
   سمانه صادقي
روزهاي اكنون، تداعي گر چهل و س�ومين سالروز 
برگزاري راهپيمايي هاي عظيم تاسوعا و عاشوراي 
حسيني)ع( در س�ال 1357 است. مقال پي آمده، 
در خوانش زمينه ها و پيامدهاي اين رويداد تاريخي 
به نگارش در آمده اس�ت، اميد آنك�ه مقبول  آيد. 

    
   پناه بردن پهلوي دوم به دولت نظامي

پس از شكست هاي پي در پي نخست وزيران انتصابي 
محمدرضا پهلوي براي فريب و سركوب نهضت اسالمي 
مردم ايران، شاه با توصيه و اصرار ويليام سوليوان)سفير 
وقت امريكا( و آنتوني پارسونز)س��فير وقت انگليس( 
دول��ت نظامي تش��كيل مي دهد. چه اينك��ه مقامات 
امريكايي و انگليس��ي معتق��د بودند تنها ب��ا ارعاب و 
سركوب هرچه بيشتر مردم مي توان مسير انقالب ملت 
ايران را متوقف ساخت! متعاقب مشورت با سوليوان و 
پارسونز، برژينسكي)مشاور امنيتي كارتر( نيز در تماس 
تلفني با محمدرضا پهلوي، حمايت كامل دولت متبوع 
خود را از او اعالم مي كند. برژينسكي در خاطرات خود، 
در اين باره مي نويسد: »من به ش��اه گفتم اوالً: اياالت 
متحده امريكا در بحران كنوني، به ط��ور تام و تمام و 
بدون هيچ گونه قيد و شرطي، از شما حمايت مي كند، 
ش��ما از حمايت كامل ما برخوردار هستيد. ثانياً: ما از 
تصميم شما چه راجع به شكل و چه راجع به تركيب 
حكومت مورد نظرتان حماي��ت خواهيم كرد. ثالثاً: ما 
ش��ما را به هيچ گونه راه حل خاصي، تشويق و ترغيب 
نمي كنيم! به نظر من مشكل شما اين است كه دست 
به يك سلسله اقدامات خاصي نمي زنيد كه اقتدار شما 
را به نحو مؤثر نشان دهد. شاه به س��ادگي پاسخ داد: 
چشم!...«. به همين روي شاه براي تشكيل يك دولت 
نظام��ي، بعدازظهر 14 آبان 1357، ارتش��بد ازهاري 
را - كه مطمئن ترين و مطيع ترين فرد نظامي بود- به 
كاخ نياوران احضار مي كند. انتخاب ازهاري به منظور 
برقراري حكومت نظامي و ايجاد فضاي رعب و وحشت 
و مقابله با قيام ملت ايران صورت گرفت، ولي شاه طي 
نطقي در تلويزيون، اين انتص��اب را به برقراري نظم و 
قانون در كشور نسبت داد! با آغاز به كار دولت ازهاري، 
رژيم نش��ان داد همچون گذش��ته براي آرام نمودن 

اوضاع، قصد سركوب شديد مردم معترض را دارد. 
   محرم 1357، موجي كه به دريا پيوست

با آغاز ماه محرم، مردمي كه با تعطيلي بازار، مدرسه، 
دانشگاه، كارخانه و اداره، اعتراضاتشان را نسبت به رژيم 
نشان مي دادند، تصميم گرفتند اين بار اعتراضاتشان 
را با مراسم عزاداري مذهبي همراه كنند. بخش زيادي 
از مردم تهران در اولين ش��ب محرم كه مقارن با دهم 
آذر 1357بود، تصميم گرفتند تا تظاهرات گسترده اي 
را در محله سرچشمه تهران برگزار كنند. اين تصميم 
در حالي گرفته ش��د كه دولت نظام��ي ازهاري پس 
از بيانيه ام��ام خميني)ره( به مناس��بت م��اه محرم، 
برگزاري هرگونه مجلس و محف��ل مذهبي و حركت 
دس��ته جات عزاداري در سطح ش��هر را ممنوع اعالم 
كرده بود! به همين دليل اي��ن تظاهرات نيز همچون 
ديگر راهپيمايي هاي مردمي ايران در ماه هاي گذشته، 
با حمله مأموران رژيم به خاك و خون كش��يده ش��د 
و محمدرض��ا پهلوي نش��ان داد كه نه تنه��ا درصدد 
جبران خطاهاي گذشته اش نيست، بلكه براي نجات 
سلطنتش قصد سركوب شديدتر مردم را هم دارد! پس 
از اين سركوب، با آن كه رژيم پهلوي از ارائه آمار دقيق 
كشته و زخمي ها سر باز مي زد، اما روزنامه »السياسيه« 
كويت، تلفات مردم تهران در روز اول ماه محرم را  3هزار 

كشته و زخمي اعالم كرد. يونايتدپرس نيز حوادث شب 
اول محرم در تهران را رعب انگيز خواند! بي بي سي هم 
تلفات مردم ايران را به مراتب بيش از آمارهاي دولتي 

اعالم كرد. 
   س�ردرگمي رژيم در پي برپاي�ي راهپيمايي 

محرم 
پس از اطالع رس��اني مطبوعات خارجي درخصوص 
كشتار مردم در راهپيمايي ش��ب اول محرم، اعطاي 
اجازه برپايي راهپيمايي به دس��ته هاي ع��زاداري به 
مس��ئله مهم روز دول��ت و س��ردمداران رژيم پهلوي 
تبديل مي ش��ود. به همين منظور در شانزدهم آذرماه 
1357، ازهاري اعضاي شوراي امنيت ملي را كه عبارت 
بودند از: عاملي وزير آم��وزش و پرورش، مقدم معاون 
نخست وزير و رئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور، 
حاتم جانشين ستاد بزرگ ارتشتاران، محققي فرمانده 
ژاندارمري، صمديانپور رئيس شهرباني، ظلي معاون 
وزارت خارج��ه و قره باغي را به دفتر نخس��ت وزيري 
دعوت مي كند. در اين جلس��ه در خص��وص اينكه آيا 
به دس��ته هاي عزاداري و مخالف، اج��ازه راهپيمايي 
در روزهاي يادش��ده داده ش��ود يا نه، بحث مي شود. 
در اين جلسه قره باغي برگزاري تظاهرات را بر خالف 
هدف از اعالم حكومت نظامي مي دانست، اما سپهبد 
حاتم موافق آزادي تظاهرات و راهپيمايي بود و اعتقاد 
داشت به خاطر غيبت و فرار س��ربازان، ديگر نظاميان 
همچون گذش��ته آمادگي رودررو ش��دن ب��ا مردم را 
ندارند! او معتقد بود حتي ممكن اس��ت س��ربازان، از 
اجراي فرمان تيراندازي به سوي مردم پرهيز كنند و به 

آنها بپيوندند. هرچند در نهايت نتيجه اي از اين جلسه 
حاصل نمي شود و قرار مي ش��ود ازهاري با محمدرضا 
پهلوي ديدار و موضوع را مطرح كن��د. در پي مذاكره 
ازهاري با ش��اه و نيز تماس با آيت اهلل شريعتمداري، 
سرانجام اعالم شد كه اجازه راهپيمايي داده شده است. 
همچنين مقرر شد حركت دس��ته ها در جنوب خط 
ش��رقي و غربي تهران كه به موازات خيابان شاه رضا و 
از سيدخندان و س��ه راه ضرابخانه است، صورت گيرد 
و مأموران نظامي از اين خط به ب��اال را با نهايت دقت 
كنترل و مراقبت كنند كه مردم، به طرف شمال شهر 
حركت نكنن��د! عالوه بر اين اداره دوم س��اواك، براي 
جلوگيري از تظاهرات مردمي در س��اعات ش��ب، در 
نامه اي به رئيس س��ازمان راديو تلويزيون، پيش��نهاد 
مي دهد بهتر است در اين شب ها، تلويزيون مبادرت به 
پخش فيلم هاي سرگرم كننده از جمله »راز بقا« نمايد! 
با وجود تم��ام تمهيدات رژيم، نوزدهم و بيس��تم آذر 
1357- مقارن با تاسوعا و عاشوراي حسيني)ع(- مردم 
تهران و ديگر شهرستان ها راهپيمايي هايي ميليوني 

برگزاركردند كه در تاريخ جاودانه شد!
   چهره شاخص راهپيمايي تاسوعا

همزمان با صدور مجوز برگزاري راهپيمايي، احزاب، 
گروه ها و چهره هاي برجس��ته سياسي از مردم دعوت 
نمودند در راهپيمايي  روزهاي تاسوعا و عاشورا شركت 
كنند. در ص��در اي��ن چهره ها آيت اهلل س��يدمحمود 
طالقاني بود كه در آستانه نهم محرم، مردم را به شركت 
پرشور در اين مراسم فراخواند. جامعه روحانيت مبارز 
تهران نيز با صدور اعالميه اي، انجام اين راهپيمايي را 
اعالم كرد. قرار بود مردم از خيابان شاه رضا )انقالب( و 
آيزنهاور)آزادي فعلي( به سمت ميدان شهياد )آزادي 
فعلي( راهپيمايي  آرامی داشته باش��ند. از اينروي در 
روز تاسوعا- نوزدهم آذرماه- جمعيت بسياري مقابل 
منزل آيت اهلل طالقاني در منطقه پيچ ش��ميران جمع 
شدند. آيت اهلل طالقاني در آن روز، با آنكه حدود يك ماه 
از آزادي اش مي گذش��ت، به صف تظاهرات كنندگان 
پيوس��ت و پيش��اپيش مردم قرار گرفت. البته طبق 
دس��تور، مأموران س��اواك نيز براي برهم زدن نظم و 
ايجاد درگي��ري، در ميان جمعيت قرار داش��تند كه 
تالش آن��ان با هوش��ياري انقالبي��ون بي نتيجه ماند. 
ولي اهلل چهپور از اعضاي دفتر آيت اهلل طالقاني در باره 
حضور مأموران س��اواك مي��ان جمعيت ب��ه منظور 
ايجاد بي نظمي مي گويد: »بع��د از اتمام راهپيمايي و 
قرائ��ت قطعنامه در ميدان آزادي كه س��اعتي از ظهر 
هم گذشته بود، متوجه شدم فش��ار و تراكم مردم در 
نقطه اي كه آيت اهلل طالقاني حضور داشت، بيش از حد 
معمول است! به نظر مي رس��يد برخي عوامل ساواك 
قصد دارند با ايجاد موج و انجام حركتي مصنوعي آقا را 
از بين ببرند! خاطرم است يكي از اين افراد، آنقدر به من 
نزديك شد كه اسلحه كمري او قابل تشخيص بود! در 
همان لحظه با دست، ضربه محكمي به او زدم و گفتم 
شناختمت! فوري از اينجا برو، وگرنه به مردم مي گويم 

تا تكه تكه ات كنند...!«
  آغازي بر شعار »مرگ بر شاه«

 يكي از مسائلي كه درباره راهپيمايي روزهاي تاسوعا 
و عاشورا وجود داش��ت، اختالف نظر گروه ها در مورد 
چگونگي س��ازماندهي مراس��م و ش��عارهاي آن بود. 
چه اينكه برخي از جريان ها مخالف حمله مس��تقيم 
به محمدرض��ا پهلوي بودند. ش��هيد آيت اهلل فضل اهلل 
محالتي در خص��وص راهپيمايي روزهاي تاس��وعا و 
عاشورا و مخالفت اعضاي نهضت آزادي با شعار »مرگ 
بر شاه« در اين روزها مي گويد: »روز تاسوعا، جمعيت 

مروري بر زمينه ها و پيامدهاي راهپيمايي تاسوعا و عاشوراي 1357

پخش »راز بقا« در تلويزيون
 براي جلوگيري از تظاهرات مردم!

از تمام خيابان ها راه افتادند و رفتند و راهپيمايي 
كردند، ولي يك مرگ بر شاه گفته نشد و مرتب از 
بلندگو اعالم مي كردند كه شعار تند گفته نشود! 
يادم است دكتر س��حابي گفته بود بهتر است كه 
به همان ترتيبي كه اروپايي ها اعتراض مي كنند، 
سكوت كنيم و هر چه مي خواهيم بگوييم را روي 
پرده بنويس��يم و برداريم و حركت كنيم، اين در 
دنيا تأثيرش بيشتر است! من خيلي عصباني شدم 
و يادم است كه شب جلس��ه گذاشتيم و من تلفن 
كردم به همان ستاد برگزاري مراسم و گفتم اين 
نمي شود و فردا ]عاشورا[، بايد شعار مرگ بر شاه 
مطرح شود! افراد را جمع كرديم و فرستاديم توي 
بخش هاي مختلف. حت��ي از روحانيت مبارز، هر 
كداممان تقسيم شديم به يك منطقه كه شعارهاي 
آن منطقه را كنترل و هدايت كنيم. من  مسئول 
بودم تا با جمعيتي كه از طرف خيابان ري حركت 
مي كند، با آن جمعيت بيايم و كسي كه با بلندگوي 
دستي ش��عارها را هدايت مي كرد، من همراهش 
بودم. آمديم نزديك خيابان انقالب كه رسيديم، 
از خياباني كه به دروازه شميران مي رود، ما از آنجا 
ملحق شديم به سايرين و آنجا شعار مرگ بر شاه 

را شروع كرديم...«.
 نهايتاً روز دوم راهپيمايي، پس از آن كه جمعيت به 
ميدان شهياد )آزادي( مي رسد، قطعنامه اي توسط 
حجت االسالم والمسلمين علي اكبر ناطق نوري در 
17 بند - كه در آن ب��ر رهبري حضرت امام)ره( و 
تداوم مبارزه تا سقوط رژيم سلطنتي تأكيد شده 
بود- قرائت مي شود. البته از آنجايي كه هنوز تكبير 
گفتن ميان مردم مرسوم نشده بود، جمعيت حاضر 
با سر دادن شعار »صحيح اس��ت، صحيح است« 

سخنان او را تأييد كردند. 
  نظ�م فرام�وش نش�دني ي�ك هماي�ش 

ميليوني 
 مردم در اين دو روز، آنچنان راهپيمايي منظمي 
انجام دادن��د كه حت��ي فريدون هوي��دا هم در 
خاطرات خود به آن اش��اره كرده و مي نويس��د: 
»نظم، ترتيب و آرامش امواج عظيم انس��اني، در 
راهپيمايي روز تاسوعا مسئله اي بود كه هر ناظري 
را به حيرت وا مي داشت!...« آنتوني پارسونز نيز در 
خصوص نظم تظاهرات كنندگان تاسوعا و عاشورا 
در خاطراتش مي نويس��د: »راهپيمايي تاسوعا و 
عاش��ورا، از نظر عظمت، انضب��اط و يكپارچگي، 
نمونه و بي سابقه بود. سفارت انگليس كه در مركز 
تهران واقع شده و مشرف بر خيابان فردوسي است 
يكي از راه هاي اصلي عبور راهپيمايان از جنوب 
شهر به طرف ميدان ش��هياد در پنج مايلي شهر 
مي باشد. هر دو روز از ساعت 9 صبح تا وقت ناهار، 
من پشت پنجره اتاق خود، صفوف راهپيماياني 
را كه از خيابان فردوس��ي مي گذش��تند، نظاره 
مي ك��ردم. در مدت س��ه، چهار س��اعت، عرض 
اين خياب��ان و پياده روها ممل��و از جمعيتي بود 
كه براي پيوس��تن به صفوف س��اير راهپيمايان 
در حركت بودند و س��يل جمعيت تا آنجايي كه 
چش��م كار مي كرد، م��وج مي زد. اي��ن خيابان، 
فقط يك��ي از مس��يرهاي راهپيمايي ب��ود و من 
ارقام يك ميليون تا يك ميليون و 500 هزار نفر 
جمعيت را كه درباره تعداد شركت كنندگان در 
اين راهپيمايي منتشر شد، اغراق آميز نمي دانم! 
بيشتر راهپيمايان، كسبه، بازاريان و افراد متوسط 
و بسياري از آنها از زن و مرد خوش لباس و مرتب 
بودند... منظره آن روز را هرگز فراموش نمي كنم 
و هنگامي كه به س��يل جمعيت نظاره مي كردم، 
پيش خود مي انديشيدم دولت با رفع ممنوعيت 
اين راهپيمايي، چه كار عاقالنه اي كرده است! زيرا 
اگر نيروهاي نظامي درصدد جلوگيري از چنين 
حركتي برمي آمدند، يا بدتر از آن پس از حركت، 
جمعيت قصد پراكنده ساختن آنها را داشتند، چه 
فاجعه عظيمي به بار مي آم��د. در خيابان ها يك 
سرباز پليس ديده نمي ش��د، ولي نظم جمعيت 
فوق الع��اده و بي نظير بود. من س��ربازان محافظ 
سفارت را داخل ساختمان پنهان كردم و از آنها 

خواستم تا خود را به جمعيت نشان ندهند...!«
  واكنش شاه نسبت به خروش عظيم مردم

محمدرضا پهلوي تا پيش از راهپيمايي مردم در آذر 
1357، تصور مي كرد تظاهرات مردم در خيابان ها 
به تحريك كمونيست ها صورت گرفته و جمعيت 
معترضان اندك است! او حتي در آخرين كنفرانس 
خبري خود در بيست و شش��م مرداد 1357 گفته 
بود: »بين 35 ميليون ايراني، دو سه نفر ناراضي هم 
پيدا مي ش��ود!...« حال راهپيمايي ميليوني مردم 
تهران در روزهاي تاسوعا و عاش��ورا، واقعاً برايش 
باورپذير نب��ود! محمدرضا پهلوي نمي توانس��ت 
باور كن��د كه آن هم��ه آدم در تهران ب��ه خيابان 

بياين��د و بگويند ك��ه او را نمي خواهند! حس��ين 
فردوس��ت در اين باره در خاطراتش مي نويس��د: 
»ش��اه كه از هليكوپتر ش��اهد تظاهرات مردمي 
شهر تهران بود، از نخس��ت وزير ازهاري مي پرسد 
اگر اينها مخالفين ما هس��تند، پس دوس��تان ما 
كجاين��د؟ و هنگامي كه ازهاري پاس��خ مي دهد 
دوس��تان اعليحضرت در خانه هايش��ان هستند! 
ش��اه با نااميدي مي گويد پس فايده ماندن ما در 
اين مملكت چيس��ت؟!...«. اين راهپيمايي زنگ 
خطر را براي رژي��م به ص��دا درآورد و محمدرضا 
پهلوي پي برد كه ديگر جاي��ي در ايران ندارد! لذا 
وقتي خبرنگار روزنامه  »لوموند« فرانس��ه، بعد از 
راهپيمايي عظيم روز عاش��ورا، به  شاه  مي گويد: 
»شما هم  مانند ژنرال دوگل )رئيس جمهور اسبق 
 فرانس��ه ( از طرفداران  خود بخواهيد  به حمايت از 
 ش��ما به  خيابان ها بريزند و از ش��ما حمايت كنند 
آن چنان كه  مردم  فرانس��ه  به  خيابان  ش��انزه ليزه 
 ريختند و از دوگل حمايت كردند«، شاه  در جواب 
 مي گويد: »تأس��ف  در اين  اس��ت  ك��ه  طرفداران 
 من  اكنون  در ش��انزه ليزه  هس��تند!...«. احس��ان 
نراقي نيز درباره ح��االت محمدرضا پهلوي در آن 
روز مي گويد: »ش��اه چند بار از من پرس��يد اينها 
كي بودند؟ كمونيست ها كه با تاس��وعا و عاشورا 
كاري ندارند، كش��اورزان هم ك��ه زمين گرفتند، 
كارگران كه سود ويژه مي گرفتند، كارمندان هم 
كه وضعشان خوب ش��ده بود، دانشجوها هم كه 
اين همه نيستند و تازه بورس مي گرفتند، پس اين 
همه جمعيت از كجا آمده است؟...«. ذكر اين نكته 
بجاست كه او همچنان و تا روزهاي آخر سلطنت، 
به حمايت هاي اربابان امريكايي اش اميدوار بود و 
گمان نمي كرد كه روزي آنها دس��ت از حمايتش 

بردارند. 
  بازتاب ه�اي خارج�ي ي�ك راهپيماي�ي 

ميليوني 
نفرت عمومي مردم از رژيم شاهنشاهي در اين دو 
راهپيمايي ميليوني نه تنه��ا بر موافقان و حاميان 
داخلي رژيم تأثير بس��ياري داشت، بلكه حاميان 
خارجي رژيم را نيز متقاعد ك��رد كه مهار انقالب 
امري ناممكن است و س��قوط رژيم پهلوي قطعي 
اس��ت. البته با اينكه راهپيمايي  تاسوعا و عاشورا 
در زمره مهم ترين اتفاقات س��ال 1357 است، اما 
اعتصاب مطبوع��ات و كنترل رادي��و و تلويزيون 
به دس��ت نظامي ها، مانع از انع��كاس خبر آن در 
رسانه ها ش��د! در عين حال اين حادثه بزرگ، در 
خارج  از كشور بازتاب گسترده اي به همراه داشت. 
به عنوان مثال روزنامه واشنگتن پست نوشت: »اين 
تظاهرات منظم و س��ازمان يافته، به ايده برقراري 
حكوم��ت جدي��د، وزن و اعتبار ش��ايان توجهي 
بخشيده است...«. روزنامه نيويورك تايمز هم اين 
تظاهرات را نشانه »عدم كارايي دولت فعلي« اعالم 
كرد و نوشت: »اكنون در ايران، دولتي ديگر وجود 
دارد!...«. روزنامه كريس��تين ساينس مانيتور نيز 
در گزارش خود از اين تظاهرات مي نويس��د: »در 
تهران توده هاي عظيم مردم، با صدايي رس��اتر از 
هر گلوله و بمبي اعالم كردند شاه بايد برود...«. از 
سوي ديگر كارتر رئيس جمهور وقت امريكا هم كه 
نهم  آذر به حمايت از شاه ايران  پرداخته و گفته بود: 
»ما براي  برقراري  ثبات ، ادامه   اعطاي  آزادي هاي  
سياسي  و پيشرفت هاي  اقتصادي  در ايران ، اعتماد 
كامل  داريم...« پس  از مشاهده  راهپيمايي ميليوني 
 تاسوعا و عاشورا، نااميدانه  اعالم  كرد: »نمي داند كه 
آيا ش��اه  ايران مي تواند با اين  آشوب هاي  خونين 
در كش��ورش  باقي  بماند يا خي��ر؟...«. پس  از اين 
اظهارنظر رسمي  كارتر، پنتاگون  همان  روز اعالم 
كرد  پنج  فروند هواپيماي  س��نگين را براي  خارج 
كردن  670 تبعه امريكا  به  ايران خواهد فرس��تاد. 
البته نفت ايران آنقدر اهميت داشت كه امريكايي ها 
نتوانند به راحتي چشم روي آن ببندند. از اين روي 
است كه هنري كيسينجر)وزير امورخارجه امريكا( 
در مصاحبه اي ك��ه بيس��تم آذر 1357، با مجله 
نيوزوي��ك دارد، مي گويد: »آنچ��ه در ايران پيش 
مي آيد، يك تراژدي براي غرب است. شاه پيوسته 
و در هر ش��رايط ناهنجاري، جانب غرب را گرفته 
است. شاه هرگز شيرهاي نفت را به داليل سياسي 

به روي كسي نبسته است...«. 
  امام خمين�ي و راهپيمايي هاي ميليوني 

تهران و شهرستان ها
امام خمين��ي رهب��ر كبي��ر انقالب اس��المي، در 
عصرگاه عاشوراي حس��يني در مصاحبه  اي كه با 
تلويزيون سي . بي.  اس )S .B .C. (انجام داد، نسبت 
 به  راهپيماي��ي عظيم  ملت واكنش نش��ان داده و 
گفتند: »تمام  ملت  رأي  داد كه  ش��اه  نبايد باش��د 
و بايد دنيا اين  معني  را بداند كه  ش��اه  به  هيچ وجه  
ديگر قانونيت  ندارد و بايد برود...«. ايشان در فرداي 
 آن  روز نيز خطاب به امريكا اعالم  كردند: »مجلس 
 امريكا باي��د كارتر را مؤاخذه  و اس��تيضاح كند كه 
 چرا از يك  حكومتي  پش��تيباني  مي كند كه  پايه 
 ملي  ندارد، اين  خالف  مصالح  امريكاست . اگر اين 
 پشتيباني  باش��د، ديگر نفت  براي  امريكا نخواهد 
بود! آنهايي كه  از شاه  حمايت  مي كنند، چه امريكا، 
چه انگلس��تان ، چه  ش��وروي  و چه  س��اير ممالك 
 كه  نيازمند  نفت  ايران  هس��تند، بايد بدانند كه  ما 
حتي  با ف��روش  عادالنه   نفت  به آنه��ا نيز موافقت  

نخواهيم كرد...!«
  كالم آخر

 نهايتاً برگزاري اين دو راهپيمايي در ش��رايط آن 
روزها، نش��انه ضعف و عدم توانايي دولت نظامي 
ازهاري قلمداد ش��د و به گفته عب��اس قره باغي: 
»تظاهرات مذك��ور، تماماً به نف��ع مخالفان تمام 
شد و خبرگزاري ها آن را نوعي رفراندوم به حساب 
آورده اند!...«. در واقع راهپيمايي تاسوعا و عاشوراي 
سال 1357، آخرين پيام اخطار ملت ايران به رژيم 

پهلوي و اربابانش بود. 

وقتي خبرن�گار روزنامه  »لوموند« 
فرانسه بعد از راهپيمايي عظيم روز 
عاشورا به  شاه  مي گويد: »شما هم  
مانن�د ژنرال دوگل )رئيس جمهور 
اس�بق  فرانس�ه ( از طرف�داران  
خ�ود بخواهيد  به  حمايت از  ش�ما 
ب�ه  خيابان ه�ا بريزن�د و از ش�ما 
حمايت كنن�د، آن چنان ك�ه  مردم 
 فرانس�ه  ب�ه  خياب�ان  ش�انزه ليزه 
 ريختند و از دوگل حمايت كردند« 
ش�اه  در جواب  مي گويد: »تأس�ف 
 در اين  اس�ت  ك�ه  طرف�داران  من  
اكنون  در ش�انزه ليزه  هستند!...«
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در شناخت پايه گذار
 مسجد هامبورگ

مجاهدتي كه در تاريخ ماند!

   علی احمدی فراهانی 
د  ه ي��ا ند ز

حجت االس��الم 
والمسلمين حاج 
محم��د  ش��يخ 
محققي الهيجي، 
نماينده اعزامي 
مرج��ع واالمقام 
د  ه ي��ا ند ز

آيت اهلل العظمي 
حس��ين  سيد
طباطبايي بروجردي به هامبورگ آلمان بود كه در 
دوره اقام��ت خويش در آن خطه ب��ه پايه گذاري 
مسجد و مركز اسالمي اين شهر، مبادرت ورزيد. 
اين پايگاه مهم ترويج انديشه اسالمي و شيعي، از 
آن پس تا به امروز، همچن��ان به فعاليت خويش 
ادامه داده و نقش��ي ارجمن��د در هدايت فكري و 
عملي مس��لمانان آلمان و در نگاهي كلي تر اروپا 
داشته اس��ت. با اين همه و طي س��ال ها در باب 
شخصيت و كارنامه زنده ياد محققي، اثري مستقل 
و مبس��وط كه ابعاد و جوانب آن را به نيكي نشان 
دهد، توليد نشده بود. در ماه هاي اخير مركز اسناد 
انقالب اسالمي، به انتشار يادماني براي آن فقيد 
سعيد دست زده و دفتري با عنوان »سفير شيعه« 
را به بازار كتاب عرضه داشته است. ناشر در ديباچه 

اين اثر، در باب موضوع آن چنين آورده است: 
»بسط و گس��ترش اس��الم در اقصي نقاط عالم، 
طي قرون متمادي و به تبع آن وجود ش��يعيان و 
پيروان اهل بيت)ع( در كشورهاي مختلف جهان، 
از روزگار دور توجه نه��اد مرجعيت و روحانيت را 
براي حمايت و هدايت آنان جل��ب كرده بود، لذا 
اعزام مبلغاني براي آشنايي بهتر شيعيان با معارف 
اهل بيت)ع( اقدامي در اين راستا بود. اين موضوع 
به ويژه در عصر مدرن و جابه جا شدن و مهاجرت 
برخي از ايراني��ان به غرب، ب��راي كار و تحصيل 
و احياناً زندگي، مرجعيت ش��يعي ايران را بر آن 
داشت تا مبلغاني را براي رسيدگي و تمشيت امور 

مذهبي معتقدان و اداره مساجد و اماكن مذهبي 
شيعيان اعزام نمايند. 

در سال 1332 گروهي از ايرانيان مقيم هامبورگ 
در يك گردهمايي، پيشنهاد تأسيس مسجدي را 
براي عبادت و برگزاري جلسات ديني مسلمانان 
با مرح��وم آيت اهلل العظم��ي بروج��ردي مرجع 
تقليد ش��يعيان مطرح كردند. ايش��ان در نامه اي 
ضمن موافقت با اجراي اين طرح، مبلغي را براي 
انجام دادن اين كار كمك كردند. همزمان با اين 
اقدام، گروهي از بازرگانان تهران نيز مس��ئوليت 
جم��ع آوري كمك ه��اي مال��ي، ب��راي احداث 
مس��جد هامبورگ را برعهده گرفتند. بدين سان 
حجت االس��الم والمس��لمين حاج ش��يخ محمد 
محقق��ي الهيجي، به عن��وان نماين��ده آيت اهلل 
بروج��ردي و نخس��تين امام مس��جد هامبورگ 
انتخاب شد. پس از ورود ايشان به هامبورگ، زمين 
مسجد كه وجه آن از سوي يكي از تجار خير ايراني 
اهدا شده بود، خريداري شد. يك شركت آلماني 
به اتفاق معم��ار هنرمند ايران��ي يعني مهندس 
حس��ين لرزاده، مأموريت يافت ت��ا طرح احداث 
مركز اس��المي هامبورگ را كن��ار درياچه زيباي 
آلس��تر در هامبورگ اجرا كند. مجموعه پيش رو 
شرح مختصر و مستندي از تالش ها و تكاپوهاي 
حجت االسالم محققي به دست مي دهد و در ضمن 
آن به موقعيت كش��ور آلمان و وضعيت شيعيان 
آنجا، روابط آنها با ساير مسلمانان آن ديار و نحوه 
تعامالتش��ان با دولت آلمان مي پردازد. بنايي كه 
حجت االسالم محققي پايه گذاري كرد، چندي بعد 
به دست شهيد آيت اهلل دكتر سيدمحمد بهشتي 
به پايگاهي براي وحدت مسلمين، محل عبادت 
و آموزش آنان و فعاليت ه��اي انقالبي عليه رژيم 
پهلوي تبديل ش��د و در انتش��ار افكار انقالبي در 
ميان ايرانيان مؤثر بود. مركز اسناد انقالب اسالمي 
در راستاي معرفي فعاليت ها و بزرگداشت خدمات 
حجت االسالم محققي، اقدام به انتشار اين كتاب 
كرده است. در پايان ضمن تقدير از گردآورندگان 
اثر، از همكاران پرتالش مؤسسه فرهنگي -هنري 

تقدير و تشكر مي كند.« 
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امام خميني در پي راهپيمايي عاش�ورا: 
»مجلس  امريكا بايد كارتر را مؤاخذه  و او را 
استيضاح  كند  چرا از  حكومتي  پشتيباني 
 مي كن�د كه  پاي�ه  ملي  ن�دارد؟ اگ�ر اين  
پشتيباني  باش�د، ديگر نفت  براي  امريكا 
نخواهد ب�ود! آنهايي كه  از ش�اه  حمايت  
مي كنند كه  نيازمند  نفت  ايران  هستند، 
بايد بدانند كه  ما حتي  ب�ا فروش  عادالنه  
 نفت  به آنها نيز موافقت  نخواهيم كرد!...« 


