
  سيدحسين كشفي
در روزهاي�ي ك�ه بر م�ا س�پري گش�ت، از اربعين 
رحل�ت عالم ربان�ي و مرج�ع عالي مق�ام، زنده ياد 
آيت اهلل العظم�ي س�يدمحمدعلي عل�وي گرگاني 
عبور كرديم. از اين روي و در بازخواني فرازهايي از 
حيات علمي و عملي آن بزرگ، با فرزند ارجمندش 
جناب حجت االس�ام والمس�لمين سيدمحس�ن 
عل�وي گرگاني، گفت وش�نودي انج�ام داده ايم كه 
نتيج�ه آن در پي مي آيد. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
و عم�وم عاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

   
شايد بهتر باش�د كه گفت وش�نود حاضر را 
با اين نكته آغ�از كنيم كه پ�در بزرگوارتان 
زنده ي�اد آيت اهلل العظمي س�يدمحمدعلي 
علوي گرگاني را در نگاه نخست، با چه خصال 

و ويژگي هايي به ياد مي آوريد؟
بس��م اهلل الرحمن الرحي��م. الحم��دهلل رب  العالمين و 
صلي اهلل علي محمد و آل��ه الطاهرين)ع(. بنده س��يد 
محس��ن علوي گرگاني، آخرين فرزند پس��ر حضرت 
آيت اهلل العظمي سيدمحمدعلي علوي گرگاني »قدس 
س��ره« هس��تم. ويژگي هاي آن بزرگ��وار، در ابعادي 
گوناگون قابل اش��اره و تحليل است. در گفت وگوهايي 
كه قباًل با برخي از دوستان انجام داده ايد، بعضی از اين 
نكات مطرح شده اند كه بنده نيز در اين باره به مواردي 

اشاره مي كنم. 
آنچه براي من در بُعد زندگي شخصي آن بزرگوار حائز 
اهميت بود، تقيد ايشان نسبت به اخالق و آداب اسالمي 
اس��ت. يادم نمي رود كه هيچ وقت جلوي فرزندان، پاي 
خود را دراز نمي كردند! خاطرم است  در يكي از شب ها، 
آقا در اتاقشان مشغول مطالعه بودند. من هم براي اينكه 
مطالعه كنم، وارد اتاق ش��دم، چون عادت داش��تم هر 
شب كه آقا مشغول مطالعه مي ش��دند، من هم به آنجا 
مي رفتم. آن ش��ب يك مقدار با تأخير رفت��م. وارد كه 
شدم، ديدم آقا كه پشت ميز و روي زمين نشسته بودند، 
براي رفع خستگي پايش��ان را دراز كرده اند. تا من وارد 
شدم، ديدم كه سريع پايشان را جمع كردند! به ايشان 
عرض كردم حاج آقا! چرا شما پايتان را جمع مي كنيد؟ 
ما كه با شما اين حرف ها را نداريم، باالخره سنتان باال 
رفته و پير ش��ده ايد، پايتان را دراز و خستگي در كنيد! 
فرمودند: »دوست ندارم جلوي شماها پايم را دراز كنم، 
اي��ن از ادب به دور اس��ت... .« اين نكته را هميش��ه در 
زندگي به ما تأكيد مي كردند: »جلوي پدر و مادر پايتان 
را دراز نكنيد، جلوي پدر و م��ادر نخوابيد، مگر مواقعي 

كه همه مي خواهند بخوابند، هيچ وقت پدر و مادر را به 
اس��م كوچك صدا نزنيد... .« وقتي مي خواس��تند ما را 
صدا بزنند، هميشه با لفظ آقا محس��ن و آقا محمود يا 
خانم ها را با پس��وند خانم صدا مي زدند و از نام بردن با 
اس��م كوچك و بدون احترام اجتناب مي كردند. گاهي 
اوقات به ايش��ان عرض مي كرديم نياز نيس��ت كه ما را 
اين طور و با الفاظ محترمانه ص��دا بزنيد! مي فرمودند: 
»اگر من به شما احترام گذاشتم، شما هم ياد مي گيريد 
كه در آينده به ديگران احترام بگذاريد، واال صرف تذكر 
دادن فايده اي ندارد. ما بايد اين احترامات را عماًل به شما 

نشان بدهيم... .« 
نكته ديگري كه براي من حائز اهمي��ت مي نمود، اين 
بود كه هميشه سعي مي كردند تا هنگام استراحت، رو 
به قبله بخوابند. در جايي كه قرآن بود، نه مي خوابيدند 
و نه پايشان را دراز مي كردند و همواره به اين نكته دقت 
داش��تند. حتي اگر پايين پايش��ان كتابي غير از كتاب 
قرآن بود، يعني اگر كتاب فقهي ي��ا روايي بود، باز هم 
حاضر نمي شدند دراز بكشند و اين كتاب پايين پايشان 
باشد. هميشه سعي مي كردند تا اينگونه كتاب ها را باالي 
سرشان بگذارند. اين نكته براي من، بسيار جالب و حائز 
اهميت بود. من در روزهايي كه در خدمت ايشان بودم، 
مكرراً مي ديدم كه پدر در نيمه هاي شب بيدار مي شدند 
و يكي دومرتبه براي تجديد وضو مي رفتند و مي آمدند 
و نم��از مي  خواندند. يك ش��ب خدمت ايش��ان عرض 
كردم شما چرا نيمه  شب بيدار مي شويد و دوباره وضو 
مي گيريد؟ فرمودند: »مستحب است كه انسان در طول 
شب، دو يا سه مرتبه عبادت كند و من هم سعي مي كنم 
اين كار را انجام بدهم.« اين اواخر كه بيماري شان شديد 
ش��د و پا درد گرفتند، در رختخواب تيمم مي كردند و 

مشغول اذكار و عبادات مي شدند. 
آيت اهلل عل�وي گرگان�ي در مص�رف وجوه 
ش�رعيه، چ�ه رويك�ردي داش�تند و چ�ه 

احتياطاتي را مراعات مي كردند؟
نكته اي كه مرحوم والد در زندگي شخصي شان مكرراً 
مي گفتند و من ش��ايد اين را بيش از 50 بار از ايش��ان 
شنيده ام، اين بود كه مي فرمودند: »من از خدا خواستم 
در زندگ��ي خودم، محت��اج مصرف وجوهات ش��رعي 
نشوم و خدا هم اين دعاي مرا مستجاب كرده  و لذا من 
هزينه زندگي ام را هيچ وقت از وجوهات شرعي تأمين 
نمي كنم... .« نسبت به مصرف وجوهات، عالوه بر اينكه 
بسيار محتاط بودند، در زندگي شخصي خودشان هم 
هرگز از آن اس��تفاده نمي كردند. اينك��ه گاهي اوقات، 
مردم تصور مي كنند كه زندگي علما از طريق وجوهات 

مي گذرد، دست كم در مورد آيت اهلل علوي مصداق ندارد 
و ايشان در طول اين30 سالي كه مرجع بودند، بارها و 
بارها به من  گفتند الحمدهلل من نياز به وجوهات ندارم... 
يادم است در يكي از س��ال ها، منزل ما به تعميرات نياز 
پيدا كرده بود و والده اصرار مي كردند تعميرات هر چه 
زودتر انجام شود، اما آقا دست نگه مي داشتند! دو سال 
كار را به تأخير انداختند و بعد از دو سال، آن تعميرات 
را انجام دادند. من يك روز به ايش��ان عرض كردم چرا 
اين قدر كار را به تأخير انداختيد؟ هزينه ها بيشتر شده 
و ش��ما اگر دو س��ال پيش اين كار را مي كرديد، كار با 
هزينه كمتري انجام مي ش��د. فرمودند: »من آن موقع 
پول شخصي نداشتم، هر چه پول دستم بود وجوهات 
بود، صبر كردم تا پول ش��خصي برايم مهيا بشود و بعد 
تعميرات را انجام بدهم... .« اين نشان مي داد كه ايشان 
مقيد بودند تا در زندگي شخصي شان از وجوهات شرعي 

استفاده نشود. 
به برنامه روزانه آيت اهلل علوي گرگاني به مثابه 
الگويي ب�راي اهل دانش و پژوه�ش به ويژه 

جوانان اشاره اي داشته باشيد.
يكي ديگر از نكاتي ك��ه در زندگي مرح��وم والد براي 
بنده بسيار حائز اهميت است، استفاده ايشان از اوقات 
خودشان اس��ت. من هرگز نديدم كه پدرم وقتي را به 
بطالت بگذرانند و بي جهت پاي برنامه هاي تلويزيوني يا 
گعده هاي علمايي و شبانه بنشينند. از اينگونه مسائل 
گريزان بودند كه بخواهند س��اعت ها وقتشان را صرف 
جلسات دوستانه كنند كه حاصل علمي نداشته باشد. 
بعضي از گعده ها كه مباحثه علمي است را خيلي دوست 
داش��تند اما بعضي از جلس��ات علما، جنبه مباحثات 
علمي و فقهي ندارد و بيش��تر گفت وگوهاي دوس��تانه 
است. اينگونه محافل را س��عي مي كردند كوتاه برگزار 
كنند يا اصاًل ش��ركت نكنند. يادم نم��ي رود كه اواخر 
عمرش��ان به يكي از دوس��تان فرمودند: »من در طول 
عمرم، يادم نمي آيد كه وقتم را به بطالت گذرانده باشم. 
هميشه يا مش��غول مطالعه يا عبادت يا انجام كارهاي 
مفيد روزمره اي ب��ودم كه نياز زندگي اس��ت و وقتم را 

هدر نداده ام... .« 
توسالت مرحوم والد به س��احت ائمه اطهار)ع( براي ما 
درس آموز بود. ايشان هميشه نسبت به اهل بيت)ع( يك 
نوع خشوع و خضوع خاص داش��تند كه در بسياري از 
برنامه هايشان ديده مي شد. توكل آن بزرگوار در كارها 
نيز خيلي باال بود. بسياری از اوقات ما نسبت به شهريه 
طالب يا مس��ائل ديگري اظهار دل نگراني مي  كرديم، 
ايشان خيلي با آرامش و بدون هيچ دغدغه اي مي گفتند: 

»زنده ياد آيت اهلل العظمي سيد محمدعلي علوي گرگاني، در قامت يك پدر«
 در گفت وشنود با حجت االسام والمسلمين سيد محسن علوي گرگاني

او با توكل و توسل
 دشواري ها را پشت سر مي نهاد

»توكلتان به خدا باشد و هيچ ترس��ي به دلتان راه 
ندهيد، خدا خودش كمك مي كند... .« خاطرم است 
در يكي از ماه ها در اوايل مرجعيت مرحوم والد، دو 
روز مانده به اول بُرج، شهريه ايشان جور نشده بود! 
ايشان خودشان به من فرمودند: »وقتي ديدم به اين 
صورت است، به امام زمان)عج( متوسل شدم و دو 
ركعت نماز توسل به حضرت را خواندم و از ايشان 
خواستم خودشان كمك كنند كه ما بتوانيم شهريه 
اين ماه را هم بپردازيم... .« مي فرمودند: »فردا شد، 
نزديك غروب آقايي در زد و آمد و پول خيلي زيادي 
را جلوي من گذاشت و گفت مي خواهم اين مبلغ را 
به عنوان وجوهات به شما بدهم. پول را كه شمردم، 
ديدم دقيقاً به همان اندازه اي اس��ت ك��ه ما براي 
ش��هريه نياز داريم... .« آقا مي گفتند: »اين همان 
عنايت آقا امام زمان)عج( بود كه از ايشان خواستيم 
شهريه را مهيا كنند و خدا هم توسط ايشان عنايت 

فرمود و شهريه جور شد... .« 
منش علمي آيت اهلل علوي گرگاني، واجد 
چه نكاتي بود و ايشان در اين زمينه چه 

رويكردهايي داشتند؟
درس خارج ايش��ان، بر مبناي ش��رايع االسالم و 
جواهرال��كالم بود. يعن��ي اصل متن را از ش��رايع 
مي گرفتند و در حقيقت درس خارجشان به نوعي 
شرح ش��رايع بر پايه نظرات صاحب جواهر بود. ما 
عموماً سعي مي كرديم  قبل از درس پيش  مطالعه 
داشته باشيم. همان سنتي كه در گذشته در حوزه ها 
بوده و آقا هم هميش��ه در مورد آن زياد به ما تأكيد 
مي كردند. ما پيش مطالعه ك��ه مي كرديم، گاهي 
بعضي از عبارت هاي صاحب جواهر را خوب متوجه 
نمي شديم. عبارات ايش��ان از نظر من طلبه خيلي 
پيچيده و غامض به نظر مي آم��د، ولي موقعي كه 
براي درس مي رفتيم، آقا به گونه اي مطالب صاحب 
جواهر را بيان مي كردند كه عماًل ابهامات آن برطرف 
مي ش��د و اين براي من خيلي جالب بود كه ايشان 
نه تنها مبناي فقهي شرايع را شرح مي دادند، بلكه 
عبارت هاي صاحب جواه��ر را هم به زبان س��اده 
تبيي��ن مي كردند. در حقيقت ما در درس ايش��ان 
تمام زواياي ديدگاه هاي صاح��ب جواهر را هم به 
دست مي آورديم. يكي از كس��اني كه كتاب شرح 
شرايع مرحوم والد را جمع آوري مي كرد، مي گفت 
ان ش��اءاهلل اگر آقا موفق بش��وند و فقه را به همين 
ترتيب ادامه بدهند، مفصل ترين ش��رح ش��رايعي 
خواهد شد كه تاكنون نوشته شده است. انصافاً هم 
همين  طور است. كتاب »صلوه« ايشان كه بر مبناي 
شرح شرايع است، چيزي حدود 17 جلد شده است! 
»طهارت« 10جلد است و اينها نشان مي دهد كه 
ايشان، خيلي مفصل و مبسوط در باره اين مسائل 
بحث مي كردند. يكي از نكات در خور اش��اره، اين 
است كه پدرم در خصوص تقيدات درسي و حوزوي 
خود در دوران جواني مي فرمودند: »چه شب هايي 
كه ما از سر شب تا سحر، درس مي خوانديم و وقتي 
سر از مطالعه بلند مي كرديم، نزديك اذان صبح شده 
بود... .« اين نشان مي داد كه به درس و بحث، عنايت 

ويژه اي داشتند. 
نكته اي كه درباره تدريس حوزوي ايش��ان، بسيار 
حائز اهمي��ت مي نمايد، اين اس��ت كه پ��درم به 
علماي س��لف، احترام زيادي مي گذاشتند و وقتي 
مي خواس��تند حرف يكي از بزرگان گذشته را رد 
كنند، نمي فرمودند اين آقا متوجه نبوده يا اشتباه 
گفته، بلك��ه مي فرمودن��د: »در اينج��ا نكته اي به 
نظرمان مي رسد كه بايد بيان ش��ود...« و آن نكته 
را بيان مي كردند يا مي فرمودن��د: »ما روي ضعف 
علمي خودمان نتوانس��ته ايم اين نكته را درس��ت 
درك كنيم... .« نمي آمدن��د كالم علما را با لحني 
سُبك رد كنند. در مسئله احترام به مراجع و علما 
هم خيلي حساس بودند و در موضع گيري هايشان 
س��عي مي كردند تا جايي كه امكان دارد بر مراجع 
عظام ديگر، مقدم نشوند. گاهي ايشان را به همايشي 
دعوت مي كردند يا از ايش��ان مي خواستند پيامي 
بدهند يا برنامه اي از اين قبيل ب��ود. مي فرمودند: 
»اول برويد از مراجع ديگر كس��ب تكليف كنيد يا 
اول برويد و از محضر آنها اجازه بگيريد... .« يا گاهي 
مؤسس��اتي مي آمدند و مي خواس��تند كه ايشان 
تأييدش��ان بكنند. مي پرس��يدند: »آيا شما پيش 
مراجع ديگر هم رفته ايد؟ اول آنها تأييد كنند تا ما 

مقدم بر آن بزرگواران نشويم... .« 
دغدغه ه�اي ايش�ان در ب�اره آين�ده 
حوزه ه�اي علمي�ه و نيز نح�وه تحصيل 

طاب چه بود؟
يك��ي از دغدغه هايي كه ايش��ان نس��بت به حوزه 
داشتند، نگراني نسبت به آينده آن بود. پدرم درباره 
فرداي ح��وزه، خيلي نگران بودن��د و مي فرمودند: 

»اينكه طلبه ها دارند روحيه مباحثه شان را از دست 
مي دهند، زنگ خطر اس��ت... .« اينكه سنت هاي 
صحيحي كه قباًل در حوزه بوده، دارند كم كم رنگ 
مي بازند، براي ايشان اسباب نگراني بود و به طلبه ها 
و شاگردانشان تأكيد داشتند كه حتماً مباحثه كنيد 
و قبل از آن پيش مطالعه داشته باشيد يا پس مطالعه 
داشته باش��يد. روي اين مباحث تأكيد مي كردند. 
حتي نس��بت به اصالح كتب مالحظه داشتند كه 
اين كار يك وقت موجب نشود كه از بار علمي كتب 
كاسته شود. مي گفتند: »ما نبايد به بهانه اينكه زمانه 
عوض شده، از بار علمي كتب بكاهيم و كتاب را از 
لحاظ علمي تهي كنيم، بلكه بايد اگر اصالحي هم 
در عبارات و مسائل مختلف انجام مي شود، علميت 
كتاب ها حفظ بشود... .« نسبت به كتب مرحوم شيخ 
انصاري، خيلي عنايت داشتند و مي گفتند: »فضاي 
علمي اين كتاب ها بايد باق��ي بماند، ولو اينكه قرار 

است اصالحي در عبارت ها صورت بگيرد... .« 
آيت اهلل علوي گرگاني عاوه بر اشتغاالت 
حوزوي، ب�ه فعاليت ه�اي اجتماعي نيز 
اهتمامي شايان داشتند. در اين باره چه 

خاطراتي داريد؟
يكي از نكات قابل توجه، تالش هاي اجتماعي ايشان 
در ترويج شعائر ديني است. مسئله دسته عزاداري 
روز 21 ماه رمضان در ش��هر گرگان، يكي از نكات 
حائز اهميتي است كه ايشان آن را احيا كردند. اين 
دسته در گرگان، جلوه عظيم و بسيار زيبايي دارد 
و جزو شعائر رايج ديني است. در اين روز مردم بعد 
از مراسم مس��جد جامع كه تقريباً بين ساعت 2 تا 
4 بعدازظهر انجام مي ش��ود، پياده روي مي كردند 
و پيش��قراول آنها هم خود مرحوم وال��د بودند كه 
به س��مت امامزاده عبداهلل)ع( مي رفتند و مراسم 
آنجا انجام مي شد و خاتمه می يافت. اين مراسم در 
دهه اخير، بسيار پرشكوه و با عظمت انجام مي شد. 
احياي امامزاده ها در اس��تان گلستان، سركشي به 
مساجد و اصالح بعضي خرابي ها و كمبودهاي آن 
از طريق كمك خيرين نيز از نكات برجسته زندگي 

ايشان است. 
در باب توس�ات آيت اهلل علوي گرگاني 
به س�احت بزرگان دي�ن و توفيقاتي كه 
در اين باره به دست آوردند نيز به نكاتي 

اشاره كنيد. 
مجموعه اي از مقامات و كرامات نيز در مورد مرحوم 
والد وجود دارند كه من بعضي از آنها را به چشم خود 
ديده ام و بيان چند مورد در اين باره، خالي از لطف 
نخواهد بود. درست است كه برخي معاندان اسالم 
و تشيع، در تبليغات خود در فضاي مجازي، سعي 
دارند كه اي��ن موارد را لوث كنند، ام��ا ما هم نبايد 
تس��ليم آنان ش��ويم. مثاًل يكي از نكات، اين است 
كه در يكي از ماه هاي محرم، من  كنارشان نشسته 
بودم. از برنامه هاي ايشان در اين ماه، اين بود كه هر 
شب به منبر مي رفتند و طبعاً پيش از آن مطالعه هم 
مي كردند. يك شب آقا داشتند در »منتهي اآلمال« 
مقتل امام حسين)ع( را مطالعه مي كردند. ديدم كه 
بغض گلوي ايش��ان را گرفت و گريه كردند. معلوم 
بود كه از خواندن مقتل، گريه ش��ان گرفته است. 
من به روي خودم نياوردم و به مطالعه ام ادامه دادم. 
يكمرتبه به من رو كردند و فرمودند: »در اتاق رايحه 
خوشي را احساس نمي كني؟...« گفتم نه حاج آقا، 
من احساس خاصي ندارم! گفتند: »من بوي خوشي 
را احساس مي كنم، اين بوي زميني و مادي نيست، 
رايحه الهي اس��ت!...« بعد گفتند: »احتماالً توسط 
خود اهل بيت)ع( عنايتي شده... .« آن لحظه و آن 

نوع بيان آقا خيلي براي من جالب و گيرا بود. 
نكته ديگر اين بود كه در ساليان گذشته، در خدمت 
مرحوم والد به ديدار يكي از مؤمنين رفتيم. ايشان 
9 س��ال بود كه بچه دار نمي ش��د! به همه پزشكان 
مراجعه كرده و همه شيوه هاي درمان ناباروري را هم 
امتحان و دو سه بار هم براي اين درمان، هزينه هاي 
هنگفتي را پرداخت كرده بود، اما به نتيجه نرسيده 
بود. ايش��ان آقا را به منزلش دعوت كرده بود و در 
اثناي سخن به آقا گفته بود ما 9 سال است بچه دار 
نمي شويم و از اين بابت، خيلي ناراحت هستيم! آقا 
فرمودند:»يك مقدار آب بياوريد تا من بر آن دعايي 
بخوانم، بلكه ان شاءاهلل خدا فرجي حاصل كند.« اين 
بنده خدا هم رفت آب آورد و آقا هم دعا را خواندند 
و جريان آن شب تمام شد. سال بعد دوباره آن آقا، 
مرحوم والد را به منزلشان دعوت كرد. وقتي رفتيم 
نوزادي را آورد و گفت آقا! اين هديه الهي است كه 
خدا بعد از 10 سال به ما داده و اين به بركت دعايي 
است كه ش��ما در سال گذش��ته خوانديد و خدا به 
ما بچه اي عنايت كرد. من ش��اهد ب��ودم كه بعضاً 
مريض هايي نزد آق��ا مي آمدند و آقا برايش��ان دعا 
مي كردند و آنها شفا مي گرفتند! اينها مسائلي بودند 
كه من با چشم خودم ديده ام، مواردي نيستند كه 

ديگران برايم نقل كرده باشند. 
يك بار در ماه مبارك رمضان، وارد مس��جد جامع 
گرگان ش��ديم كه آقا منبر بروند. خانمي جلو آمد 
و گفت من بچه كوچكي داشتم كه سرطان گرفته 
بود و او را پيش دكترهاي مختلف بردم. يك بار شما 
داشتيد براي نماز به مسجد مي رفتيد كه اين بچه  
را آوردم و به دس��تتان دادم كه دس��تي به سرش 
كش��يديد و برايش دعايي خوانديد. چند روز بعد 
نوبت آزمايش اين بچه بود و او را  دكتر بردم. دكترها 
آزمايشات را كه ديدند، تعجب كردند و گفتند اين 
بچه هيچ يك از عالئم بيماري را ندارد و به ش��كل 
معجزه آسايي ش��فا گرفته اس��ت! اين مادر خيلي 
خوش��حال بود و گريه كرده و خيلي نزد آقا اظهار 
خوش��حالي مي كرد كه فرزندش ب��ه بركت دعاي 
ايشان شفا گرفته اس��ت. به هرحال ما در زندگي، 
از اين نوع مس��ائل خيلي ديده ام كه ش��ايد گفتن 
بعضي از آنها  مصلحت نباشد! اميدوارم خداوند به 
ما توفيق بدهد كه راه اين مراجع و علماي بزرگوار 

را ادامه بدهيم. 

نكته اي كه مرحوم والد در زندگي 
شخصي شان مكرراً مي گفتند و من 
شايد اين را بيش از 50 بار از ايشان 
شنيده ام، اين بود كه مي فرمودند: 
»من از خ�دا خواس�تم در زندگي 
خودم، محتاج مص�رف وجوهات 
شرعي نشوم و خدا هم اين دعاي 
مرا مستجاب كرده  و لذا من هزينه 
زندگي ام را هيچ وقت از وجوهات 
شرعي تأمين نمي كنم....« نسبت 
به مص�رف وجوه�ات، ع�اوه بر 
اينك�ه بس�يار محت�اط بودند، در 
زندگ�ي ش�خصي خودش�ان هم 
هرگز از آن اس�تفاده نمي كردند!
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پيدايش سازمان موسوم به مجاهدين 
خلق، در آيينه يك پژوهش نو انتشار

طرحي از 
»شوريدگي در تذبذب«

من هرگز نديدم ايش�ان وقت خ�ود را به 
بطال�ت بگذرانن�د و مث�ًا بي جهت پاي 
برنامه ه�اي تلويزيون�ي ي�ا گعده ه�اي 
شبانه بنش�ينند. البته بعضي از گعده ها 
را كه مباحثه علمي است  خيلي دوست 
داشتند. يادم نمي رود كه اواخر عمرشان 
به يك�ي از دوس�تان فرمودن�د: »من در 
طول عمرم، يادم نمي آيد ك�ه وقتم را به 
بطالت گذرانده باشم. هميشه يا مشغول 
مطالعه يا عبادت يا انج�ام كارهاي مفيد 
روزمره اي بودم كه نياز زندگي اس�ت...«
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   محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، بخش��ي از 
س��ومين مجل��د از 
مجموع��ه نهض��ت 
امام خميني، تأليف 
م  س��ال ال حجت ا
والمس��لمين سيد 
روحان��ي  حمي��د 
است كه به صورت 
جداگانه نشر يافته است. در اين مجلد داستان برآمدن 
و فعاليت سازمان موس��وم به مجاهدين خلق، مورد 
خوانش و تحليل قرار گرفته است. مؤلف در ديباچه 

اين پژوهش، در باب محتواي آن چنين آورده است:
»پيدايش چندين خيزش قهرآميز از س��وي نسل 
جوان مسلمان، در برهه اي كوتاه و كمتر از يك سال، 
نمايانگر رشد و گسترش انديشه مبارزه مسلحانه در 
ميان ملت مس��لمان ايران بود كه با الهام از نهضت 
امام و قيام خونين 15خ��رداد 42، مبارزه و پيكار با 
طاغوت دوران را وظيفه خود دانسته و در اين راه، از 
هيچ فداكاري و ازخودگذشتگي پروايي نداشتند. از 
اين سه حركت بزرگ كه بگذريم، گروه هاي فراوان 
ديگري نيز دست به كار مبارزه مسلحانه شدند يا در 
انديشه آن بودند تا آنجا كه در دهه 40، بيش از 20 
سازمان و گروه مسلح به چنگ س��اواك افتادند كه 
بيشتر آنان مذهبي بودند. خيزش و جنبش امت به 
رهبري امام، استكبار غرب و شرق و وابستگان آنان 
در كشورهاي اسالمي را سخت نگران و انديشناك 
ساخت. جهانخواران در درازاي سده اي تالش كرده 
بودند ملت هاي اس��المي را از رهبري روحانيان دور 
دارند و عناصر سرسپرده، وابسته، ملي گرا، ماسون ها 
و كمونيس��ت ها را به نام رجال سياس��ي، همراه با 
مكتب ه��اي وارداتي و فرهنگ انحراف��ي، به عنوان 
رهبران ملي بازيگ��ر ميدان كنند ت��ا اگر ملت هاي 
به س��توه آمده روزي و روزگاري ض��د طاغوتيان و 
جهانخواران به پا خاس��تند، اين رهب��ران قالبي و 

دس��ت پرورده هاي اس��تعمار بتوانند با يك سلسله 
مانورها و ژست انقالبي و به ظاهر فريبنده، توده ها را 
به دنبال خود بكشانند و به سراب، دلخوش و سرگرم 
سازند و به آنان فرصت مبارزه ريشه اي و همه جانبه 
ضد جهانخواران و زورم��داران را ندهند و بدينگونه 
منافع اس��تكبار جهاني و رژيم هاي دست نشانده را 
پاس دارند. ليك��ن آنان به يكباره خ��ود را با نهضت 
امام روبه رو ديدند ك��ه مي رفت تا به دسيس��ه ها و 
نقشه هاي ديرينه آنان پايان بخشد و متولياني را كه 
از سوي بيگانگان براي كنترل جنبش هاي مردمي 
گمارده ش��ده بودند از صحنه كنار زند و دست آنان 
را از سرنوشت امت اس��المي كوتاه كند. جبهه ملي 
و نهضت آزادي در آغاز نهضت ام��ام با به كارگيري 
شگردها و ترفندهايي كوش��يدند تا نقش خود را در 
كنترل آن نهضت و كش��اندن توده ها به دنبال خود 
پيگيري كنند و علما و روحانيان را نيز به دنبال خود 
بكش��ند، ليكن امام گام به پيش نهاد و توده ها را به 
خيزش و جنبش واداش��ت كه آنان را ن��ه تنها توان 
كنترل آن نبود، بلكه خود نيز ناگزير شدند براي به 
دس��ت آوردن موقعيت، تندروي هايي از خود بروز 

دهند تا از قافله عقب نمانند!
با محاكمه فرمايشي سران نهضت آزادي از سوي 
رژيم شاه، زمينه كس��ب آبرو و موقعيت براي آنان 
فراهم آمد. ليكن نهضت امام توده ها را به پايه اي از 
رشد و آگاهي رسانيده بود كه سران نهضت آزادي 
براي دم زدن از مبارزه پارلماني و داد و ستد با رژيم 
شاه ديگر فرصتي نداشتند و بنابراين يا بايد راه امام 
را برمي گزيدند و در صف توده هاي مسلمان پشت 
سرامام مي ايس��تادند يا راه تس��ليم و كناره گيري 
را در پي��ش مي گرفتند و راه خ��ود را از مردم جدا 
مي كردند. آنچه در اين دفت��ر مي خوانيد، زوايايي 
از زندگي، آرمان، انديش��ه و عملكرد گروهي است 
كه در آغاز به نام سازمان آزادي بخش ايران خوانده 
مي شدند و پس از آنكه بنيانگذاران و سردمداران 
نخستين آن بازداش��ت ش��دند يا از ميان رفتند، 

سازمان مجاهدين خلق نام گرفتند... .« 

   محم�د حنيف ن�ژاد پايه گذار س�ازمان موس�وم به 
مجاهدين خلق، در دوران خدمت سربازي


