
   احمدرضا صدري
ش�هيد محمد منتظري از مقطع پيروزي انقالب 
اسالمي تا گاِه ش�هادت، هماره با دغدغه صيانت 
از دس�تاوردهاي اين حركت عظيم زيست. او در 
اين مدت كوتاه و در طريق آرماني چنين سترگ، 
فراز و فرودهاي فراوان تحمل كرد و اش�تلم هاي 
گوناگون شنيد. در مقال پي آمده و به مدد خوانش 
تحليلي چهار روايت، به مروري بر اين دغدغه ها 
پرداخته ايم كه خود فصلي از بررسي حيات نظام 
اسالمي در بدايت آن است. مستندات اين نوشتار، 
بر تارنماي پژوهشكده تاريخ معاصر ايران وجود 
دارد. اميد آنكه عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

    
   او از بدو پيروزي انقالب اسالمي، در انديشه 

تشكيل سپاه بود
شهيد حجت االسالم والمسلمين محمد منتظري در 
طول مبارزات، با تاريخچه بسا نهضت هاي اسالمي يا 
آزاديبخش آشنا شد و علل اوج و فرود آنها را به دقت 
ارزيابي كرد. عالوه بر آن با مبارزان ديگر كش��ورها 
نيز ارتباط يافت و آزموده هاي آنان را مي دانس��ت. 
هم از اين روي در مقطع اوج گيري انقالب اسالمي، 
در انديشه تأسيس يك نيروي نظامي بود كه بتواند 
حاصل مبارزات ملت را محفوظ دارد. اين امري است 
كه در خاطرات محسن رفيق دوست از مؤسسان سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي، بازتاب يافته است:
»پس از آنكه از زندان آزاد شدم و قبل از ورود حضرت 
امام به ايران بود كه شهيد محمد منتظري به ايران 
برگشت و مدتي بعد به كميته استقبال آمد. در آنجا 
تقريباً ش��ب و روز با هم بوديم. يادم است مهم ترين 
دغدغه ذهني او، تش��كيل يك س��پاه مردمي بود. 
او يقين داش��ت انقالب پيروز خواهد ش��د و يكي از 
مش��كالت اصلي انقالب را هم ش��رايط وقت ارتش 
مي دانس��ت و مي گفت: س��ران ارتش فرار خواهند 
كرد و ديگر اين ارتش نمي تواند از انقالب دفاع كند 
و بايد يك گارد انقالبي تشكيل شود... اين فكر براي 
او كاماًل جدي ب��ود و عده اي از جمل��ه مرا هم براي 
سپاهي كه در نظر داشت، انتخاب كرده بود. محمد 
در خانه آقاي اخوان- كه منزل��ش در خيابان ايران 
بود- اقامت داشت. ش��ب ها افراد را در آنجا جمع و 
برايش��ان درباره گارد ملي صحبت مي كرد. موقعي 
كه امام تشريف آوردند، 26 روز از مدرسه علوم خارج 
شدم و تا 9 اسفند سال 1357 هم به خانه نرفتم، لذا 

نتوانستم در آن جلسات شركت كنم. يك روز شهيد 
بهشتي، شهيد مطهري، حضرت آقا و آقاي هاشمي 
رفسنجاني در مدرسه علوي جلسه داشتند و شهيد 
بهشتي مرا صدا زدند و گفتند: امام همين االن فرمان 
تشكيل سپاه پاسداران را به آقاي الهوتي دادند! شما 
هر كاري كه داري رها كن و برو در سپاه ثبت نام كن! 
در همين برهه حزب جمهوري اسالمي هم تأسيس 
شده بود و مردم به كانون توحيد مي رفتند و در حزب 
ثبت  نام مي كردند. به شهيد بهشتي گفتم: مي خواهم 
در حزب ثبت نام كنم و ايشان گفتند: خير، شما به 
س��پاه برويد!... دولت موقت به امام نامه اي نوشته و 
از ايشان درخواس��ت كرده بود تا اجازه بدهند سپاه 
پاس��داران را تش��كيل بدهند. ظاهراً از همان ابتدا 
قصد مقابله با گارد ملي مورد نظر شهيد منتظري را 
داشتند! به هر حال رفتم و ديدم صباغيان، تهرانچي، 
حسن جعفري، س��نجقي، فرزين و س��ازگارا آنجا 
هس��تند و خالصه غير از تهرانچي و دانش آشتياني 
كه از رفقاي شهيد رجايي و معلم مدرسه رفاه بودند، 
بقيه همه دانشجويان خارج از كشور هستند. در هر 
حال رفتم و ثبت نام كردم و وارد س��پاه شدم. شهيد 
محمد منتظري از اينكه سپاه زير نظر دولت موقت 
تشكيل شود، نگران بود و به همين دليل رفت و محل 
گارد دانشگاه را گرفت و تشكيالتي را با نام پاسداران 
انقالب اسالمي )پاسا( راه انداخت و عده اي را جمع 
كرد. بعد هم اسلحه گرفت و برنامه اي را تعريف كرد. 
ارتباطم با محمد به دلي��ل كثرت كارهايي كه براي 
تشكيل سپاه مي كردم، خيلي كم شده بود تا تقريباً 
دو هفته قبل از 7 تي��ر، يك روز در پ��ادگان خليج 
نشس��ته بودم كه محمد آمد. با او صحبت مفصلي 
كردم و گفتم: كار بسيار اشتباهي كردي كه رابطه ات 
را با دكتر بهش��تي به هم زدي... و باالخره او را قانع 
كردم كه بيايد و با دكتر بهشتي آشتي كند. مطلب را 
به شهيد بهشتي گفتم و بعد از چند روز هم با محمد 
به حزب رفتم و به ش��هيد بهش��تي گفتم: حاج آقا، 
محم��د تحويل ش��ما. آن دو يكديگ��ر را در آغوش 
گرفتند و محمد خيلي گريه كرد! دو سه روز بعد از 
اين قضيه، به ديدنم آمد و گفت: از ظلمي كه در حق 
اين مرد كردم پشيمانم، چقدر آقا و با كرامت است!.. 
گفتم: بله، به شرط اينكه ديگر او را رها نكني! يكي از 
كساني كه كالهي براي جلسه آن شب حزب دعوت 
كرده بود، من بودم. شهيد الجوردي هم خيلي كم 
در جلسات حزب ش��ركت مي كرد. تماسي با شهيد 

الجوردي گرفت��م و گفت: به جلس��ه حزب دعوت 
ش��ده ام. گفتم: من هم همين طور. پرسيد: تو ديگر 
چرا؟ جواب دادم: نمي دانم! كالهي زنگ زد و گفت: 
جلسه خيلي مهمي است و بايد بروم. وقتي به ميدان 
بهارستان رسيدم، مي خواس��تم در خيابان نظاميه، 
محل حزب بپيچم كه صداي انفجار آمد! ماش��ين 
را پارك كردم و به محل فاجعه رفت��م تا به ديگران 
كمك كنم كه آوارها را كنار بزنيم و اجساد را بيرون 

بياوريم... .« 
   او پيش از بس�ياري، دس�ت توطئه گران را 

خواند
آنان كه جرايد س��ال 58 را تورق كرده اند، به حجم 
فضاسازي هاي گسترده عليه شهيد محمدمنتظري 
از س��وي گروهك هاي گوناگون پي برده اند. به واقع 
محمد پيش از ترور ش��خص، ترور شخصيت شد و 
امواج سهمگين شايعه را متحمل گش��ت. او با اين 
همه بيم هاي خويش را پي گرف��ت و به دليل طعن 
طاعنان، ميدان را خالي نكرد. مرحوم سيف اهلل وحيد 
دستجردي از دوستان و همراهان شهيد منتظري در 

آن دوره، موضوع را اينگونه بسط داده است:
»ش��هيد محمد منتظري مبارز باتجرب��ه  اي بود و 
شناخت بس��يار خوبي از س��ازمان هاي جاسوسی 
بين المللي، مخصوصاً صهيونيست ها و نقش آنها در 
خاورميانه داشت. زماني كه او به چهره هايي چون 
متين دفتري، اميرانتظام، حس��ن نزي��ه و ديگران 
مظنون ش��د و در برابر آنها موضع گرفت، خيلي ها 
به او اعت��راض كردند، اما گذر زمان نش��ان داد كه 
تشخيص او نادرست نبوده اس��ت. يادم است كه او 
مي خواس��ت به ليبي برود و دولت موقت مخالفت 
ك��رد. همزمان متي��ن دفتري هم مي خواس��ت از 
ايران خارج شود كه محمد دستور داد گذرنامه اش 
را بگيرند و نگذارن��د كه او از ايران خارج ش��ود! او 
پس��ر دكتر متي��ن دفتري جاس��وس مس��تقيم 
اينتليجنت سرويس و سناتور انتصابي دربار و كسي 
بود كه اسناد س��اواك را از مدرس��ه علوي ربوده و 
همچنين با امكانات و ثروتي كه در اختيار داشت، 
خودش را به عنوان رهبر جبهه دموكراتيك ملي جا 
زده بود! شهيد محمد او را در فرودگاه بازداشت كرد 
و گفت: تا اسناد را پس ندهد، اجازه نخواهد داد برود، 
ولي متأس��فانه با دخالت دولت موقت، او و ما ناچار 
ش��ديم وي را رها كنيم و نتوانستيم جلوي خروج 
اين عنصر نامطل��وب را بگيريم. محمد، اميرانتظام 

شهيد محمد منتظري و دغدغه صيانت از انقالب اسالمي، در آيينه 4 روايت

براي او كه در غربت
 مواجهه با انحراف و التقاط را كليد زد

را فرزند يك يه��ودي به نام يعق��وب روافيان 
مي ش��ناخت، اما بعضي ها به اي��ن حرف هاي 
محمد پوزخن��د مي زدند و مهن��دس بازرگان 
به شدت از او دفاع مي كرد و مي گفت: معاونين 
من پاك ترين و باتقواترين افراد هستند! محمد 
در اثر ناراحتي ها و خس��تگي هاي جس��مي و 
فكري زياد، واقعاً بيمار ش��ده بود، اما نه از نوع 
بيماري اي كه دولت موقت مطرح مي كرد! بعد از 
اينكه مدارك كافي براي اثبات صحت حرف هاي 
محمد پيدا شد، روزنامه انقالب اسالمي كه هنوز 
در خط انحرافي قرار نگرفته بود، با تيتر درشت 
زد: چه كسي ديوانه است؟ و سپس حرف هاي 
محمد را درباره اميرانتظام نوشت و به مداركي 
كه از النه جاسوسي درآمده بود، اشاره كرد! با 
اين همه محمد منتظري از اولين كساني بود كه 
به ماهيت بني صدر پي برد و شروع به افشاگري 
كرد. او حتي مس��تقيماً نامه اي به حضرت امام 
خميني نوشت و هر آنچه را كه درباره بني صدر 
و گروهك ها و ارتش مي دانست، به عرض امام 
رس��اند. بعد هم اجازه خواس��ت كه به او وقت 
بدهند تا مس��ائل مهم تر را حضوري به اطالع 
امام برساند. او به همان اندازه كه به فلسطيني ها 
عشق مي ورزيد، از صهيونيست ها و مهره هاي 
آنها نفرت داش��ت! او در همان اواي��ل، درباره 
يكي از چهره هاي فرهنگي و دانشگاهي مشهور 
مي گفت: او يكي دو سال در اسرائيل بوده است! 
اين حرف ب��راي ما قابل قبول نب��ود، اما همان 
فرد جزو كس��اني بود كه تا آخري��ن لحظه در 
اختفاي بني صدر كوشيد! واقعيت اين است كه 
حتي برخي دوستان همفكر محمد هم متوجه 
خطراتي كه انقالب را تهديد مي كرد نبودند و 
اكثراً آن شور و هوشياري انقالبي را نداشتند و 
طبعاً آن گونه كه بايد هم كمكش نكردند! آنها 
تصور مي كردند كه به مرور زمان، مسائل به نفع 
انقالب حل خواهند شد، در حالي كه اگر جلوي 
انحرافات گرفته نمي شد، انقالب از مسير اصلي 

خود خارج مي شد... .« 
   او را »پ�در نهضت ه�اي آزاديبخ�ش« 

مي خواندند
بخشي از دغدغه هاي شهيد محمد منتظري، به 
تقويت نهضت هاي آزاديبخش باز مي گشت، چه 
اينكه او در دوران مبارزه، با اين جريانات ارتباط 
يافته و آنها را مورد حمايت مادي و معنوي قرار 
داده بود. محمد پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
معتقد به كمك نظام به اين نهضت ها بود و اهمال 
دولت موقت در اين باره را برنمي تافت. بي ترديد 
بخشي از جريان ترور شخصيت او، به اين موضوع 
باز مي گردد. اصغر جمالي فر يار ديرين و پرتالش 
شهيد منتظري، در تحليل اين مهم آورده است:

»ش��هيد محمد منتظري معتقد ب��ود كه اگر 
بخواهيم عليه اس��تكبار جهاني بجنگيم، بايد 
بتوانيم همه كش��ورهاي اس��المي و مسلمانان 
دنيا را بس��يج كنيم. به همين دلي��ل در عين 
حال ك��ه براي مب��ارزه با رژيم ش��اه، هر كاري 
ك��ه از دس��تش بر مي آم��د انجام م��ي داد، در 
آ گاهي بخشي به مس��لمانان س��اير كشورها و 
نيز كمك ب��ه نهضت ه��اي آزادي بخش تالش 
مي كرد. او مي گفت: رژيم هاي فاس��د را فقط با 
كمك همه مس��لمانان دنيا مي توان ريشه كن 
كرد. به همين دليل، در عين حال كه ايراني ها 
را تشويق مي كرد تا عليه رژيم شاه مبارزه كنند، 
غير ايراني ها را هم به مبارزه عليه ظلم و استبداد 
ترغيب مي نمود. او زماني كه در پاكستان بود، 
توانست از طريق مبارزان آنجا، امكانات زيادي 
را به نفع مبارزان ايراني در اختيار بگيرد. زماني 
هم كه در افغانس��تان زنداني ش��د، به افغان ها 
كمك زيادي كرد و آنها هم با فعاليت هايي كه 
كردند، در انقالب ايران س��هم زيادي داشتند. 
همچنين مبارزان بحريني چون امكانات زيادي 
داشتند، براي تهيه بليت هواپيما به ما كمك هاي 
زيادي كردن��د و امكانات فراوان��ي را در اختيار 
شهيد منتظري گذاش��تند. او هم هر كاري كه 
از دس��تش بر مي آمد، براي آنها انجام مي داد و 
اطالعات مفيدي را كه در راه مبارزه با رژيم هاي 
استبدادي به آنها نياز داش��تند در اختيارشان 
قرار مي داد. شهيد منتظري به پيروي از مقتداي 
خود معتقد بود كه تمام مستضعفان عالم بايد 
متحد شوند تا بتوان حكومت اسالمي را به وجود 
آورد. او به ق��دري در زمينه تقويت نهضت هاي 
آزاديبخش در سراس��ر دنيا فعال ب��ود كه به او 
لقب پدر نهضت هاي آزاديبخ��ش داده بودند و 

به همين دليل زماني كه او ش��هيد شد، همگي 
عزادار شدند و احس��اس كردند يتيم شده اند ! 
او لحظه اي آرام و قرار نداش��ت و همواره تالش 
مي كرد پيرو و ش��اگرد امام باش��د. از همين رو 
زماني كه به شهادت رس��يد، حضرت امام از او 
به عنوان فرزند اسالم و قرآن ياد كردند. محمد 
اعتقاد داشت: اگر بخواهيم انقالب را پيش ببريم، 
ناچار به تعامل با مبارزان ساير كشورها هستيم، 
البته ممكن است عده اي در صفوف ما نفوذ كنند 
و صدمه بزنند، ولي چاره اي نداريم. او هرگز در 
پي كسب مقام و عنوان نبود و واقعاً مي خواست 
به انقالب خدم��ت كند، ولي دول��ت موقت به 
جاي به كارگيري انقالبي��ون، آدم هاي نابابي را 
وارد سيستم كرده بود. ما هم از جاهاي مختلف 
درباره اين افراد اطالعات مي گرفتيم، البته اين 
اطالعات غالباً مردمي بودند تا دولتي و كشوري. 
شهيد منتظري به دليل تجربه هاي فراواني كه 
در طول مبارزات در كشورهاي مختلف به دست 
آورده بود و به دليل هوش سرشاري كه داشت، 
حقيقتاً در ش��ناخت افراد، نبوغ داش��ت. خدا 
به او بين��ش و نعمتي داده بود ك��ه پس از يك 
بار ديدار با يك فرد، با مش��اهده هر حركت او، 
به ش��خصيتش پي مي برد. يك��ي از اين موارد، 
عباس امير انتظام، س��خنگوي دولت موقت و 
معاون بازرگان بود. شهيد منتظري با يكي دوبار 
برخورد با او، صراحتاً اعالم كرد: او يهودي تبار 
و جاسوس اس��ت! او تحليلگر بي نظيري بود و 
ارتباطات مردمي بسيار گسترده اي هم داشت و 
همان ها، با طيب خاطر اطالعات ارزنده اي را در 
اختيارش مي گذاشتند. كما اينكه يك بار، يكي 
از كارمندان اداره ثبت ن��زد او آمد و گفت: اين 
فردي كه خود را اميرانتظام معرفي كرده، عباس 
روافيان فرزند ميرزا يعقوب اس��ت! برو قضيه را 

پيگيري كن... .« 
   و س�رانجام او كه بر محمل رس�تگاري 

قرار يافت... 
آيت اهلل قربانعلي دري نجف آبادي، از دوس��تان 
پرسابقه شهيد محمد منتظري و از هم دوره هاي 
او در حوزه علميه قم به ش��مار م��ي رود. وي در 
مقطع پس از پيروزي انقالب اس��المي، شاهد 
تالش هاي محمد در مواجهه ب��ا جريان ليبرال 
و متماي��ل به غرب ب��ود و از فلس��فه و ابعاد آن 
اطالعاتي ارجمند دارد. وي مجموعه اين تالش ها 

را به ترتيب ذيل ارزيابي كرده است:
»شهيد محمد منتظري مجموعه اي از احساس 
وظيفه، مس��ئوليت، تعهد، تحمل س��ختي ها و 
امانتداري بود كه همواره در مسير اصيل انقالب 
اسالمي حركت و عليه خطوط انحرافي، التقاطي 
و غرب زده، موضع گيري مي كرد. همواره رويكرد 
حضرت امام خميني را دنب��ال مي كرد و در اين 
راه، با هيچ دش��مني و تهمتي مي��دان را ترك 
نمي كرد! او در عين قاطعيت، بسيار مؤدب، موقر 
و فروتن بود. من آدمي با صداق��ت و اخالص او 
كمتر ديده ام! بسيار سختكوش، فداكار و مقاوم 
بود. انس��اني زحمتكش و زجر ديده بود و در هر 
جا كه ق��رار مي گرفت، با خوش فكري، مس��ير 
درست را نش��ان مي داد و نقش هدايتگر خود را 
ايفا مي كرد. خدا به ما توفي��ق بدهد كه خلوص 
او را داش��ته باش��يم و بتوانيم آن را به اطرافيان 
خود هم منتقل كنيم. او 20 سال از عمر خود را 
صرف تحصيل، تدريس، تبليغ، ارشاد، قلم زدن، 
تربيت نس��ل جوان و برنامه ريزي براي مبارزه و 
افش��اگري عليه رژيم طاغوت كرد و پس از 20 
س��ال زجر، آوارگي، زندان و تحمل تهمت هاي 
فراوان، به دس��ت دش��منان قصي القلب انقالب 
به شهادت رسيد. محمد بس��يار انسان باهوش 
و با تجربه اي بود و لذا بس��يار زودت��ر از ديگران، 
رگه هاي التقاط و انحراف را در بسياري از اعضاي 
دولت موقت تشخيص داد و با اينكه در اين عرصه 
تنها بود، به افش��اگري پرداخ��ت. او كه عمري 
براي حفظ و تقويت خ��ط اصيل حركت انقالب 
اس��المي، س��ختي ها و زندان ه��ا و آوارگي ها را 
تحمل كرده بود، نمي توانست ببيند كه عده اي 
غرب زده با افكار التقاطي و ناسالم خود، درصدد 
انحراف انقالب از مسير واقعي خود هستند و به 
همين دليل هم با شجاعت و شهامت در برابر اين 
جريانات ايستادگي كرد. او فوق العاده انقالبي و 
شجاع بود و بدون واهمه، در مقابل دولت موقت، 
 بني صدر و منافقين ايستاد. بسيار بي ريا و مخلص 
بود و هيچ وقت دنبال شهرت و خودنمايي نبود. 
ايمان و اخالق اس��المي، در تم��ام فعاليت ها و 
مبارزات او ديده مي ش��د و همان طور كه عرض 
كردم، آگاهي هاي سياسي بسيار بااليي داشت. 
خاطرم است شهيد آيت اهلل بهشتي اعتقاد داشت 
كه بايد ب��ا دولت موقت مدارا كرد ت��ا دوره گذار 
سپري ش��ود، ولي محمد اين را قبول نداشت و 
معتقد بود آنها به اين شكل، فرصت پيدا مي كنند 
كه انقالب را به انحراف بكشانند! وقتي جريانات 
بيشتر روشن و خطوط انحرافي آشكارتر شدند، 
معلوم شد كه محمد قلباً به شهيد بهشتي عالقه 
دارد. به همين دليل هم در اين اواخر، در جلسات 
حزب حضور پيدا مي كرد و سرانجام هم در كنار 
هم به شهادت رس��يدند. من بيش��تر از محمد 
در جلس��ات حزب جمهوري اس��المي شركت 
مي كردم و او در واقع، فقط دو سه جلسه بود كه 
مي آمد. اما خدا نخواست كه من به فيض شهادت 
برس��م و لياقت محمد از من خيلي بيش��تر بود. 
وقتي به پزشكي قانوني رفتم تا جنازه او را ببينم، 
آن قيافه پرحرارت و پرحركت را كه 35 سال در 
راه اعتالي اسالم تالش كرده بود، ديدم كه نحيف 
و پژمرده شده و فرق سرش شكافته بود، طوري 
كه تقريباً سه انگشت در آن فرو مي رفت! صحنه 

بسيار دلخراشي بود... .« 

آيت اهلل قربانعلي دري نجف آبادي: 
»محمد بسيار انس�ان باهوش و با 
تجربه اي بود و لذا بسيار زودتر از 
ديگران، رگه هاي التقاط و انحراف 
را در بس�ياري از اعض�اي دول�ت 
موقت تش�خيص داد و با اينكه در 
اين عرصه تنها بود، به افش�اگري 
پرداخت. او ك�ه عمري براي حفظ 
و تقويت خط اصيل حركت انقالب 
اس�المي، س�ختي ها، زندان ه�ا و 
آوارگي ه�ا را تحم�ل ك�رده بود، 
نمي توانس�ت ببين�د ك�ه عده اي 
غرب زده با افكار التقاطي و ناسالم 
خود، درص�دد انح�راف انقالب از 
مس�ير واقعي خ�ود هس�تند...«

بازخواني عنصري مهم
 در رهبري انقالب اسالمي

تالشي براي نيل 
به يك حقيقت شگرف!

اصغر جمالي فر: »شهيد منتظري به دليل 
تجربه هاي فراواني كه در طول مبارزات در 
كشورهاي مختلف به دست آورده بود و به 
دليل هوش سرشاري كه داشت، حقيقتاً در 
شناخت افراد، نبوغ داشت. خدا به او بينش 
و نعمتي داده بود كه پس از يك بار ديدار 
با يك فرد، با مش�اهده ه�ر حركت او، به 
شخصيتش پي مي برد. يكي از اين موارد، 
عباس امير انتظام، سخنگوي دولت موقت 
و معاون بازرگان، بود. ش�هيد منتظري با 
يكي دوبار برخ�ورد ب�ا او، صراحتاً اعالم 
كرد: او يهودي تبار و جاسوس است!... .« 
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   محمدرضا كائيني
ي  كتيك ه��ا تا «
ام��ام  مبارزات��ي 
خمين��ي«، در زمره 
آث��اري اس��ت كه با 
نگاه��ي بدي��ع، به 
بازخواني شيوه هاي 
مورد استخدام رهبر 
كبير انقالب اسالمي، 
در دوران مب��ارزات 
پرداخته است. اين 
كتاب توسط دكتر حسين احمدي تأليف شده و مركز 
اسناد انقالب اسالمي آن را منتشر كرده است. ناشر در 

ديباچه خويش بر اين پژوهش، چنين آورده است:
»وجود سه عنصر رهبري، حضور مردم و ايدئولوژي 
انقالبي، براي هر انقالبي الزم است. در انقالب اسالمي 
ايران نيز پيوند عميق و آگاهانه  رهبري و مردم براساس 
مكتب تشيع، عامل محركه  انقالب بود. امام خميني 
روحاني مجاهد و مرجع تقليد مبارزي بود كه با الهام 
از سيره  نبي گرامي اس��الم)ص( و امامان شيعه و در 
س��ايه  درس آموزي از تاريخ اس��الم و كس��ب تجربه 
از رويدادهاي زندگي، مبارزه با ظلم و جور سلس��له  
پهلوي را تكليف شرعي و الهي دانسته و ابتدا در يك 
فرآيند نس��بتاً طوالني، با توكل بر خدا و اخالص در 
اعمال و رفت��ار خويش، با تبليغ و ترويج اس��الم ناب 
محمدي)ص(، مردم و فضاي فكري حوزه هاي علميه 
را با جريان مبارزه همراه نمود. س��پس در قامت يك 
احياگر ديني، تبيين ت��ازه اي از مفاهيم و مضاميني 
چون: عدالت، ش��هادت و حكومت ارائه كرد و با طرح 
تئوري واليت فقيه، مشروعيت نظام شاهنشاهي را زير 
سؤال برد. ايشان بعد از قيام15 خرداد42، مورد توجه 
آحاد جامعه  ايران قرار گرفته و با افشاي جنايات خاندان 
پهلوي و وابستگي آنان به اجانب، سرنگوني حكومت 
را اولويت اصلي مبارزه شمرد و در وطن و تبعيد، همه 
آزادي خواهان را به ياري فراخواند. امام در نهايت نيز 
به لطف الهي و در سايه  وحدت اقشار مختلف جامعه 
و استفاده از تاكتيك هايي چون: تظاهرات خياباني، 

اعتصاب و دعوت از سربازان و افسران ارتش براي فرار از 
پادگان ها و پيوستن به موج انقالب، موفق به سرنگوني 
نظام شاهنشاهي و استقرار جمهوري اسالمي در ايران 
شد كه اين اثر در راستاي تبيين تاكتيك هاي مبارزاتي 

ايشان تهيه شده است... .« 
مؤلف نيز بر اين كتاب مقدمه اي دارد كه طي آن، به 
بازنمايي شيوه پژوهش خود مي پردازد. او در فرازهايي 

از اين نوشتار، خاطرنشان ساخته است:
»انقالب اس��المي ايران، يكي از پديده هاي شگفت 
و تحس��ين برانگيز تاريخ معاصر جهان است كه هم 
بررسي چگونگي وقوع آن و هم شيوه  رهبري عالمانه  
حضرت امام خميني به عن��وان رهبر آن، مورد توجه 
و مطالعه  جامعه شناسان و انديشمندان سياسي قرار 
گرفته است. افراد و گروه هاي مختلف با افكار متفاوت و 
گاه متناقض، روند رهبري و راهبردهاي مبارزاتي امام 
را در طول دوران مبارزه با رژيم پهلوي، مورد بررسي 
و تحقيق و توجه قرار داده اند. اما حقيقت آن است كه 
بيشتر تحقيقات و تأليفاتي كه در اين زمينه به رشته  

تحرير درآمده اند، دو نقيصه مهم و اساسي دارند:
الف( بخش زيادي از اين نوشته ها، بر مبناي پارادايم 
فكري انسان غربي درباره رهبري و انقالب تدوين شده 
و انطباق دقيق آن با ش��خصيتي مانند امام و ش��كل 
سيادت و رهبري ايش��ان، به يك پارادوكس نظري و 
علمي منتهي مي ش��ود. تقريباً همه  آثاري كه خارج 
از ايران راجع به انقالب اس��المي و امام نوشته شده، 
در اين طيف قرار مي گيرند. حتي برخي از نوش��ته ها 
و كتب داخلي نيز كه با الگوبرداري از بينش و فلسفه  
غرب يا شرق تحرير و تدوين ش��ده، در همين دسته 

قرار مي گيرند. 
ب( در بسياري از كتب و نوش��ته هايي كه به بررسي 
شيوه  رهبري امام در فرآيند مبارزه پرداخته اند، نكات و 
مطالبي درباره  استراتژي مبارزاتي و تمهيدات جهادي 
امام بيان شده است. اما اين نوشته ها پراكنده و منفصل 
هستند و تقريباً در بيش��تر آثاري كه به اين موضوع 
پرداخته است، كاركردهاي رهبري در كنار راهكارهاي 

مبارزاتي ايشان مورد توجه نبوده است... .« 

  بهمن 1357. مدرسه علوي تهران
 امام خميني در حال پاسخ به ابراز احساسات مردم 
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