در امر دی��ن و دنیا، از خصال بارز 
ش��هید محمدعلی رجایی بود. او عالوه ب��ر اینکه در 
انجاِم بهن��گام و کامل تکالیف ش��رعی، جدیت کامل 
داش��ت، در تحقق آنچه ب��ه حقانیت آن پ��ی می برد، 
نیز ثابت قدم بود. علی واعظیان از دوس��تان آن شهید 
نامور، در باب این خصل��ت او، چنین می گوید: »من از 
سال 1335 که وارد دانشس��رای عالی شدم، با ایشان 
آشنا شدم. اکثر دانشجوها، از شهرستان  ها آمده بودند 
و خیلی با هم آش��نا نبودند. با ایش��ان هم جز یکی دو 
نفر از دانشجو ها که اعتقادات مذهبی داشتند، کسی 
سروکار نداشت اما مدتی که گذشت به دلیل شجاعتی 
که در انتقاد از استادان داش��ت و خیلی راحت زیر بار 
حرف آنها نمی رفت، شخصیت برجسته ای شد و همه 
به او توجه کردند. ش��جاعت، صراحت لهجه و منطق 
محکمش، از او ش��خصیتی تأثیرگذار ساخت و کم کم 
دانش��جویان به او عالقه پیدا کردند و م��ورد احترام و 
اعتماد همه قرار گرفت، به طوری که در س��ال 1338 
که فارغ التحصیل ش��دیم، عده زیادی از دانشجویانی 
که طی سه سال دانشسرای عالی همکالسی او بودند، 
بسیار با او صمیمی ش��دند و حتی بعضی از آنها تحت 
تأثیر شخصیت و منش او، عاداتی مثل سیگار کشیدن 
را هم کنار گذاش��تند. یادم هس��ت دانش��جویان در 
دانشس��رای عالی، خیلی عالقه داشتند که با استادان 
عکس بگیرند ولی ش��هید رجایی با هر کس��ی عکس 
نمی گرفت و فقط با کس��انی عکس می گرفت، که به 
آنها اعتقاد و ایمان داش��ت و خط فک��ری و اطالعات 
علمی آنها را، قبول داشت. با کسانی که با خط فکری 
آنها موافق نبود، مطلقاً رابط��ه برقرار نمی کرد و حتی 
حاضر نبود که با آنها عکس بگیرد! یکی از ویژگی های 
برجسته ایشان، نماز سروقت خواندن بود. همیشه در 
هر وضعیت و ش��رایطی که بود، نماز سر وقت را ترک 
نمی کرد. یک با در س��ال 1352 یا 1353 داشتیم در 
خیابان پهل��وی )ولیعصر کنونی(، به جلس��ه  ای که با 
دوستان برای ناهار داشتیم، می رفتیم که سر چهارراه 
عباس آباد )ش��هید بهش��تی(، صدای اذان را شنید و 
گفت ماش��ین را نگه دار، برویم مس��جد نماز بخوانیم 
و بعد راه بیفتیم! گفتم ولی دوس��تان منتظرند. گفت 
کمی انتظار اش��کال ندارد، من با خ��دای خودم عهد 

»نکته ها و خاطره هایی از سلوک آقای رئیس جمهور « در آیینه 4 روایت

مردی که
 دنیا برای او کوچک بود!

بس��ته ام در هر جا و هر ش��رایطی که بودم، نمازم 
را س��ر وقت بخوانم و اگر فراموش کردم، یک روز 
روزه بگیرم!... خالصه رفتیم و نماز را خواندیم. او 
تا زمانی که زنده بود، بر این عهد استوار ماند و من 
حتی یک بار هم ندیدم که چه در زمان معلمی، چه 
بعد ها وزارت و نخست وزیری و ریاست جمهوری، 
نماز سر وقتش تعطیل ش��ود، یا به تعویق بیفتد. 
شهید رجایی حقیقتاً از کار کردن خسته نمی شد 
و گاهی روزها، تا 16 ساعت هم یکسره کار می کرد 
و از این جلسه به آن جلس��ه می رفت و با دقت به 
حرف  ها گوش می داد و یادداش��ت برمی داش��ت 
و تجزیه و تحلیل می کرد. بس��یار ه��م پیگیر بود 
و تا در مس��ئله ای به نتیجه نمی رس��ید، دس��ت 
برنمی داش��ت. وقتی هم که به نتیجه می رس��ید 
که کاری درست است و باید انجام شود، لحظه ای 
تردید نمی کرد و قطعاً آن را انجام می داد. بس��یار 
شجاع، قاطع و دقیق بود و به هیچ وجه، وقت را از 
دست نمی داد و با کمال شجاعت، پای پیامدهای 
تصمیم گیری هایش می ایس��تاد. وقتی هم که از 
خس��تگی حرف می زدید، می گفت کار برای خدا 
خس��تگی ندارد. در دورانی که کفی��ل آموزش و 
پرورش بود، اتحادیه چاپخانه داران با توجه به باال 
رفتن هزینه ها، می خواس��تند قیمت کتاب های 
درسی را باال ببرند. شهید رجایی با حوصله و دقت 
به حرف هایشان گوش داد و بعد از یک ربع، طوری 
با آنها حرف زد که همه قانع شدند، که فعاًل دست 
از باال بردن قیمت  ها بردارند و کتاب  ها را با همان 
نرخ س��ابق چاپ کنند. آنها معتقد بودند سخنان 
شهید رجایی، به قدری صمیمانه و صادقانه بود که 
نتوانستند روی حرف هایش حرفی بزنند و قبول 
کردند که با همان قیمت های سابق کار کنند...«. 
  حتی روحانیونی که به زندان می آمدند، ترجیح 

می دادند آقای رجایی امام جماعت باشد!
همان گونه که در بخش های پیشین اشارت رفت، 
مقاومت و پایمردی، از خصال بارز شهید محمدعلی 
رجایی بود. در یادمان پی آمده، علی اکبر حیدری از 
مبارزان هم بند با آن مبارز خستگی ناپذیر در زندان 
قصر، به بیان شمه ای از خاطرات خویش پرداخته 
است: »من در زندان قصر، با ایشان آشنا شدم. ما 
در یکی از بندهای زندان قصر بودیم، که شنیدیم 
عده ای در زندان شماره 4 قصر، تصمیم گرفته اند 
نماز را به جماعت بخوانند و رژیم هم به این جرم، 
آنها را به بندهای عادی تبعید کرده و زیر فشار قرار 
داده است! من واقعاً از این حرکت برادران، بسیار 
خوشحال شدم و سعی کردم از کم و کیف قضایا، 
مطلع ش��وم. باالخره یک روز مرا به زندان شماره 
4 منتقل کردند. ورود من به آنجا همزمان ش��د با 
بازگرداندن زندانی  ها از تبعید. آنها در اتاقی نشسته 
و ماجرا هایی را که در تبعید بر آنها گذشته بود، برای 
بقیه زندانی  ها توضیح می دادند. یکی از چهره های 
ش��اخص تبعیدی ها، آقای رجایی ب��ود. تا قبل از 
نماز جماعت، رژیم اجتماع بیش از دو نفر در نماز 
جماعت را، ممنوع کرده بود. برادران می خواستند 
با این کارشان، اوالً دستور را نقض کنند و ثانیاً در 
جهت متشکل کردن جمع اسالمی و ایجاد وحدت 
حرکت کنند و اقامه نم��از جماعت، هر دو منظور 
آنان را برآورده می کرد. در نوبت اول، 13 نفر نماز 
را به جماعت خواندند. موقعی که برگشتند، قرار 
شد این کار را مرحله به مرحله انجام بدهند و هر 
نوبت، 10 نفر نماز بخوانن��د تا رژیم با این حرکت 
فرسایشی برادران، خسته شود. البته احتمال اینکه 
برادران را، به زندان های مناطق دورافتاده تبعید 
کنند وجود داشت ولی این حرکت به قدری مهم و 
تأثیرگذار بود که به تحمل این مشکالت می ارزید. 
اکثر افرادی که در آن جمع بودند، برای بیش از بار 
دوم تبعید شده بودند. رژیم این افراد را به بد ترین 
بند ها و سلول  ها می فرستاد ولی آنها همچنان به 
خواندن نماز جماعت ادامه می دادند. رژیم وقتی 
دید حریف آنها نمی ش��ود و در ی��ک اتاق هم که 
هستند نماز را به جماعت می خوانند، به گارد خود 
دستور داد به نمازگزاران حمله و فرش یا گلیم زیر 
پای آنها را جمع کند! بع��د هم عده ای از مجرمان 
عادی را ترغی��ب کرد، که با چاقو ب��ه نمازگزاران 
حمله کنند، اما رفتار برادران طوری بود که حتی 
زندانیان عادی هم جلب  می شدند و از اینکه آنها 
را اذیت کنند، ش��رم می کردند! باالخره رژیم که 
از هیچ ی��ک از ترفندهایش نتیج��ه نمی گیرد، به 
مذاکره با زندانیان تن می دهد و نمازگزاران، شهید 
رجایی را به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند. 
ش��هید رجایی در آن مذاکره ب��ه محرری رئیس 

زندان قصر، اعتراض می کند: مگر ش��ما زندانیان 
را، به این دلیل زندانی نمی کنید که تربیت شوند، 
پس چرا در زندان زور حکومت می کند و در زندانی 
که شما رئیس آن هس��تید، هر زندانی ای که زور 
بیشتری دارد، به ضعیف تر ها ظلم می کند؟ آیا شما 
این موضوع را می دانید و سکوت می کنید؟... این 
حرف ها، حسابی به محرری برمی خورد و دستور 
می دهد آقای رجایی را به سلول انفرادی بیندازند! 
محرری از زندانی  ها خواست که نماینده دیگری را 
برای خود انتخاب کنند و آنها، روی آقای رجایی 
پافشاری کردند. محرری هم زیر بار این درخواست 
نرفت و کاًل از خیر مذاکره گذشت! باالخره بعد از 
یک ماه، برادران توانس��تند حرف خودشان را به 
کرسی بنشانند و ابتدا در زندان شماره 4 و سپس 
در س��ایر زندان ها، نماز به جماعت برقرار  می شد. 
در جمع م��ا، خود ش��هید رجایی ام��ام جماعت  
می ش��د، چون این کار با همت و مقاومت ایشان 
انجام ش��ده بود. حتی روحانیان و علمایی هم که 
برای مدتی به جمع ما منتقل  می ش��دند، ترجیح 
می دادند آقای رجایی امام جماعت باش��د! البته 
ایشان اغلب و با کمال تواضع، این کار را به دیگران 

واگذار می کرد...«. 
  همواره در طی طریق های دش�وار، رو به 

تکامل می رفت
مرگ آگاهی و غایت نگری، از خص��ال بارز مؤمنان 
به ش��مار می رود. رجایی مخلص و فداکار نیز، که 
عم��ری دل در گرو تکلیف و به ک��ف آوردن رضای 
الهی نهاده بود، ت��ا پایان حیات بر ای��ن عهد باقی 
ماند و س��رفرازانه، این دنیا را ترک گفت. حس��ین 
مظفری نژاد از م��راوداِن آن دولتمرد ت��راز، در این 
باره چنین آورده است: »ش��خصیت شهدا به ویژه 
ش��هید بزرگوار آقای رجایی، از ابعاد مختلفی قابل 
بررسی است. ش��هدا انس��ان های ویژه ای هستند، 
که خصائل و برجس��تگی های اخالق��ی فراوانی را، 
می توان در زندگی آنان برشمرد. شهید رجایی هم 
به عنوان معلمی نمونه و الگویی شاخص در زمینه 
مسئولیت پذیری، ایمان، تعهد، والیتمداری و تمام 
ویژگی های یک انسان مؤمن، از این قاعده مستنثی 
نیس��ت. اما من قبل از هر چیز، ایش��ان را با ویژگی 
اخالص به یاد می آورم، اخالصی که از امام بزرگوار 
آموخته بود و همواره با دعا از خدا می خواست، که او 
را در این راه ثابت قدم بدارد. به اعتقاد من دشوارتر از 
اخالص داشتن، وجود ندارد و در کشاکش مشکالت 
زندگی و زمانه، اگر انسان بتواند این ویژگی را حفظ 
کند، بزرگ ترین کار را انجام داده است. خود شیطان 
هم در قرآن به خدا می گوید من تمام بندگان تو را به 
انحراف می کشم، مگر یک گروه را و آن هم بندگان 
مخلص توست. این ویژگی واال و متعالی در شهید 
رجایی، در اوج کمال بود و ایشان حقیقتاً از هر نوع ریا 
و خودنمایی و منّیت، نجات یافته بود. به نظر بنده اگر 
شهید رجایی توانست در تمام مراحل زندگی موفق 
شود و نهایتاً هم به فوز عظیم شهادت نائل آید، به این 
دلیل بود که همه کار ه��ا را خالصاً مخلصاً لوجه اهلل 
انجام می داد و تحسین و تکذیب احدالناسی، او را در 
انجام وظیفه مردد نمی کرد. دومین ویژگی در زندگی 
شهید رجایی، این بود که همواره در طی طریق های 
دشوار رو به تکامل می رفت. همه می دانیم که زندگی 
او در کودکی، قرین فقر و رنج و دشواری فراوان بود به 
طوری که در نوجوانی یتیم شد و برای تأمین معاش 
خانواده، به دست فروشی پرداخت ولی در عین حال 
از تحصیل علم و تهذیب نفس، غفلت نکرد و توانست 
به تحصیالت خود ادامه دهد و معلم شود. بعد هم که 
در دوره دانشجویی، به فعالیت های سیاسی پرداخت 
و یکی از فعال  ترین دانشجویان بود. سومین ویژگی 
در زندگی این شهید بزرگوار، این است که رفتار او با 
مردم، دوستان و خانواده، از دورانی که یک معلم ساده 
بود، تا زمانی که به نخست وزیری و ریاست جمهوری 
رسید، ذره ای فرق نکرد و منصب و مقام و شهرت، 
کمترین تأثیری ب��ر تواضع، اخ��الص، مهربانی و 
مردم داری او نگذاشت. واقعاً دنیا برای او کوچک بود 
و روح بزرگش، در قفس تنگ دنیا نمی گنجید! به نظر 
من ش��هید رجایی مصداق کامل نفس مطمئنه ای 
است، که خداوند در قرآن به آن اشاره دارد. چهارمین 
ویژگی شهید رجایی، مرگ آگاهی بود. همواره آماده 
استقبال از مرگ بود. یادم هست که چند روزی قبل 
از شهادت ایشان، به دیدارش رفتم و ایشان حرفی به 
من زد، که هرگز از یاد نخواهم برد. ایشان گفت من 
یک معلم ساده بوده ام و هستم و تمام این مناصب، 
در واقع امتحانات و ابتالئات الهی هستند، دیگر هم 
چیز زیادی باقی نمانده، این 14 روز را هم باید سپری 
کرد!... روزی که خبر ش��هادت ایش��ان را شنیدم، 
محاسبه کردم و دیدم دقیقاً 50 روز گذشته است! به 
همین دلیل احساس می کنم که ایشان، در دوره ای 
هم که نزدیک به دو سال در زندان کمیته مشترک 
بد ترین ش��کنجه  ها را تحمل کرد، همواره آمادگی 
کامل برای شهادت داش��ت و از مرگ نمی ترسید و 
به اعمال و عاقبت خود آگاه بود. ایشان را به قدری 
ش��کنجه داده بودند که پس از س��ال ها، هنوز آثار 
شکنجه را  می ش��د روی کف پا و ناخن های ایشان 
مشاهده کرد. به نظر بنده، خداوند ایشان را از دوران 
کودکی با مصائب و دش��واری های زیاد، برای انجام 
یک کار ب��زرگ آماده کرده بود. ش��اید از نظر مالی 
همواره در تنگنا و سختی بود اما از نظر روحی نشاط 
خاصی داشت و همواره خوش بود. از نظر او بهترین 
لحظات، وق��ت نماز و مناجات ب��ود و در نماز، حال 
عجیبی پیدا می کرد و گاهی اشک می ریخت! زندگی 
شهید رجایی، لحظه به لحظه اش درس بود. از دیگر 
ویژگی های ش��هید رجایی ادب، حجب، حیا و وقار 
ایشان بود. ایشان نه تنها در برابر بزرگ تر از خود، که 
در برابر کودکان دبستانی هم، تواضع به خرج می داد 
و با عبارات کریمانه و مؤدبانه، با آنها صحبت می کرد، 
طوری که عارف و عامی و پیر و جوان، شیفته برخورد 

ایشان  می شدند...«. 

حس�ین میرزاطاه�ری: »ش�هید 
رجایی ابتدا در نیروی هوایی بود و 
به علت درگیری  ها و گرفتاری  هایی 
که در آنج�ا پیدا کرد، ب�ه آموزش 
و پرورش آم�د و عالق�ه زیادی به 
معلمی پیدا کرد. ایش�ان در رفتار 
با هم دوره ای  ها و همکاران، س�عی 
می کرد نمونه کامل اخالق و رفتار 
اس�المی باش�د. در برابر استادان 
هم همین طور بود و اگر استادی در 
خط اس�الم حرکت می کرد، بسیار 
مورد احترام ایشان بود. با کسانی 
هم که افکار ضداسالمی داشتند، 
رفت�اری قاط�ع و ج�دی داش�ت 
و هرگز ای�ن رویه را تغیی�ر نداد!«

9
88498437گفتوگو
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مشروطه نگاران سکوالر و شاه قاجار

چالش با تصویرسازی 
یک سویه!

   محمدرضا کائینی
زمان��ه و کارنام��ه 
ش��اه  محمدعل��ی 
قاجار، در زمره فصول 
چالش برانگیز تاریخ 
مش��روطیت ایران 
است. اثر نوانتشار »در 
کشاکش مشروطه و 
استبداد«، که اخیراً 
از س��وی مؤسس��ه 
مطالع��ات تاری��خ 
معاصر ایران نشر یافته، سعی دارد تا تصویری واقعی تر، 
از این فرمانروای ایران ارائه کند. دکتر موسی فقیه حقانی 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب موضوع این اثر و در 

دیباچه آن، اشاراتی از این قرار دارد: 
»بازنگری و بازنگاری تاریخ معاصر ایران، امری الزم و 
ضروری است. در این فرآیند مورخ مسئول و متعهد، 
باید با فاصله گرفتن از مشهورات برساخته تاریخ نگاری 
سکوالر و فرقه ای عصر مشروطه، با تکیه بر مستندات 
اعم از نشریات، اس��ناد، کتب و خاطرات، بار دیگر به 
بررسی و نگارش تاریخ وقایع مهم دوره معاصر ایران 
اقدام کند. کتاب در کشاکش  مش��روطه و استبداد، 
تالشی است در راستای بررسی واقع بینانه رخدادهای 
نهضت مشروطیت ایران در مقطع حساس سلطنت 
محمدعلی شاه قاجار. نویس��نده با پذیرفتن ریسک 
سخن گفتن از شخصیت و اقدامات محمدعلی شاه، 
می کوشد با س��نجش ادعاهای مطرح شده درباره او، 
به روایتی روش��ن از آن دوره مهم دست یابد. ریسک 
این اقدام در به چالش کش��یدن روایاتی است، که از 
محمدعلی شاه دیوی وحش��تناک ترسیم می کند، 
که همه مشکالت مش��روطه را ناشی از خیره سری و 
خوی استبدادی او می داند. در این اثر سخن بر سر این 
نیست که محمدعلی شاه مستبد نبود، که بود، بلکه 
هدف نشان دادن سهم هر یک از جریان ها در ناکامی 
نهضتی است، که می توانست ایران را از مشکالت دوره 
قاجار برهاند و با استقرار مردم س��االری دینی، مانع 
حاکمیت س��یاه حکومت کودتایی پهلوی ها بر ایران 
شود. پرداختن به افراطی گری انجمن ها و مطبوعات 

و انتقام کش��ی های فرق ضاله از قاجاریه و تکاپوهای 
ایران ستیزانه فراماس��ون ها و کشورهای سلطه گر در 
کنار مضرات اس��تبداد قاجارها و خام اندیش��ی های 
محمدعلی ش��اه، می تواند ما را به تحلیلی روش��ن از 
وقایع آن دوران رهنمون شود و به بسیاری از سؤاالت، 
پاسخی درخور بدهد. از جمله اینکه چرا مراجع نجف 
کمر همت به س��رنگونی محمدعلی شاه بستند ولی 
مدتی بعد با مشاهده غلبه فراماسون ها و سکوالرها بر 
ایران، تقی زاده را بدتر از محمدعلی شاه دانستند و در 
نقد مشروطه غربی وافسار گسیخته نوشتند: خدا باز 
پدر استبداد سابق را بیامرزد، که حداقل به دین مردم 
کار نداشت!... یا اینکه چرا آیت اهلل حاج شیخ فضل اهلل 
نوری، با وجود همراهی های مؤثر در سال های آغازین 
مشروطه با این نهضت بزرگ، صف خود را از افراطیون 
و نفوذی های فرق ضاله و فراماس��ون ها جدا کرد و از 
باب دفع افسد به فاسد، به همراهی با محمدعلی شاه 
تن داد چراکه پیش بینی می کرد وضع ایران و اسالم با 
حاکم شدن سکوالرها و فراماسون ها، به مراتب بدتر از 
دوره حاکمیت قاجار خواهد شد. چنانکه با حاکم شدن 
افراطیون بر ایران، حداقل ثبات و آزادی ها نیز از دست 
رفت و مقدمات حاکم شدن دیکتاتوری رضاخانی، با 
عنوان دیکتاتوری منور بر ایران به دست همین افراد 
فراهم شد، که به مراتب بدتر و خش��ن تر از استبداد 
قاجارها بود. در این اثر، نویسنده می کوشد گوشه ای 
از اقدامات گروه های ساختارشکن را، در کنار اقدامات 
دربار قاجار و تأثیر آن بر سرنوشت ایران، واکاوی کند. 
حاصل آنکه حکومت استبدادی قاجاریه با همه بدی ها 
و کاستی ها، نظام مشروطه را پذیرفت و پادشاه آن برای 
به دست آوردن دل مخالفان خود، طوق عضویت در 
جامع آدمیت را که میراث به جامانده از فراموشخانه 
میرزاملکم خان بود، به گردن انداخت! اما سیر حوادث 
نشان داد که اعضای لژ بیداری ایران و سرکردگان فرق 
ضاله و افراطیونی که آیت اهلل العظمی آخوندخراسانی 
آنها را عشاق آزادی پاریس نامید، سودایی دیگر در سر 
داشتند و مشروطه را مقدمه سرنگونی قاجار و روی کار 

آوردن دولتی وابسته به استعمار قرار دادند...«.

   محمدعلی شاه قاجار، در دوران والیتعهدی در تبریز

علی واعظیان: »یک بار با ش�هید رجایی 
در سال 1353 داشتیم در خیابان ولیعصر 
کنونی، به جلسه  ای که با دوستان داشتیم، 
می رفتیم که س�ر چهارراه شهید بهشتی 
کنونی، صدای اذان را شنید و گفت ماشین 
را نگه دار، برویم مسجد نماز بخوانیم و بعد 
راه بیفتیم! گفتم ولی دوس�تان منتظرند. 
گفت کمی انتظار اشکال ندارد، من با خدای 
خودم عهد بسته ام در هر جا و هر شرایطی 
که بودم، نمازم را س�ر وق�ت بخوانم و اگر 
فراموش کردم، ی�ک روز روزه بگیرم!...«
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