
صمیمیت ت��داوم یافت: »وقتی در مدرس��ه حجتیه 
قم حجره داش��تم، با مقام معظم رهبری- که ایشان 
هم در آن مدرس��ه حجره داشت- آشنا شدم. پس از 
آن هرگاه در تابس��تان به مش��هد می رفتم، با ایشان 
گاهی در منزل آی��ت اهلل س��یدهادی میالنی دیدار 
می کردم، که این خود باعث تحکیم روابط دوستانه 
من با ایشان شد. این آش��نایی و دوستی در جلسات 
جامعه روحانیت مبارز تهران، که من و حضرت آقا از 
بدو تأسیس  در آن حضور داشتیم، تشدید و تکمیل 
ش��د و بر اثر آن روز به  روز ارادت حقیر به معظم له و 

لطف ایشان به من افزون، گشت...«. 
   پایه گ�ذاری غیررس�می و رس�می جامعه 

روحانیت مبارز ایران
مرحوم شبستری در عداد پایه گذاران و نسل نخست 
جامعه روحانیت مبارز تهران، به شمار می رود. وی 
در فصلی دیگر از خاط��رات خویش، به چند وچون 
تش��کیل این گروه پرداخته است: »بنیانگذار اصلی 
جامعه روحانیت مبارز تهران، ش��هید مطهری)ره( 
بود، که با همکاری شهید بهش��تی، شهید مفتح و 
سایر بزرگان، در سال 1356 پایه گذاری شد. حقیر 
نیز از ابتدای تأسیس ، در خدمت ش��ان بودم. البته 
قباًل هم جسته  و گریخته روحانیون انقالبی تهران، 
با همدیگر جلساتی داشتند. جامعه روحانیت مبارز 
تهران از س��ال 1352 و 1353، به طور غیرمنسجم 
تش��کیل ش��ده بود. یعنی جمعی از علمای انقالبی 
تهران گهگاهی دور هم جمع شده و در باب انقالب 
و نهض��ت امام خمین��ی، تبادل نظ��ر می کردند. با 
پیشنهاد ش��هید مطهری)ره(، تشکلی تحت عنوان 
جامعه روحانیت مب��ارز تهران، با جلس��ات مرتب 
و در س��ال 1356، رس��میت یافت و این تشکل به 
شکل منسجم و مرتب، جلس��اتی در منازل آقایان 
داش��ت. اساس��نامه اش در آخرین جمع��ه حیات 
مرحوم ش��هید بهشتی، طی جلس��ه ای که در کرج 
داشتیم، یک هفته مانده به حادثه هفتم تیر 1360، 
با حضور ایشان تکمیل و تصویب ش��د و البته بعداً 
اصالحیه های��ی در آن انج��ام گرفت. در جلس��ات 
شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، که با حضور 
حضرات آقایان مطهری و بهش��تی و سایر بزرگان 
تشکیل  می شد، بیشتر بحث  ها مربوط به امور مهم 
سیاسی و انقالب بود اما در جلساتی که دیگر علمای 
عضو جامعه حضور داش��تند، بحث های علمی هم 
مطرح  می شد و معموالً یک فرع فقهی یا مسئله ای 
فلس��فی یا کالمی ی��ا تاریخی مط��رح و درباره آن 

گفت وگو  می شد...«. 
   راهپیمایی تا ساعت 12 شب 21 بهمن 57

دس��تور امام خمینی مبنی بر شکس��تن حکومت 
نظامی در 21 بهمن 1357، از عوامل مهم پیروزی 
انقالب اس��المی به ش��مار می رود. روایت آیت اهلل 
شبس��تری از این رویداد تاریخی، به این قرار است: 
»بعد از ظه��ر روز 21 بهمن معلوم ش��د که به رغم 
اعالم حکومت نظامی توسط شاپور بختیار، امام)ره( 
فرموده اند همه م��ردم به خیاب��ان بروند، حکومت  
نظامی را نقض کنند و به تظاهرات خود ادامه دهند. 
با تعدادی از اهل مسجد صحبت کردم، که ما نیز با 

مسجدیان به خیابان برویم و تظاهرات کنیم. حدود 
یک ساعت مانده به اذان مغرب 50، 60 نفر از اهالی 
مس��جد، جلوی منزل من آمدند و باهم به خیابان 
س��هروردی رفتیم و در حین تظاهرات، به جمعیت 
نیز افزوده  می شد. با برخاستن بانگ اذان به مسجد 
رفتیم و پس از نم��از، عده ای از اف��راد محافظه کار 
و محتاط گفتن��د حاج آقا! دیگر بی��رون نرویم و در 
همین جا شما صحبت کنید. به آنان گفتم امام)ره( 
فرموده اند که همه باید به خیابان بریزند و حکومت 
 نظامی را بش��کنند و این گونه که ش��ما می گویید، 
دستور امام)ره( اجرا نمی شود. عده ای به طرفداری 
از من س��خن گفتند و اکثر قریب به اتف��اق، با من 
همراه شدند و همگی به خیابان رفتیم و با جمعیت 
زیادی )احتماالً چند ه��زار نفر( که ه��ر دم به آن 
افزوده  می شد، تا حدود ساعت 12 شب راهپیمایی و 
تظاهرات کردیم. در حالی  که احتمال داده  می شد با 

چندین هواپیما تهران و تظاهرات مردم در خیابان ها 
را، بمباران کنند...«. 

   آنچه در 14 خرداد 68 گذشت... 
زنده یاد آیت اهلل مجتهد شبستری، در زمره چهره هایی 
است که نقش��ی مؤثر، در انتخاب آیت اهلل سیدعلی 
خامنه ای، به رهبری انقالب اسالمی داشت. وی بود 
که از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خواست تا دیدگاه 
امام خمینی را، درباره رهبری آینده نظام اس��المی 
بیان کند و همین امر، موجب تسریع در تصمیم گیری 
مجلس خبرگان رهبری، در 14 خرداد 1368 ش��د. 
با این همه مرحوم شبستری معتقد است در صورتی 
که داللت های امام خمینی نیز وجود نداشت، مجلس 
خبرگان به انتخابی جز آیت اهلل خامنه ای نمی رسید: 
»ش��امگاه 13 خرداد بود، ک��ه از دبیرخانه خبرگان 
زنگ زدند و گفتند فردا ساعت 9 صبح جلسه است. 
در آن شب ما از فقدان شخصیت بی بدیل و بی نظیر 
امام خمینی، ناراحت و نگران بودی��م که آینده این 
کشور، بعد از رحلت امام چه خواهد شد. همان شب 
جمله ای را یادم آمد که امام خمینی درباره رهبری 
آیت اهلل خامنه ای مطرح کرده بودند و بارقه ای از امید 
در دلم زنده شد. صبح روز بعد، جلسه تشکیل شد و 
در ابتدا وصیت نامه امام قرائت شد. بعد از ظهر همان 
روز، اولین بحث به موضوع تعیین رهبری اختصاص 
داشت و مس��ئله رهبری ش��ورایی و رهبری فردی 
مطرح شد، گفتند  بحث شورا مقدم است و بر همین 
اساس، موافقان و مخالفان آن صحبت کردند. بعد از 
آنکه رهبری شورایی رأی نیاورد، وارد موضوع رهبری 
فردی شدیم و افرادی مثل آیت اهلل گلپایگانی مطرح 
شدند. در زمانی که به نظرم رسید جلسه به نتیجه ای 
نخواهد رسید، با صدای بلند خطاب به آقای هاشمی 
رفسنجانی- که مدیریت جلسه را برعهده داشتند- 
گفتم لطفاً مطالبی را که امام خمینی درباره آیت اهلل 
خامنه ای فرمودند و ش��ما آنان را شنیده اید، مطرح 
کنید. خاطرم است که ایشان، سه روایت را در مورد 
رهبری، از زبان امام خمینی مط��رح کردند. اولی به 
جلسه ای برمی گشت که بعد از عزل آقای منتظری از 
قائم مقامی، خدمت امام رسیده و گفته بودند اگر آقای 
منتظری عزل شود، کس��ی را برای رهبری نداریم. 
امام در جواب فرمودند با وجود آقای خامنه ای، غمی 
نخواهیم داش��ت. مورد دوم جلسه خصوصی بود که 
پیش امام رفته و مسئله رهبری را مطرح کرده بودند. 
ایشان باز هم فرمودند با حضور آقاسیدعلی، مشکلی 
نداریم. روایت س��وم، از زبان مرح��وم حاج احمد آقا 
بود. از ایش��ان نقل شده اس��ت که در جمعی وقتی 
آقای خامنه ای در مقام رئیس جمهور به کش��ور کره 
رفته بودند و در مجلس آن س��خنرانی می کردند، به 
امام می گوید آقای خامنه ای خوب در این مسئولیت 
جا افتاده اس��ت. امام نیز در پاسخ ایشان می فرمایند 
آقای خامنه ای شایس��تگی رهبری را داراست. این 
سه روایت در آن جلسه نقل ش��د، البته چنانچه این 
اشارات امام هم نبود، خبرگان رهبری به غیر از آقای 
خامن��ه ای، به رهبری ف��رد دیگری نمی رس��ید و از 
ایشان شایسته تر نداشتیم اما توصیه های امام، سبب 

تسریع در تصمیم و رأی گیری شد...«. 

در ش�ب 14 خرداد، ما از فقدان شخصیت 
بی بدیل و بی نظیر ام�ام خمینی، ناراحت 
و نگ�ران بودیم که آینده این کش�ور، بعد 
از رحلت امام چه خواهد ش�د. همان شب 
جمله ای را یادم آمد، که امام خمینی درباره 
رهبری آی�ت اهلل خامنه ای مط�رح کرده 
بودند و بارقه ای از امید، در دلم زنده ش�د. 
در فردای آن روز و جلسه مجلس خبرگان، 
بعد از آنکه رهبری ش�ورایی رأی نیاورد، 
وارد موض�وع رهب�ری فردی ش�دیم. در 
زمانی که به نظرم رسید جلسه به نتیجه ای 
نخواهد رسید، با صدای بلند خطاب به آقای 
هاشمی رفسنجانی گفتم مطالبی را که امام 
خمینی درباره آیت اهلل خامنه ای فرمودند 
و ش�ما آنها را ش�نیده اید، مطرح کنید...  

 در نوروز 1342، با چند نف�ر از روحانیون 
شبس�تر صحبت ک�ردم و گفت�م من در 
این عید ن�وروز، جل�وس ن�دارم و آنها را 
متوجه موض�وع و متقاعد کردم که ش�ما 
ه�م جل�وس نداش�ته باش�ید و بگویید 
امسال عید نیست و ان ش�اءاهلل عیدهای 
دیگ�ر را جلوس خواهی�م ک�رد! آنها نیز 
تبعی�ت می کردن�د، چ�ون می دیدند من 
وارد جریان هس�تم و آنها به این مس�ائل 
آشنا نیستند. من به صراحت می گفتم به 
خاطر مسائل پیش آمده، عید نمی گیریم 
و ای�امِ ع�زا اس�ت ولی آنه�ا با لح�ن نرم 
می گفتند در ایام دیگری جلوس می کنیم!
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زنده یاد آیت اهلل محسن مجتهد شبستری، در قامت یک انقالبی دیرین

داللت های خبرگان هم مانند امام
به رهبری آیت اهلل خامنه ای بود

»نظری به زندگی و زمانه بنیانگذار گروه موسوم به فرقان «
 از دریچه اسناد مکتوب

نمادی از »جهل مقدس«

   احمدرضا صدری
در روز های�ی ک�ه ب�ر م�ا گذش�ت، عال�م مجاه�د 
زنده یاد آیت اهلل محس�ن مجتهد شبس�تری، روی 
از جه�ان برگرف�ت و رهس�پار ابدی�ت گش�ت. هم 
از ای�ن روی و در نکوداش�ت دهه ها ت�الش دینی و 
انقالب�ی آن ب�زرگ، ش�مه ای از خاطرات سیاس�ی 
وی را، م�ورد خوان�ش تحلیل�ی ق�رار داده ای�م. 
ش�ایان ذکر اس�ت ک�ه ای�ن خاط�رات، در گفت و 
ش�نودهای مرکز اس�ناد انقالب اس�المی با ایشان، 
ضبط ش�ده اس�ت. امید آنک�ه مفید و مقب�ول آید. 

    
   سخنرانی های آتشین شهید نواب صفوی در قم
بسا چهره هایی که بعد ها در کسوت طالیه داران انقالب 
و نظام اس��المی درآمدند، در زمره دلدادگان به آرمان 
جمعیت فدائیان اسالم و شهید سیدمجتبی نواب صفوی 
بودند. زنده یاد آیت اهلل محسن مجتهد شبستری را نیز 
باید در عداد این طیف برشمرد، چنانکه خود نقل کرده 
اس��ت: »در اوایل ورودم به قم، تا حدی با امور سیاسی 
آش��نا ش��دم. مرحوم نواب صفوی و مرح��وم واحدی 
)رحم��ت اهلل علیهما( به ق��م می آمدند و م��ن که طلبه 
نوجوانی بودم، به این دو بزرگوار ارادتمند شدم. مرحوم 
نواب صفوی در مسجد امام سخنرانی می کرد، روی عرشه 
منبر می ایستاد و سخنرانی آتشینی ایراد می کرد. عمامه 
نواب صفوی ش��کل خاصی داشت و گوش هایش داخل 
عمامه بود. از آن زمان به این آدم های انقالبی عالقه مند 
بودم و پای منبر آنها می نشس��تم. آیت اهلل یزدی نیز در 
مسجد امام عسکری قم، صحبت های انقالبی می کرد و 

آن زمان منبرهای انقالبی شروع شده بود...«. 
   وقتی آیت اهلل بروجردی از دیدار با شاه، اجتناب 

کرد!
فراز و فرود ارتباط محمدرضا پهلوی با آیت اهلل العظمی 
بروجردی، از جمله نکاتی است که در خاطرات آیت اهلل 
مجتهد شبستری و به ش��رح پی آمده، مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت: »محمدرضا پهلوی س��الی یک بار، به قم 
می رفت و در کنار حرم حضرت معصومه)س(، در مقبره 
شاه عباس که کف آن کاش��ی بود و فرش نداشت، یا در 
ایوان طال واقع در صحن کوچ��ک، با آیت اهلل بروجردی 
مالقات می کرد. این دیدار ها برای من ش��گفت آور بود 
اما ایشان مرجع تقلید بود و زعامت تامه داشت و استاد 
بزرگی به شمار می رفت و تش��خیص می داد که مصالح 
جامعه، در این است که با ش��اه مالقات کند. شنیدم در 
یک دیدار، ش��اه به آیت اهلل بروجردی گفت��ه بود آقای 
سیدابوالقاس��م کاش��انی در کارهای سیاس��ی دخالت 
می کند. آیت اهلل بروجردی در پاس��خ به صراحت گفته 
بود اگر وظیفه شرعی ایجاب کند، من هم ]در سیاست[ 
دخالت می کنم! من وقتی این را شنیدم، خیلی خوشم 
آم��د و تا ح��دی باعث تس��کین خاطرم ش��د. آیت اهلل 
بروجردی در س��ال های پایان عمر خود، در س��فرهای 
محمدرضا پهلوی به قم، با ش��اه دیدار نکرد! در این  باره 
شنیدم که شاه برای دیدار با آیت اهلل بروجردی، به صحن 
کوچک ایوان طال، که مقبره آیت اهلل فیض در آنجا است، 
وارد شد ولی آیت اهلل بروجردی را ندید. شاه پرسیده بود 
این قبر چه کسی است؟ در پاس��خ به او گفته بودند قبر 
آیت اهلل فیض است. گفته بود پس دیگران کجا هستند؟ 

منظورش این بود که آقای بروجردی کجاست!...«. 
   من این عید نوروز را، جلوس نمی کنم!

مبارزات آیت اهلل مجتهد شبستری در زادگاه خود، یعنی 
ش��هر شبس��تر، فصلی مهم در تاریخچه حیات سیاسی 
اوست. یکی از فرازهای این فصل، اعالم عزای عمومی در 
عید نوروز س��ال 1342و تعطیل کردن جلوس خویش و 
سایر علمای شهر است: »امام)ره( عید نوروز سال 1342 
را، عزای عمومی اعالم کردند. من در آن زمان در شبستر 
بودم و به تبعیت از امام گفتم اعالمیه ه��ا را به دیوارهای 
بازار شبستر چسباندند، که امسال عید نداریم و عزاداریم! 
از طرف دستگاه یا آدم های ترس��و می آمدند و می گفتند 
این اعالمیه از طرف شماس��ت و ممکن اس��ت عوارضی 
داشته باش��د اما من گوش نمی کردم و راه خودم را ادامه 
می دادم. روش من این طور بود که با قم ارتباط داش��تم و 
اوقاتی که در مس��افرت بودم، از اوضاع مطلع  می شدم. با 
چند نفر از روحانیون شبس��تر صحبت کردم و گفتم من 
این عید نوروز را جلوس نمی کنم و آنها را متوجه موضوع و 
متقاعد کردم، که شما هم جلوس نداشته باشید و بگویید 
امسال عید نیست و ان ش��اءاهلل عیدهای دیگر را جلوس 
خواهیم کرد! آنها نیز تبعی��ت می کردند چون می دیدند 
من وارد جریان هستم و آنها به این مسائل آشنا نیستند. 
من به صراحت می گفتم به خاطر مسائل پیش آمده، عید 
نمی گیریم و ایاِم عزا است ولی آنها با لحن نرم می گفتند 
که در ایام دیگری جلوس می کنیم. من کار خود را انجام 
می دادم و تا مدتی که آنجا بودم، چند بار از طرف دولت و 

ژاندارمری به سراغ من آمدند و تذکر دادند...«. 
   چ�را صندلی را برنداش�تید بزنید، بر س�ر آن 

کسی که الیحه را آورد؟
راوی فقی��د ای��ن خاطرات، در زم��ره آنان اس��ت که در 
س��خنرانی تاریخی امام خمینی علیه کاپیتوالسیون، در 
منزل ایشان حضور داشته است. وی حال و هوای حاکم 
بر آن مجلس را، این گونه توصیف کرده اس��ت: »در روز 
س��خنرانِی تاریخی امام در رابطه با کاپیتوالس��یون، من 
حضور داشتم. حضرت امام در منزل خود در اتاق جلوی 
پنجره، روبه روی حیاط نشسته و بلندگو مقابل شان بود. 
حی��اط و کوچه های مج��اور، مملو از جمعی��ت بود. من 
در اتاقی که امام س��خنرانی می کرد، ردیف دوم یا س��وم 
نشسته بودم، که ایش��ان آن س��خنرانی معروف را ایراد 
کردند، فرمودند کش��ور را فروختن��د، پایکوبی کردند، 
جشن گرفتند... مردم هم گریه می کردند. سپس فرمودند 
رئیس جمهور امریکا این معنا را بداند که منفور ترین افراد 
نزد ملت ایران اس��ت. بعد خطاب به نمایندگان مجلس 
فرمودند چرا ساکت نشسته اید؟ چرا صندلی را برنداشتید 

بزنید، بر سر آن کسی که الیحه را آورد؟...«. 
   آشنایی با رهبر معظم انقالب، از دوران تحصیل 

در مدرسه حجتیه
زنده یاد شبستری از دوران تحصیل در مدرسه حجتیه 
قم، با حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی آش��نا ش��د و تا پایان حیات، این دوس��تی و 

   محمدرضا کائینی
ه  و گ�����ر
تروریس��تی 
موس��وم به 
فرق��ان، در 
س�����الیان 
منته���ی به 
ب  ن��ق��ال ا
اس����المی،  
از س����وی 
ی  طلب��ه ا

خ��ارج ش��ده از زی روحانیت، به ن��ام اکبر 
گودرزی تش��کیل شد و در ش��عاعی نسبتاً 
محدود، ب��ه عضوگیری پرداخ��ت. اهمیت 
کارنامه این طیف، در آن است که آنان برخی 
چهره های شاخص انقالب اسالمی را، شهید 
یا مجروح س��اختند. این کارنام��ه، اهمیت 
بازخوان��ی کارنامه ای��ن جری��ان را، فراوان 
س��اخته اس��ت، امری که در کتاب نوانتشار 
»جهل مقدس« به کوشش عباس علی بخشی 
و منتش��ره از س��وی مرک��ز اس��ناد انقالب 
اسالمی، بدان پرداخته شده است. مؤلف در 
دیباچه خویش بر ای��ن اثر، در باب زندگی و 
زمانه اکبر گودرزی رهبر فرقان، چنین آورده 

است: 
»اکبر گودرزی ایدئولوگ و رهبر گروه فرقان 
در محیطی روستایی و س��نتی متولد شد و 
بالید. وی تحصیالت خود را، تا دوم دبیرستان 
گذراند و با توجه به فضای مذهبی و سنتی 
جامعه خویش، رهس��پار حوزه های علمیه 
ش��د. گودرزی جوان ابتدا به خوانسار، شهر 
نزدیک محل سکونت خود می رود و مدت دو 
سال، در مدارس دینی آنجا اقامت می کند. 
آنگاه وارد حوزه  علمیه قم می ش��ود. وی در 
شهر قم با آثار و اندیشه های روشنفکران آن 
زمان- که عموماً گرایش به چپ داشته اند- 
آشنا می ش��ود. به همین دلیل ذوق مطالعه 
آثار خارج از دروس رسمی حوزه، گودرزی را 

از تحصیل معمول بازمی دارد. بدین سبب از 
قم راهی تهران می شود، بلکه بتواند استعداد 
خود را شکوفا سازد. اکبر گودرزی در تهران، 
چند مدرس��ه  علمیه را تجربه می کند اما به 
دالیلی توفیق نمی یابد. هوش و استعداد اکبر 
گودرزی به همراه غرور و مش��ورت ناپذیری 
وی، باعث ش��د تا حقایق را وارون��ه ببیند و 
از کس��وت طلبگی و روحانیت، خارج شود. 
اما او در مقابل توانس��ت، با نگارش مطالب 
اغواکنن��ده و هیجان انگیز ب��ه همراه قدرت 
بیان خویش، ع��ده ای از جوانان مذهبی اما 
بی بهره از مطالعات عمیق دینی را، گردهم 
آورد. جلس��ات دینی که اکب��ر گودرزی در 
مناطق مختلف تهران تحت عنوان آموزش 
یا تفس��یر قرآن برگ��زار می ک��رد، در نبود 
جلسه های پرمحتوا و اصیلی چون حسینیه  
ارشاد، رونق یافت. اکبر گودرزی توانست از 
درون همین جلسات، گروهی عمدتاً جوان، 
مذهبی و جویای مبارزه را، سازمان دهد که 
بعداً فرقان نام گرفت. برداشت های سطحی 
اکبر گودرزی از قرآن، در کنار درک نادرست 
وی از سخنان و نوشته  هایی که خوانده بود، 
باعث شد مرحله  آموزش و نگارش یا همان 
تبیین ایدئولوژی را، پایان یافته پندارد و وارد 
مرحله  مبارزه شود.  بر این اساس گودرزی و 
کادر رهبری فرقان، به ترسیم نقشه راه گروه 
تحت عنوان کنفران��س گوادلوپ پرداختند 
و دشمنان اس��الم راس��تین را، در سه ضلع 
یک مثلث با نام زر، زور و تزویر جای دادند. 
آنها با همی��ن دیدگاه و در راس��تای اجرای 
فرامین خداوند، به تحقق ایدئولوژی فرقان از 
طریق ترور و حذف فیزیکی افراد رو آوردند. 
ترورهای اصلی گروه فرقان از اردیبهش��ت 
1358 آغاز ش��د و تا پایان آذر همان س��ال 
ادامه یافت. در این دوره  کوتاه، شخصیت های 
برجس��ته و مطرحی چون سرلش��کر قرنی، 
آیت اهلل مطهری، مهدی عراقی، آیت اهلل قاضی 
 طباطبایی و آی��ت اهلل مفتح توس��ط فرقان 
به شهادت رس��یدند. اکبر گودرزی و سایر 

اعضای کادر مرکزی گ��روه، تصمیم گیری 
درباره  ترور افراد و نوشتن اعالمیه را، برعهده 
داشتند و اعضای مسخ شده و نامطلع گروه، 
ترور را اجرایی می کردن��د. هرچند به دلیل 
نبود ساختار سازمانی و عدم آموزش افراد، 
ترورهای ناتمامی نیز توسط این گروه صورت 

پذیرفت«. 
مؤلف در بخش دیگری از این مقدمه، درباره 
محتوای »جهل مق��دس« و ترتیب مطالب 
آن، چنی��ن آورده اس��ت: »هرچن��د برخی 
از عوامل دخیل در ش��کل گیری اندیش��ه و 
عملکرد اکبر گودرزی را نباید نادیده گرفت 
اما سهم اصلی انحراف وی و گروه فرقان را، 
باید در شخصیت خود گودرزی جست وجو 
کرد. با این توضیحات، کتاب حاضر به بررسی 
اکبر گ��ودرزی و گروه فرق��ان، در دو بخش 
مجزا و با تکیه بر اس��ناد می پ��ردازد. بخش 
اول با عن��وان متن پژوه��ش، از چهار فصل 
و پیوست  ها تشکیل شده است. فصل اول با 
تیتر تحصیل و تشکیل، به بررسی چگونگی 
زندگی، تحصیل، مطالعه، برگزاری جلسات 
اکبر گودرزی و در نهایت تشکیل گروه فرقان 
توس��ط وی خواهد پرداخت. آنگاه مواضع و 
رویکردهای گروه در قبال مسائل و حوادث 
مختلف همچون انقالب اسالمی، کنفرانس 
گوادلوپ، وقایع کردستان و... تبیین می شود. 
در پایان این فصل نی��ز، ارتباطات داخلی و 
خارجی گروه فرق��ان، در کنار دیدگاه  هایی 
که در این زمینه مطرح ش��ده، مورد بررسی 
قرار می گیرد. فصل دوم با عنوان امکانات و 
اقدامات، نحوه  عضویابی، ساختار تشکیالتی 
در کن��ار امکان��ات مال��ی و تدارکاتی گروه 
تحلیل می ش��وند و س��پس ترورهای موفق 
و ناموفق فرقان، به ترتی��ب تاریخی آمده و 
درباره شیوه های ترور این گروه، توضیحاتی 
می آید. فص��ل دوم از بخ��ش اول کتاب، با 
عنوان شناسایی و محاکمه، روند شناسایی 
اکبر گودرزی و اعضای فرقان، دستگیری و 

چگونگی بازجویی از آنها را مورد بررسی قرار 
می دهد. امکانات آموزشی و رفاهی در زندان 
و نحوه  بحث و گفت وگو با فرقانی  ها توس��ط 
افراد مختلف نیز، در این فصل توضیح داده 
می ش��ود. س��پس وضعیت کیفری اعضای 
گروه فرقان، در دو جدول جداگانه به همراه 
وضعیت کلی آنه��ا، در ابع��اد مختلف آمده 
است. فصل چهارم با نام اندیشه و شخصیت، 
اختصاصاً ب��ه اکبر گودرزی تعل��ق دارد. در 
این فصل ابتدا نح��وه تفکر و دی��دگاه اکبر 
گودرزی، از زوایای مختلف تحلیل می شود. 
س��پس آثار و نوش��ته های گودرزی، در سه 
موضوع تفاسیر وی از قرآن، کتب و نشریات 
آم��ده و در پای��ان ویژگی های ش��خصیتی 
گودرزی، براساس خاطرات و روایات افرادی 
که مستقیماً با او در تعامل بوده اند، بررسی 
و عوامل ش��کل گیری شخصیت وی، تبیین 
می شود. در انتهای بخش اول، جهت آشنایی 
بیش��تر مخاطب با اندیشه و دیدگاه شخص 
اکبر گودرزی و س��طح فکری سایر اعضای 
گروه، متن کامل محاکم��ه علنی گودرزی، 
جلس��ه  پرس��ش و پاس��خ وی با تعدادی از 
اعضای خانواده های ترور ش��ده و همچنین 
جلسه  پرسش و پاس��خی که در زندان اوین 
بین اعضای فرقان برگزار و ضبط ش��ده، در 
پیوست  ها قرار گرفته است. بخش دوم کتاب 
حاضر، تح��ت عنوان اس��ناد و ضمائم آمده 
است. در این بخش، کلیه اسناد مرتبط با اکبر 
گودرزی در پرونده و سایر پرونده های موجود 
در آرشیو مرکز اس��ناد انقالب اسالمی، ذکر 
شده است. این اسناد ش��امل متن بازجویی 
وی، پرسش  ها و پاسخ های گودرزی و بازجو، 
کیفرخواست، حکم دادگاه و برخی دیگر از 
اس��ناد مهم همچون حکم قض��ات، دیدگاه 
برخی اعضای فرقان، عفو، تخفیف و یا آزادی 
برخی زندانیان این گ��روه را دربر می گیرد. 
اسناد این فصل به ترتیب تاریخی به همراه 
متن تایپ ش��ده و توضیح��ات مرتبط قرار 

گرفته اند...«.

   اکبر گودرزی پایه گذار گروه فرقان، در دادگاه انقالب اسالمی
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