
  احمدرضا صدري
اي�ران در دوره قاجار، ب�ه ويژه از مقطع�ي كه پاي 
انگليس ب�ه كش�ورمان باز ش�د، مح�ل و محملي 
ب�راي جاسوس�ي دول خارجي به ش�مار مي رفت. 
با اين همه اين پدي�ده در دوره پهلوي ها، رش�دي 
ش�تابنده و پرصعود ياف�ت. خبرچين�ي در ايران، 
هم از طرف دول خارجي و هم از طريق مس�ئوالن 
داخلي پيگيري مي ش�د. در مقال پي آمده و با اتكا 
به چهار مورد از اس�ناد و تحليل ها، ب�ه نمونه هايي 
از جاسوسي داخلي و خارجي پرداخته شده است. 
مس�تندات اين نوش�تار، بر تارنماي پژوهش�كده 
مطالعات تاريخ معاصر ايران وجود دارد. اميد آنكه 
محققان و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
  تلگرافات قبل از اينكه به هيئت ايراني برسد 

سواد آن در دست نمايندگان انگلستان است
دوره رضاخان، مقطع جوالن دهی دولت انگلستان در 
ايران است، به گونه اي كه اين حكومت استعماري، در 
تمامي شئون داخلي و خارجي كشورمان و عرصه هاي 
استيفاي حقوق مردم، آشكار و پنهان دخالت مي ورزيد. 
يكي از نمونه هاي اين امر، جاسوسي دولت انگلستان از 
هيئتي بود ك��ه براي تعيين حدود برخ��ورداري ايران 
از خليج فارس تش��كيل ش��د. عالوه بر تمامي تنگناها 
و مضايق، آنچه فرستادگان كش��ورمان را به شدت در 
دشواري قرار داد، جاسوسي انگلس��تان از مذاكرات و 
مراسالت ايشان بود. حس��ين مواليي پژوهشگر تاريخ 

معاصر ايران، در اين باره آورده است:
»استفاده از س��اختار حقوقي ميثاق جامعه ملل، يكي 
از ابزارهاي انگلس��تان براي نقض حقوق دريايي ايران 
بود. ميثاق جامعه ملل در 28 ژوئ��ن 1919م، در 26 
اصل به تصويب دولت ه��اي عضو رس��يد. در رابطه با 
موضوع نوشتار اصل هش��تم، ميثاق مواردي را جهت 
تحدي��د تس��ليحات و برنامه هاي نظام��ي و اصل نهم 
كميسيوني دائمي پيش بيني كرده بود تا در جهت حل 
اختالفات نظامي، درياي��ي و هوايي اعضا، توصيه هاي 
الزم را به شوراي جامعه ملل ارائه دهد. با شكل گيري 
اين نهادها رسماً از دولت ايران دعوت شد در جلسات 
مجمع شركت نمايد. در راس��تاي اصل هشتم ميثاق، 
كميس��يون موقتي ب��ه منظور كاهش تس��ليحات در 
اجالس نخس��ت مجمع به وجود آم��د و اندكي بعد به 
كميسيون مقدماتي خلع سالح تغيير نام داد. در ادامه 
كميسيون هاي متعددي تشكيل شد، اما نتوانست به 
اهداف مورد نظر دست يابد. در ادامه تالش هاي حقوقي 

انگلس��تان و به صورت م��وردي در 26 خرداد 1304، 
كنفرانسي در ژنو برگزار ش��د تا به اصطالح در رابطه با 
رژيم حقوقي خليج فارس تصميم گيري ش��ود. در اين 
مقطع ايران به جز چند كش��تي كوچك، قديمي عماًل 
نيروي دريايي نداشت و انگلستان به هيچ وجه موافق 
ايجاد نيروي دريايي براي ايران نبود. در شرايط ضعف 
قواي دريايي كش��ور، هدف انگليس��ي ها دستيابي به 
توافقي فوري با ايران بود. براي شركت در اين كنفرانس 
ارفع الدوله نماينده وزارت خارجه و سرلشكر حبيب اله 
شيباني به عنوان نماينده ارتش گسيل شده بودند. نامه 
موجود از ش��يباني، ابعاد متعددي از تالش انگلستان 
براي ضربه زدن به حقوق دريايي و حق كشتيراني ايران 
در خليج فارس را به تصوير كشيده است. وي چندين 
نامه در اعتراض به روند برگزاري اين كنفرانس و نيات 
واقعي انگلستان نگاشته و معتقد است، اين كنفرانس 
و توافقنامه احتمالي كه انگليس��ي ها مصمم هس��تند 
به صورت دوجانب��ه با ايران منعقد كنن��د، در ظاهر با 
هدف مقابله با ترانزيت اسلحه، اما در عمل براي اعمال 
حاكميت بريتانيا بر خليج فارس و درياي عمان صورت 
مي گيرد و دولت بايد در قبال اين اقدامات هشيار باشد. 
انگليسي ها براي تحقق اهداف خود هيئت مذاكره كننده 
ايران را تحت كنترل داشتند و از آنها مستمر جاسوسي 
مي كردند! در اين رابطه حبيب اله شيباني به  صراحت 
مدعي شده، ابتكار عمل هيئت ايراني در اين كنفرانس 
در دست انگليسي هاست و تقريباً هر اقدامي كه انجام 
مي گي��رد، مخالف منافع اي��ران و در راس��تاي منافع 
انگلس��تان قرار دارد. رفتار متناقض هيئ��ت ايراني به 
حدي آشكار بوده كه ش��يباني در جمع بندي نهايي، 
رفتار نمايندگان ايران را يا نتيجه خيانت و يا در بهترين 
حالت بدفهمي و ناآگاهي آنها تعبير كرده است. وراي 
تحليلي كه ش��يباني از رفتار هيئت ديپلماتيك ايران 
ارائه داده و ش��ايد عده اي بخواهند عدم شناخت يك 
نظام��ي از بحث هاي ديپلماتيك تعبي��ر كنند، برخي 
موارد ادعايي او جاي تأمل بيشتر دارد، از جمله اينكه 
در اين نامه ش��واهد آش��كاري از جاسوسي انگلستان 
از هيئت ايراني ارائه ش��ده است. ش��يباني به صراحت 
در اين رابط��ه مي گويد: بدتر اينكه ه��ر وقت از وزارت 
خارجه يك تلگرافي مي رسيد و دستوري مي داد و قبل 
از اينكه تلگراف به ارفع الدوله برس��د، سواد آن در نزد 
نمايندگان انگليس بود... ام��ري كه در بدترين حالت، 
نشان دهنده همكاري نمايندگان ديپلماتيك ايران با 
انگليس��ي ها بود و در خوش بينانه ترين حالت، از توان 
باالي جاسوسي انگليسي ها و نفوذ آنها در دستگاه ها و 

ساختار اداري ايران حكايت مي كرد. در آخر براي اينكه 
به عمق نفوذ بريتانيا در سيستم اداري آن دوره پي برده 
شود، كافي است توجه شود در همين اسناد كه به دليل 
طوالني بودن از آوردن كل آن اجتناب ش��د، ش��خص 
رضاخان پهلوي نيز از ترس همين جاسوسي ها، لحني 
كنايه آميز و احتياط گونه دارد. او در خصوص اتهامات و 
شواهد روشن حبيب اله شيباني بابت فشار انگليسي ها، 
س��كوت كرد و به دلي��ل نگراني از ش��نود مواضعش، 
ش��يباني را براي دريافت ديدگاه هايش، به نزد شخص 
س��ومي كه مورد اعتماد دو طرف بود، ارجاع داد. مورد 
ديگر اينكه در همين نامه نگاري به تسلط انگليسي ها 
بر تلگراف هاي ايراني اشاره ش��ده است. گفتني است 
با فشارهاي انگلس��تان بود كه ورود اولين كشتي هاي 
جديد فلزي براي ناوگان دريايي ايران، تا سال 1311 

به تأخير افتاد... .« 
  كنترل وليعهد رضاخان، از طريق جاسوسه ها!

مورد ديگري كه به عنوان يكي از مصاديق جاسوس��ي 
دول خارجي از ايراني��ان، مي توان بدان اش��ارت برد، 
گسيل داشتن جاسوسه هاي فراوان به اطراف محمدرضا 
پهلوي، در دوران واليتعهدي و حتي پادشاهي اوست. 
اين دولت ها قصد داشتند از اين طريق، حكمران بعدي 
ايران را تحت اختيار خويش بگيرند و او را به برآوردن 
مطامع خويش وادار سازند. گذش��ته از آنكه در دوران 
س��لطنت پهلوي، بس��ا كارگزاران حكومت نيز به دام 
پرستوهاي خارجي افتادند. خسرو معتضد پژوهشگر 

تاريخ معاصر ايران، در اين فقره معتقد است:
»در يك مورد آلمان ها يك گراند دوش��س )شاهزاده 
 Dorothea( آلماني به نام دوروتي براندنبورگ )خانم
Brandenburg of( را بر سر راه محمدرضا پهلوي 
در دوران وليعهدي او مي گذارند. اين زن بس��يار زيبا 
بود و وليعهد هم ش��ديداً به او عالقه داش��ت. آقايي به 
نام فرزانه نيز گزارش داده ك��ه در اوراق وزارت خارجه 
ديدم: اين خان��م خيلي دور و ب��ر وليعهد مي چرخد و 
او مأمور اس. دي )SD(، يعني زيشرهايتس دينس��ت 
)Sicherheitsdienst س��ازمان اطالعات و امنيت 
حزب نازي است. آلمان ها هشت، نه سازمان اطالعات 
امنيت��ي داش��تند. اس. دي وابس��ته به ح��زب نازي 
آلمان بود. براس��اس گزارش آق��اي فرزانه، محمدرضا 
هنوز تحصيالت��ش را تمام نكرده بود كه رضاش��اه در 
ارديبهش��ت ماه او را به ايران احضار كرد، در حالي  كه 
فصل امتحانات خرداد )ژوئن( است. به  هر حال نازي ها 
در اين كار تبحر داش��تند و دخترهاي مناس��ب براي 
اين كار را تعلي��م مي دادند و برايش��ان هويت ديگري 

ايران دوره پهلوي، به مثابه بهشت جاسوسان خارجي و داخلي

شهرباني رضاخان
 از گداياِن مشرف به موت هم جاسوسي مي كرد!

جعل مي كردند، يعني اگ��ر دختر آلماني بود، ولي 
مثاًل زبان روسي را خيلي خوب مي دانست، كاري 
مي كردند ك��ه مثل ي��ك زن روس صحبت كند و 
برايش شناسنامه جعل مي كردند. به عنوان نمونه 
حسين فردوست در خاطراتش مي گويد: محمدرضا 
پهلوي در سوئيس عاش��ق يك دختر خدمتكار از 
طبقه پايين ش��د، بعدها اين دخت��ر از محمدرضا 
باردار می ش��ود و من 5  هزار فرانك به او دادم، كه 
بچه اش را س��قط كند. البته حزب توده متخصص 
اين كارها بود و براي اينكه افراد را از سر راه بردارد، 
در موارد مختلف از زن هاي زيبا و باسواد استفاده 
مي كرد. بيش��تر آنها را هم سر راه روشنفكرها قرار 
مي داد كه طبعاً نزد آنان هم خيلي جلوه مي كردند. 
محمدرضا پهل��وي هم در م��وارد مختلف، در دام 
اينها مي افتاد. زني به نام فرانچسكا دياسكافا را كه 
پدرش ايتاليايي و مادرش شيليايي بود، در اولين 
سفر محمدرضا به لندن سر راه او قرار دادند و بعد 
اين زن به تهران آمد. دو، س��ه ماهي در تهران در 
هتل دربند بود و چون مردم خيلي كنجكاو ش��ده 
بودند او را به هتل آبعلي بردند! به دروغ مي گفت: 
من ملكه زيبايي ايران هس��تم. بعده��ا در كتابي 
نوشت: ش��اه از من دعوت كرد كه به ايران بيايم و 
همسر او شوم. من كتاب انگليسي اش را دارم. آن 
موقع محمدرضا فوزيه را طالق داده بود. به هرحال 
در دوره پهلوي ها، زنان پرستوي زيادي را بر سر راه 
مقامات ايراني قرار دادند. مثاًل انگليسي ها بر سر راه 
تيمورتاش وزير دربار رضاشاه، يك جاسوسه ارمني 
زيبا را قرار دادند كه او توانست كيف تيمورتاش - كه 
صورتجلسه مذاكرات محرمانه او با مقامات شوروي 
در آن بود - را بدزدد و به اينتليجنت سرويس )اداره 
جاسوسي انگلستان( برس��اند. وقتي تيمورتاش از 
راه شوروي از س��فر اروپا برمي گشت، اين خانم در 
قطار كيف او را دزدي��د. زن ديگري را هم با همين 
پيش��ه مي ش��ناختم كه سرگذش��تش را نوشتم. 
اين زن، پدرش وكيل التجار انگلس��تان در يكي از 
شهرهاي شمالي بود. او را استخدام كردند و خيلي 
هم به او ميدان دادند. حتي يك وزير مي خواست 
اين زن را به همس��ري بگيرد و به او وعده هم داد، 
زن بسيار پررويي بود و هر جا مي نشست، افراد را 
تهديد مي كرد كه آبرويتان را مي برم و اسرارتان را 
برمال مي كنم. نهايتاً به اسپانيا رفت و در آنجا با مرد 
جواني سوار بر موتور بود كه كاميوني با آنها تصادف 
كرد. اين زن كشته ش��د، ولي پسر جوان صحيح و 
سالم ماند. جنازه اش را در اسپانيا دفن كرده بودند، 
اما آنقدر خانواده اش التماس كردند كه جنازه را در 

سال 1335 آوردند... .« 
   امنيت س�ياه چال�ي رضاخان�ي، به مدد 

جاسوسان شهرباني
در همان دوره كه دولت انگلس��تان و به اش��كال 
گوناگون، در حال جاسوس��ي از مقام��ات و وقايع 
داخل��ي ايران ب��ود، حكومت رضاخان ني��ز از زير 
نظر گرفتن تمامي اقش��ار گوناگون جامعه، حتي 
طيف هاي فرودس��ت فروگذار نمي كرد. س��ندي 
كه متن و ش��رح آن در پي مي آيد، نشان مي دهد 
شهرباني در دوره حاكميت قزاق، حتي از گدايان 

نزديك به مرگ نيز جاسوسي مي كرده است: 
»بخش عمده امنيت دوره رضاش��اه كه به امنيت 
س��ياه چال و... تش��بيه ش��ده، به س��بب ساختار 
اطالعاتي ش��هرباني بود؛ س��اختاري ك��ه قبل از 
دوره رضاش��اه، بخش كم اهميتي از تش��كيالت و 
وظايف نظميه و شهرباني بود، اما در دوره رضاشاه 
گسترش يافت. رضاشاه تصميم گرفته بود با نظمي 
رعب  انگيز كه دستگاه ش��هرباني و نظام اطالعاتي 
� امنيتي آن ايجاد مي كند و تمايالت مس��تبدانه 
او را برآورده مي س��ازد، حكومت كن��د و هرگونه 
مخالفت ب��ا حكومت خود را، س��ركوب و از عرصه 
سياسي � اجتماعي كشور حذف نمايد. با اين هدف 
بود كه رضاخان مدت كوتاه��ي پس از كودتاي 3 
اسفند 1299، درصدد برآمد تا دستگاه شهرباني 
را تقويت و با گماردن افراد م��ورد اعتماد خود در 
رأس مديريت هاي آن، كارآيي اش را تضمين كند. 
در اين رابطه سندي ارائه مي شود كه نشان مي دهد 
در آن دوره، حتي فرودست ترين اقشار جامعه نيز 

مورد رصد بوده اند:
راجع به اقدام در جم��ع آوري اعانه جهت فقرا نيز 
مقص��ود از جمع آوري يك ع��ده جمعيتي بود كه 
وجود آنها با حالت گرس��نگي و پراكندگي در اين 
س��رحدات، از هر حيث صورت خوبي نداش��ته و 
ضمناً منظور اين بود كه ع��ده مذكور را به اين نام 
در يك محل جمع آوري و اعم��ال آنها تحت نظر 

نظميه و دژبان واقع و به عالوه از تلفات گرسنگان 
در اين زمستان جلوگيري شده باشد و بديهي است 
چنانچه از طرف مسئوالن كشوري نظريه معروضه 
به موقع تأمين مي شد، حتي نيم ساعت وقت هم 
به جم��ع آوري اعانه مص��روف نمي گرديد. مراتب 
استحضاراً به عرض رسيد. فرمانده لشكر اول شمال 

غرب امير لشكر... .« 
   جاسوسي امريكا از شوروي، در شمال ايران
حكومت پهلوي ها براي انگليس و س��پس امريكا، 
در حكم سپربالي ايش��ان در برابر نفوذ كمونيسم 
بود. آنان عالوه بر اين، جايي بهتر از نقاط ش��مالي 
كشورمان نمي يافتند كه فعل و انفعاالت نظامي و 
صنعتي ش��وروي را كنترل كنند. هم از اين روي 
دولت امريكا با استقرار تجهيزات مدرن در مناطق 
مرزي ايران با همسايه شمالي، به رصد اين كشور 
پرداخت. آنان به هنگام اوج گيري انقالب اسالمي 
و خروج از ايران، اين دس��تگاه ها را منهدم كردند. 
محمدرضا چيت س��ازيان پژوهشگر تاريخ معاصر 
ايران، اين روي��داد را به ترتيب پ��ي آمده تحليل 

كرده است:
»واشنگتن به خوبي مي دانست كه مرزهاي شمالي 
كشورمان، ظرفيت بسيار مناسبي براي فعاليت هاي 
جاسوس��ي بر ضد اتح��اد جماهير ش��وروي دارد. 
اهميت اين ظرفيت، با توجه به قرارگيري شهرهاي 
مهم شوروي در نواحي مرزي آن، دو چندان مي شد. 
ازهمين رو مرزهاي گسترده ايران با رقيب و دشمن 
اصلي نظام سرمايه داري، مي توانست اطالعات بسيار 
مفيدي در اختيار رهبران كاخ سفيد در واشنگتن 
قرار دهد. در واقع اي��ران، از موقعيتي راهبردي در 
استراتژي كالن امريكا برخوردار بود. به همين دليل 
هنگامي كه با كودتاي 28 مرداد س��ال 1332. ش 
جا پاي امريكا در اين كش��ور محكم ش��د، سازمان 
اطالعات مركزي امريكا يا همان سيا، به فعاليت هاي 
جاسوسي در ش��مال ايران روي آورد. اين سازمان 
به سرعت كار خود را آغاز كرد و با تأسيس و راه اندازي 
دستگاه هاي بس��يار مدرن و پيشرفته جاسوسي � 
اطالعاتي و كارگزاري دس��تگاه هاي استراق سمع 
در نقاطي از ش��مال كش��ور، تالش ك��رد عالوه بر 
كنترل فعاليت هاي جاسوسي شوروي، از مجموعه 
فعاليت هاي تكنولوژيكي، نظامي، موشكي آن كشور 
نيز اطالعاتي به دست آورد. در همين ارتباط ويليام 
سوليوان آخرين سفير امريكا در ايران، در خاطرات 
خود گفته است: نصب دس��تگاه هاي جاسوسي در 
ايران، از موفقيت هاي بزرگ و وصف ناشدني سازمان 
سيا در اين كش��ور بود، زيرا چنين پايگاه هايي اين 
امكان را فراهم مي كرد تا فعاليت هاي استراتژيك، 
نظامي و موشكي شوروي را در عمق خاك گسترده 
اين كش��ور، تحت كنترل قرار دهند. براي اولين بار 
در سال 1334.ش بود كه امريكا نخستين دستگاه 
جاسوسي و استراق سمع را در برخي نواحي شمالي 
ايران مستقر كرد. اين دس��تگاه هاي استراق سمع 
آنقدر پيش��رفته و داراي تكنولوژي ب��اال بودند كه 
گفته مي شد حتي در قرن بيست ويكم نيز همچنان 
كارايي دارند و به خوبي مي توان از آنها در جاسوسي 
عليه كشوري ديگر اس��تفاده كرد. براي راه اندازي 
اين سيس��تم در ايران، حضور نيروهاي اطالعاتي 
امريكا الزم بود، ب��ه همين دليل برخ��ي روايت ها 
حاكي از اين اس��ت كه در اين مقطع، زماني تعداد 
بس��يار زيادي از نيروهاي س��ازمان س��يا در ايران 
مش��غول فعاليت بودند. در نهايت اين سيستم در 
مناطقي همچون: صفي آباد بهشهر، كبكان خراسان 
و پارس آباد مغان ق��رار گرفت. براي مثال صفي آباد 
بهشهر، وظيفه رديابي پرتاب موشك هاي شوروي 
را برعهده داش��ت. اهميت اين پايگاه جاسوس��ي 
زماني بيشتر درك مي شود كه دريابيم شوروي در 
زمينه تكنولوژي موش��كي، قابليت بسياري داشت 
و مسير تحقيق و توس��عه در اين زمينه را به سرعت 
مي پيمود. در ايران، سازمان ساواك، امريكايي ها را 
در رسيدن به اهداف خود ياري مي كرد. به صورت 
خاص اداره كل چهارم سازمان س��اواك بود كه در 
اصل وظيف��ه محافظت و مراقبت از سيس��تم هاي 
پيشرفته امريكايي را برعهده داشت. اين سيستم ها 
بسيار پيش��رفته بودند و مبالغ بس��ياري براي آنها 
هزينه شده بود و به همين دليل بايد از آنها مراقبت 
الزم مي شد. براي مثال در يك مورد تا 500ميليون 
دالر، براي يكي از اين دستگاه ها هزينه شده بود كه 
با پيروزي انقالب عواملي از سازمان سيا كه با آن كار 
مي كردند، قبل از خروج از ايران آن را منهدم كردند. 
البته در برخي از موارد، اين شبكه جاسوسي در قالب 
شركت هاي تجاري مشغول به فعاليت بود. براي مثال 
در پارس آباد مغان كه در 3 كيلومتري مرز شوروي 
قرار داشت، دستگاه هاي جاسوس��ي در قالب يك 
شركت ساختماني مشغول فعاليت بودند. سيستم 
اين شبكه كه داراي رادار هاي بسيار قوي بود، شب ها 
ش��روع به كار مي كرد. كار اين شبكه، ثبت و ضبط 
اطالعات درباره فعاليت هاي درون خاك ش��وروي 
بود. از طريق همين دس��تگاه هاي اس��تراق سمع 
بود كه سازمان سيا مي توانست اطالعات مربوط به 
آزمايش هاي موشكي شوروي و ديگر فعاليت هاي 
نظامي و امنيتي اين كشور را كه در اطراف مرزهاي 
ايران انجام مي ش��د، به دس��ت آورد. افزون بر اين، 
سازمان س��يا از طريق همين ايستگاه هاي استراق 
س��مع الكترونيك، اطالعاتي درباره فعاليت حزب 
توده كسب مي كرد و در بس��ياري از موارد، آن را با 
رژيم پهلوي و ش��خص ش��اه در ميان مي گذاشت. 
البته به اشتراك گذاشتن اين اطالعات با محمدرضا 
پهلوي، به واس��طه منافع ايران نب��ود، بلكه اياالت 
متحده ترس از دست دادن ايران را داشت. در واقع 
از آنجا كه در دهه هاي 1950م و 1960، حزب توده 
يكي از گزينه هاي بديل رژيم پهلوي به شمار مي آمد، 
واشنگتن ترس از افتادن ايران به دامان كمونيسم را 
داشت و به همين دليل در اين زمينه، كمال همكاري 

را با رژيم پهلوي انجام مي داد... .« 

دوره رضاخان، مقطع جوالن دهی 
دولت انگلس�تان در ايران است، 
ب�ه گون�ه اي ك�ه اي�ن حكوم�ت 
استعماري در تمامي شئون داخلي 
و خارجي كشورمان و عرصه هاي 
اس�تيفاي حقوق مردم، آش�كار و 
پنه�ان دخال�ت مي ورزي�د. يكي 
از نمونه ه�اي اين امر، جاسوس�ي 
دولت انگلستان از هيئتي بود كه 
براي تعيي�ن حدود برخ�ورداري 
اي�ران از خلي�ج فارس تش�كيل 
ش�د. عالوه ب�ر تمام�ي تنگناها و 
فرس�تادگان  آنچ�ه  مضاي�ق، 
كشورمان را به شدت در دشواري 
قرار داد، جاسوس�ي انگلستان از 
مذاكرات و مراس�الت ايشان بود

شهيد آيت اهلل سيداسداهلل مدني
 در آيينه يك تك نگاشت

عالمي با خصال فقاهت 
مجاهدت و شهادت

حكومت پهلوي ها براي انگليس و سپس 
امريكا، در حكم سپربالي ايشان در برابر 
نفوذ كمونيس�م بود. آنان ع�الوه بر اين، 
جاي�ي بهتر از نقاط ش�مالي كش�ورمان 
نمي يافتند كه فعل و انفع�االت نظامي و 
صنعتي شوروي را كنترل كنند. هم از اين 
روي دولت امريكا با اس�تقرار تجهيزات 
مدرن در مناطق مرزي ايران با همس�ايه 
شمالي، به رصد اين كشور پرداخت. آنان 
به هنگام اوج گيري انقالب اسالمي و خروج 
از ايران، اين دستگاه ها را منهدم كردند
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   محمدرضا كائيني
آي��ت اهلل  ش��هيد 
سيداسداهلل مدني، 
ش��هيد  دومي��ن 
مح��راب در تاري��خ 
نظ��ام اس��المي و 
ش��خصيتي واال در 
ميان عالمان انقالبي 
است كه مي توان سه 
مش��خصه فقاهت، 
مجاهدت و شهادت 
را براي ادوار گوناگون حيات وي به كار برد. »زندگي 
و مبارزات آيت اهلل شهيد سيداسداهلل مدني«، توسط 
رضا بسطامي و داود قاسم پور، در تببين حيات علمي 
و عملي آن عالم مجاهد تدوين يافته و مركز اس��ناد 
انقالب اسالمي، به انتش��ار آن همت گماشته است. 
ناش��ر در ديباچه اين اثر، در باب محتواي آن چنين 

آورده است:
»در ش��كل گيري، تكوين و پيروزي انقالب اسالمي، 
قش��رها و طبقات بس��ياري از جامعه  اي��ران حضور 
داش��تند، لذا وجه متكثر ) پلوراليتيك( انقالب ايران 
از تفاوت هاي مهم اين رويداد با موارد مشابه است. در 
انقالب اسالمي ايران، همه  قشرها و طبقات اجتماعي 
حضور چشمگير داشته اند، بنابراين تئوريسين هاي 
اين انقالب در سراس��ر جهان نتوانس��ته اند عناويني 
مثل بورژوازي، كارگري ي��ا دهقاني را براي آن به كار 
برند. واضح است كه همه انقالب ها براساس دوره اي 
دراز مدت و بر اثر عوام��ل و زمينه هايي ظهور يافته و 
در ادامه عواملي تسريع كننده، اين واكنش اجتماعي 
را تش��ديد مي كنند و سرانجام با اس��قاط رژيم هاي 
ديكتاتوري و بر هم زدن وضع موجود، دوره  جديدي 
را بنيان مي نهد. در اينجا ما قصد ريش��ه يابي انقالب 
اسالمي ايران را نداريم، زيرا در اين خصوص تاكنون 
پژوهش هاي مستقلي انجام ش��ده و به دليل اهميت 
موضوع، باب تحقيق در اين باره همچنان باز اس��ت، 
مع الوصف بايد اذعان كرد ك��ه پژوهش درخصوص 
شخصيت شناسي انقالبي، ناخودآگاه پژوهشگر را به 

بررسي موازي انقالب و تأثير آن بر سوژه  مورد تحقيق 
سوق مي دهد. جامعه  ايران در بستر تاريخي خويش 
و در قبل از انقالب اسالمي، سوابق مبارزاتي ديگري 
چون نهضت مش��روطه خواهي و جنبش ملي شدن 
نفت را تجربه كرده است، لكن ضمن ارج نهادن به همه  
مردان و زناني كه براي آرمان هاي بلندي چون آزادي 
و استقالل اين س��رزمين، رنج هايي عميق را برخود 
هموار كردند تا چراغي فرا روي آينده باشند، بايد گفت 
متأسفانه به داليلي چند از جمله فقدان يك رهبري 
واحد و قاطع از نيل به همه  آرمان هاي جامعه  ايراني 
ناكام بودند، اما انقالب اس��المي متفاوت با گذشته، 
با كوله باري از تجربيات حركت هاي پيش��ين، تحت 
رهبري بزرگمردي چون حضرت امام خميني به پيش 
رفت و به پيروزي رس��يد. امام خميني  از بطن جامعه  
ايران و از ميانه  طبقه  ذي نفوذ روحاني قامت برافراشت، 
رهبري انقالب را به دست گرفت و با خردورزي و درايت 
وافر، كشتي انقالب را در مبارزه اي طوالني و پرتالطم 
به ساحل پيروزي رساند. بديهي است كه امام خميني 
در نيل به اين مهم از همراهي و همكاري ياران مقاومي 
چون خود بهره مند بود كه مي توان به شخصيت هايي: 
چون آيت اهلل دكتر بهشتي، آيت اهلل مطهري، آيت اهلل 
مدني، آي��ت اهلل صدوقي، آيت اهلل اش��رفي اصفهاني، 
آيت اهلل دستغيب، آيت اهلل قاضي طباطبايي و... اشاره 
كرد. كتاب حاضر زندگي و مبارزات يكي از شاگردان 
امام خميني  و رهروان خط سرخ علوي را وجه همت 
خود قرار داده كه وي را به درس��تي مي توان از جمله  
تابنده ترين آذرهاي انقالب اس��المي اي��ران قلمداد 
كرد. او از خطه  آذربايجان برخاست و در طول حيات 
سياسي  - مذهبي خويش، لحظه اي از مبارزه بركنار 
نماند. چه آن زماني كه به عنوان خطيبي توانا، براي 
ادامه  حركت انقالبي، هيجانات الزم را به وجود  آورد و 
چه آن زماني كه لباس رزم بر تن كرد تا در جبهه  نبرد 
با دشمن متجاوز، الگويي براي رزمندگان جوان باشد 
و سرانجام در محراب خونين نماز جمعه  تبريز، پاداش 
مجاهدت هايش را گرفت. شهيد آيت اهلل مدني از خيل 
ياران وفادار امام خميني بود كه نويس��ندگان كتاب 

ايشان را به درستي سيدالعلما ناميده اند... .« 

  شهيد آيت اهلل سيداسداهلل مدني 
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