
   نيما احمدپور
در سي ويكمين روز از شهريور 1348، تيمسار 
تيم�ور بختيار پس از س�ال ها خدم�ت امنيتي 
به رژي�م پهل�وي، در دادگاه عالي ش�ماره يك 
دادرسي ارتش، غيابًا محاكمه و به مرگ محكوم 
شد. اين رويداد اما بازخواني سرنوشت بختيار و 
نيز درس ها و عبرت هاي آن را بهنگام مي سازد. 
مقال پ�ي آمده با اين هدف به ن�گارش درآمده 
و مس�تندات آن بر تارنماي پژوهشكده تاريخ 
معاصر ايران موجود اس�ت. اميد آنكه محققان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

      
  آيا »تيمور« وامدار »ثريا« بود؟

برخي تاريخ نگاران معاصر بر آنند كه رش��د سريع 
جايگاه نظامي و سياسي تيمور بختيار، به خويشي 
او با ثريا اسفندياري بختياري مرتبط است. از سوي 
ديگر عده اي اي��ن تأثير را اندك و هم��ه چيز را به 
كارنام��ه نظامي بختيار مرتبط س��اخته اند. مظفر 
ش��اهدي، پژوهش��گر تاريخ معاصر اي��ران ضمن 
خوانشي اجمالي از زندگينامه او، خويشي وي را با 

ملكه وقت كم اهميت مي انگارد:
»تيمور بختيار فرزند فتحعلي خان س��ردار معظم 
از خوانين ايل بختياري، در س��ال 1292 شمسي 
متول��د و در 16 مرداد س��ال 1349 هم توس��ط 
مأموران س��اواك در خاك عراق ترور شد و به  قتل 
رس��يد. بختيار  هنگام مرگ، حدود 58 سال سن 
داشت. زماني كه محمدرضاشاه پهلوي در زمستان 
سال 1329 با ثريا اسفندياري - كه از عموزادگان 
تيمور بختيار بود ازدواج ك��رد- بختيار حدود 38 
سال سن داشت و از سال ها قبل، مراتب پيشرفت 
در رس��ته هاي مختلف نظامي را طي ك��رده بود. 
تيمور بختيار در اواس��ط ده��ه 1310 كه حدود 
يك دهه از آغاز س��لطنت رضاشاه سپري مي شد، 
تحصيالتش در رشته نظام را به پايان برده و با درجه 
ستوان دومي به  خدمات نظامي در ارتش پيوسته 
بود. بختيار عالوه بر اي��ران، تحصيالت نظامي اش 
را در لبنان و فرانس��ه تكميل كرده ب��ود. بنابراين 
وقتي محمدرضاشاه س��لطنتش را در سال 1320 
آغاز كرد، تيمور بختيار حدود پنج- ش��ش س��ال 
در رس��ته هاي مختلف نظامي خدم��ت  كرده بود. 
بختيار البته از همان اوان خدمت در ارتش، مراتبي 
از لياق��ت و شايس��تگي هاي نظامي اش را نش��ان 
داده بود. بختيار كه در س��ال هاي 1324- 1325 
درجه س��رگردي داش��ت، نقش مهمي در مقابله 
با تجزيه طلبان فرقه دموك��رات در آذربايجان و تا 
حدي كردس��تان ايفا كرد و به  دنب��ال آن، به مقام 
سرهنگي ارتقای درجه پيدا كرد. بختيار در طول 
چهار - پنج س��ال آت��ي حضورش در رس��ته هاي 
مختلف نظامي نيز كه مقارن با برهه اي بس حساس 
در حيات سياسي و اجتماعي مردم ايران بود، مورد 
توجه فرماندهان مافوق نظامي قرار  گرفت و طي اين 
مدت، مسئوليت هايي در سطوح مختلف فرماندهي 
واحدهاي مختلف برعهده او گذاش��ته  شد كه در 
مجموع بيانگر لياقت و شايستگي هايش در گستره 
وظايف محوله است. بنابراين وقتي محمدرضاشاه 
در سال 1329 با ثريا اسفندرياري ازدواج مي كند، 
تيمور بختيار حدود 15 سال در واحدهاي مختلف 
نظامي و امنيتي داراي سابقه خدمات مؤثر و موفق 
اس��ت و هيچ قرينه اي وجود ندارد كه نشان دهد 
هرگاه موضوع ازدواج شاه با ثريا اسفندياري پيش 

نمي آمد، تيمور بختيار احياناً نمي توانست مراتب 
پيش��رفتش را در نظ��ام طي كند. ضم��ن اين كه 
تيمور بختيار در دوران نخست وزيري دكتر محمد 
مصدق هم فرماندهي بخشي از واحدهاي نظامي 
كشور در غرب كش��ور را عهده دار بود. با تمام اين 
احوال اگرچه در منابع قابل دسترس هيچ قرينه اي 
وجود ندارد كه نشان دهد حضور ثريا در دربار ايران 
ارتباط مس��تقيمي در موفقيت ه��اي روزافزون تر 
تيم��ور بختيار در س��طوح مختل��ف فرماندهي و 
ارتقای درجات نظامي او داشته است، اما احتماالً 
نتوان داليل��ي ارائه داد كه بش��ود نقش رواني اين 
پيوند را در موقعيت بختيار در نظام ناديده گرفت. 
اگرچه به نظر من روند پيش��رفت تيم��ور بختيار 
در رس��ته هاي مختلف نظامي و امنيتي كش��ور، 
به مراتب بيش از آن كه مرهون مسائلي مانند حضور 
ثريا در دربار باشد در درجه اول از اعتمادپذيري و 
وفاداري، لياقت و شايستگي هاي فردي خود او در 
مقاطع مختلف ناشي مي شد. به ويژه اين كه به رغم 
تمام انتقاداتي كه در منابع مختلف به بس��ياري از 
خصايل شخصيتي و اجتماعي بختيار شده است، 
اما هيچ يك از منابع ان��كار نكرده اند كه بختيار در 
امور مربوط به  حوزه خدماتش در نظام، از توانايي، 
شجاعت و استعداد كافي و چه بسا بااليي برخوردار 
بود. ضمن اين كه هرگاه ارتقای موقعيت بختيار در 

نيروهاي نظامي و امنيت��ي، صرفاً منوط به  حضور 
ثريا در درب��ار مي بود، نبايد بعد از جدايي ش��اه از 
ثريا در اسفند سال 1336، همچنان در تشكيالت 
نظامي و امنيتي كش��ور وضعيت او تثبيت و حتي 
ارتقا پيدا مي كرد، در حالي كه مي دانيم چنين نبود 
و تا حدود سه سال بعد از جدايي ثريا از شاه، تيمور 
بختيار، به عنوان فرماندار نظامي تهران و س��پس 
اولين رئيس ساواك نقش قابل توجهي در استقرار، 
تقويت و تثبيت موقعيت اين س��ازمان اطالعاتي- 
امنيتي جديدال��والده ايفا ك��رده و در همان حال 
در سركوب و از ميان برداش��تن مخالفان سياسي 

حكومت، سخت مؤثر افتاد... .« 
  »تيمور« در قامت رجل مورد عالقه امريكا

ش��رايط امنيتي و نظامي ايران در ساليان پس از 
28 مرداد، به س��رعت به كش��ور امريكا مرتبط يا 
وابسته شد. دولتمردان اين كشور نيز قصد داشتند 
با شناس��ايي مهره هايي كه در داخل آنها را مفيد 
تشخيص مي دادند، به رش��د و ارتقاي آنان كمك 
كنند. تيمور بختيار به دليل قدر فرماندهي سركوب 
و نيز جلوگيري از آنچه توسعه كمونيسم در ايران 
خوانده مي شد، مورد توجه امريكا قرار داشت و از 
اين روي، به نخستين رئيس ساواك در ايران تبديل 
شد. زهرا سعيدي، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران در 

اين باره آورده است:
»به زعم فردوس��ت آنچه باعث انتخاب بختيار به 
رياست ساواك ش��د، جدا از محبوبيت او در ميان 
برخي از عناصر داخلي، حس��ن  نظر امريكا نسبت 
به اقدامات و پيشينه سياسي بختيار بود. به گفته 
فردوست از آنجا كه ساواك س��ازماني امريكايي 
بود، امريكا ترجيح مي داد يك مهره نزديك به خود 
در رأس آن قرار گيرد، چراك��ه بختيار در جريان 
كودتاي 28 مرداد توانس��ته بود اعتماد امريكا را 
به خود جلب نمايد. با اين ح��ال برخي معتقدند 
انتخاب تيمور بختيار، توس��ط خ��ود محمدرضا 
پهلوي صورت گرفت تا از اي��ن طريق قدرت او را 
كنترل نمايد! چراكه ش��اه ظن آن را داش��ت كه 
بختيار درصدد قدرت گرفتن و كودتا عليه اوست و 
رياست او بر ساواك مي تواند ضمن راضي كردنش 
مانع از هرگونه تهديدي گردد. البته از نظر قانوني 
انتخاب رئيس س��اواك از اختيارات ش��اه بود، اما 
در پش��ت پرده اين انتخ��اب، رأي و نظ��ر افراد و 
گروه هاي ديگري نيز تأثيرگذار ب��ود. بختيار، در 
مدت چهار سال رياست خود بر ساواك، دست به 
اقدامات متع��ددي زد. او هيچ امكانات قبلي براي 
اطالعات امنيتي نداش��ت، با اين وصف در عرض 
چهار س��ال، س��ازمان اطالعاتي كه تمام ايران را 
زير پوشش داشت، ايجاد نمود. او پيش از رياست 
بر ساواك، توانسته بود بس��ياري از اعضاي حزب 
توده را دس��تگير كند يا به رژيم برگرداند. از اين 
رو با مجذوب شدن افس��ران توده اي به سيستم و 
شيوه تصنعي شان در برخورد با مشكالت اجتماعي 
تصميم گرفت اين مهارت و خبرگي را در خدمت 
ساواك به كار گيرد. البته كسي نمي داند او از چه 
راه هايي موفق ش��د تا برخي افس��ران توده اي را 
متقاعد كند كه به دنبال او برون��د. تيمور بختيار 
با توجه ب��ه اقداماتي ك��ه انج��ام داد، خيلي زود 
توانست به ثروت و شهرت برسد و همين موضوع بر 
جاه طلبي هاي او افزود و حتي فكر نخست وزيري و 
پادشاهي را از سر گذراند! وي از همين رو، چندين 
بار به امريكا س��فر كرد و با برخي ش��خصيت ها و 

اوج و افول تيمور بختيار، در آيينه روايت و تحليل

قتل »قصاب تهران«
به دست سازمانی که برساخته بود!

مقامات سياسي امريكا مالقات نمود تا موضوع 
كودتا عليه ش��اه را با آنان در ميان گذارد، اما 
مقامات امريكا با اين پيشنهاد مخالفت كردند 
و آن را به ش��اه گزارش دادن��د. علت مخالفت 
امريكا با تيم��ور بختيار به اي��ن دليل بود كه 
محمدرضا پهل��وي در آن دوره توانس��ته بود 
اعتماد امريكاييان را به خود جلب نمايد. با اين 
حال موضوع كودتاي بختي��ار، ترس و هراس 
ش��اه را به همراه داشت و باعث ش��د تا شاه به 
بهانه رس��مي ناتواني بختي��ار در پيش بيني 
بي نظمي هاي سياس��ي ابت��داي دهه 1340، 

عذرش را بخواهد... .« 
  »تيمور« در انديشه كودتا عليه شاه

سياسيون جاه طلب، اگر راه را به روي خويش 
باز ببينن��د، به احراز مقامات هر چه بيش��تر و 
باالتر مي��ل مي كنند. تيمور بختي��ار نيز پس 
از تجربه س��ركوب مرداد 32 و البته مشاهده 
ضعف هاي پهلوي دوم در بسياري از عرصه هاي 
سياسي، اندك اندك به طمع افتاد كه جايگاه 
او را به كف آورد. با اين هم��ه جايگاه او فروتر 
از آن بود كه امريكايي ه��ا را به همراهي با وي 
ترغيب كند. به همين دليل دولت امريكا، شاه 
را در جريان انديشه بختيار قرار داد. محمدرضا 
چيت سازيان، پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران 

موضوع را اينگونه تحليل كرده است:
»آنچه فعاليت تيمور بختيار را وارد فاز جديدي 
ساخت، انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي 
ملي بود كه با انتخابات رياست جمهوري امريكا 
همزمان شده بود. در انتخابات امريكا، حكومت 
ايران به طرف��داري از نماين��ده جمهوريخواه 
يعني ريچارد نيكسون، وارد عمل شد و حتي 
مبالغي را نيز هزينه ك��رد، اما نتيجه انتخابات 
به ميل محمدرضاش��اه پيش نرفت و جان اف 
كن��دي پي��روز انتخابات ش��د. رئيس جمهور 
دموك��رات امريكا نظر مثبتي نس��بت به روند 
تحوالت در ايران نداش��ت. كندي نس��بت به 
بحران هاي سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي و 
نارضايتي موجود در كشور، واكنش نشان داد 
و آن را موجب نفوذ و س��لطه شوروي بر ايران 
مي دانست. بر اين اساس بود كه تيمور بختيار 
ب��ه نمايندگ��ي از حكومت پهلوي و ش��خص 
محمدرضاشاه براي انجام رايزني هاي سياسي و 
تقاضاي كمك نظامي و اقتصادي، به واشنگتن 
فرستاده ش��د. پرويز ثابتي هدف از اين اقدام 
ش��اه را جلوگي��ري از انتقادات تن��د حكومت 
امريكا عليه ش��يوه حكمراني شاه مي دانست. 
وي در مصاحبه اي مي گويد: از آنجا كه بختيار 
سابقه روشني در مبارزه با كمونيست ها و حزب 
توده داش��ت و مورد توجه مقام��ات امريكايي 
بود، ش��اه وي را راهي واش��نگتن كرد. بختيار 
پس از انتظ��ار چند هفته اي ب��راي مالقات با 
رئيس جمهور امريكا، باالخره به حضور كندي 
رسيد و نامه شاه را به وي تحويل داد. طي اين 
مالقات كه با استقبال كندي روبه رو شده بود 
قرار ش��د امريكا نماينده اي را براي بررس��ي و 
مذاكرات بيش��تر راهي تهران نمايد. در عين 
حال مح��ور گفت وگوهاي دو طرف، مس��ائل 
ايران بود كه طي آن كندي مشكالت ايران را 
نتيجه تبعيض، اختناق و فس��اد دانسته بود. با 
اين حال به نظر مي رسد كه مسائل خصوصي 
نيز بين كندي و بختيار مطرح ش��ده بود. اين 
مس��ائل خصوصي حول محور ضعف ش��اه در 
اداره امور كش��ور و اينكه بختيار خود را فردي 
مناسب براي اداره كشور مي ديد، عنوان شده 
است. سناريوي بختيار براي به قدرت رسيدن، 
انجام كودتا و ساقط كردن نظام پهلوي بود كه 
با واكن��ش امريكايي ها مواجه ش��د. بختيار با 
آلن داالس و روزولت در اي��ن ارتباط صحبت 
كرده بود و از آنج��ا كه آنها ش��اه را در جريان 
اين اقدامات گذاش��ته بودن��د، محمدرضا در 
اولين فرصت مناسب، وي را از رياست ساواك 

بركنار كرد... .« 
  »تيمور« گاهي اوقات كارهاي بچگانه اي 

مي كرد
اردش��ير زاهدي را مي توان در زمره دوس��تان 
تيمور بختيار دانست. او در رفتار شناسي اين 
رفيق خويش نكاتي متع��دد را در خاطرات و 
گفت وشنودهايش بازتاب داده است. زاهدي در 
واپسين مصاحبه اي كه در پي مرگش روزنامه 
همشهري آن را منتشر كرد، درباره سفر بختيار 

به امريكا آورده است:

»در آن دوره اي كه تيمور به امريكا آمد، پدرم 
سكته مغزي كرده و بيمار بود و من مجبور شدم 
امريكا را ت��رك كنم و به س��وئيس و نزد پدرم 
بروم. اعليحضرت هم از اينكه پس��تم را ترك 
كردم، اوقاتش تلخ ش��د، ولي پ��درم همه چيز 
من بود و نمي توانستم او را در اين شرايط رها 
كنم، اما معاونم آنجا ب��ود. اطالعات دقيقي از 
مذاكرات تيمور و كندي ن��دارم، چون قاعدتاً 
اين مذاك��رات دو نفره و محرمانه بوده اس��ت. 
بعدها هم سند معتبري منتش��ر نشد كه اين 
دو نفر به هم چه گفته اند، اما با ش��ناختي كه 
از تيم��ور دارم، به نظرم بعيد اس��ت كه چنين 
موضوعي را مطرح كرده باشد. البته او به تدريج 
مخالف شد و به طرف صدام رفت و از او كمك 
خواست، اما اينكه آمده و با صراحت گفته باشد 
كه مي خواهم شاه را سرنگون كنم و شما به من 
كمك كنيد، يك مقدار بعيد به نظر مي رس��د. 
البته اين را هم بگويم كه تيمور به رغم آنكه آدم 
عاقلي بود، اما گاهي اوقات كارهاي بچگانه اي 
هم مي كرد. آن محاس��باتي كه با خودش كرد 
و به بيروت و عراق رفت، قدري س��اده لوحانه 
به نظر مي رسيد. به هر حال من در جريان  ريز 
آن مذاكرات نيس��تم كه بتوانم به ش��ما پاسخ 

دقيقي بدهم... .« 
  »تيمور« در واپسين منزلگاه حيات

بر مبناي زندگي سياسي و نظامي تيمور بختيار 
مي توان يك س��ريال پُردرام س��اخت. در اين 
ميان اما بخش رؤيايي او با شاه يا قسمت پاياني 
حيات او مي تواند يكي از جالب ترين قسمت ها 
باشد. در باب نحوه از ميان برداشتن بختيار اما 
به رغم آنكه بسياري آن را كار ساواك مي دانند، 
روايت ها گوناگون است. جواد عرباني، پژوهشگر 
تاريخ معاصر ايران در نوشتار پي آمده اما سعي 
دارد تا از ميان اين منقوالت متفاوت، سره را از 

ناسره باز شناساند:
»مروري بر اسناد ساواك نشان مي دهد سازمان 
اطالعات و امنيت رژي��م پهلوي، حتي المقدور 
بر تمام��ی اعم��ال و اقدامات بختي��ار در اين 
دوران نظارت داش��ت. اين كنترل و نظارت به 
طرق مختلف و طي مراح��ل گوناگون صورت 
مي گرفت، اما اساس��ي ترين فعاليت س��اواك 
را مي توان در اين مرحله به دو بخش تقس��يم 
كرد: مرحله اول نظ��ارت بر مكاتبات، مراودات 
و تردد افراد ايالت ناراضي با بختيار كه ساواك 
با ايجاد ارتباط، تهديد ي��ا خريد برخي از افراد 
ايل بختياري، توانس��ته بود اطالعات محكمي 
از عملكرد او به دس��ت آورد. اين افراد با بختيار 
ارتباط برقرار ك��رده و فعاليت ها و كمك هاي 
مادي يا تسليحات نظامي ارسالي او را مستقيماً 
در اختيار ساواك قرار مي دادند. در مرحله دوم، 
س��اواك بس��ياري از افراد مورد اعتماد خود را 
آموزش داده و به عنوان نيروي نفوذي به عراق 
مي فرس��تاد. اين افراد جزو معتم��دان بختيار 
ش��دند، به طوري كه ترور او ني��ز در 16 مرداد 
1349، هنگامي ك��ه به اتفاق چن��د نفر براي 
شكار به منطقه دياله در حوالي بغداد رفته بود، 
از س��وي يكي از همراهان وي صورت گرفت. 
شايان ذكر است در مسئله ترور بختيار، اقوال 
مختلفي وجود دارد، برخ��ي معتقدند عامالن 
قتل بختيار، س��ه دانش��جوي ايراني بودند كه 
يك هواپيماي ايران��ي را به مقصد بغداد ربوده 
بودند. گفته مي شود كه اين س��ه نفر در واقع 
مأموران س��اواك بودند كه با هدايت ساواك، 
مدتي در بغداد بودند و موفق ش��دند خود را از 
نزديكان بختيار نشان دهند و سرانجام در يك 
فرصت مناسب، اقدام به ترور وي نمايند. با اين 
همه اميراس��داهلل علم در خاط��رات خود، اين 
فرضيه را اينگونه رد مي كن��د: در مالقاتي كه 
با شاه داشتم، گفتم مردم در عين خوشحالي 
از مرگ تيم��ور بختيار، از ق��درت رعب انگيز 
نيروهاي امنيتي ش��اه مبهوتند و شايع است 
دو جواني كه چن��د هفته پيش يك هواپيماي 
ايران اير را ربودند و به عراق بردند، از مأموران 
مخفي ساواك بوده اند كه براي كشتن بختيار 
رفته اند. شاه از اين ماجرا خوشش آمد و گفت: 
هرچند اين حرف مطلقاً مزخرف است، ولي بد 
نيست اين ش��ايعه را زنده نگه داريم! سرهنگ 
پژمان در خصوص قت��ل تيمور بختيار، معتقد 
است عامل قتل، س��ازمان كا. گ. ب شوروي 
بود كه اش��تباهي به جاي كش��تن شهرياري 
رئيس شبكه مخفي حزب توده، تيمور را هدف 
قرار دادند و شهرياري جان سالم به در برد، اما 
حس��ين فردوس��ت دراين باره مي گويد: طرح 
ترور بختيار، جزو اس��رار ساواك بود و نصيري 
كه تمامی مسائل عملياتي زير نظر او بود، اخبار 
مربوط به عمليات ترور توسط ثابتي )مديركل 
سوم ساواك( را به من اطالع داد. طبق گفته او، 
ساواك موفق شد از طريق شهرياري كه مأمور 
ساواك بود، با يك افس��ر فراري توده اي رابطه 
برقرار كند. افسر فوق كه سرگرد سابق نيروي 
هواي��ي بود، مورد عالقه ش��ديد بختي��ار قرار 
داشت. ساواك با سرگرد توده اي قرار گذاشت 
كه اگر موفق به قتل بختيار ش��ود، او را با پول 
گزاف به امريكاي جنوبي اعزام كند. فرد فوق 
پذيرفت. روزي آنها به شكار مي روند و بختيار 
اسكورت قوي عراقي خود را متوقف مي كند و 
به تنهايي با افس��ر فوق به شكارگاه مي رود. به 
محض اينكه از اس��كورت دور مي شوند، افسر 
فوق بختيار را به رگب��ار مي بندد و از مرز عراق 
گريخته و به ايران مي آيد. ساواك به وعده خود 
وفا  و او را با پول قاب��ل مالحظه اي به امريكاي 
جنوبي اع��زام می كند. بدي��ن ترتيب زندگي 

بختيار به پايان می رسد... .« 

شرايط امنيتي و نظامي ايران پس 
از كودتاي 28 مرداد، به سرعت به 
كشور امريكا مرتبط يا وابسته شد. 
دولتم�ردان اين كش�ور نيز قصد 
داشتند تا با شناسايي مهره هايي 
كه در داخل آنها را مفيد تشخيص 
مي دادند، به رش�د و ارتقاي آنان 
كمك كنند. تيمور بختيار به دليل 
قدرت سركوب مخالفان سلطنت 
و نيز جلوگي�ري از آنچه توس�عه 
كمونيسم در ايران خوانده مي شد، 
م�ورد توجه امريكا قرار داش�ت و 
از اي�ن روي، به نخس�تين رئيس 
س�اواك در اي�ران تبدي�ل ش�د

مرجعي كه تا پايان حيات
 انديشه و عمل مبارزاتي را ترك  نگفت

4 سال اسارت
 در اردوگاه انگلستان

   محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
آن  معرف��ي  در 
س��خن م��ي رود، 
زندگي سياس��ي و 
مبارزات��ي زنده ياد 
لعظم��ي  آيت اهلل ا
س��يدمحمد تق��ي 
را  خوانس��اري 
بازخوان��ده اس��ت. 
اين پژوهش توسط 
شكراهلل اس��دي مبرهن تدوين يافته و پژوهشگاه 
تاريخ معاصر ايران، به انتشار آن همت گمارده است. 
ناش��ر در ديباچه اي بر اين كتاب، در باب جامعيت 
ش��خصيت آيت اهلل و نيز زندگي و زمان��ه او چنين 

آورده است:
»شناخت نهاد مرجعيت، مي تواند ما را در استفاده 
بهين��ه از ظرفيت ب��زرگ و مؤثر آن در پاس��داري 
از مرزهاي سياس��ي و اعتق��ادي ياري كن��د. اين 
شناخت همچنين مي تواند موجب مستحكم تر شدن 
مؤلفه هاي هويت س��از، در ش��كل دادن به شخصيت 
نس��ل جوان جامعه ما ش��ود. اثري كه اكنون تقديم 
عالقه مندان به ويژه نسل جوان ايران اسالمي مي شود، 
گام كوچكي در راستاي معرفي چهره اي درخشان از 
سلسله جليله مرجعيت شيعه است. شخصيتي كه پس 
از باليدن در مكتب تشيع، در هنگامه اي كه استعمار 
قصد نابودي بين النهرين و الحاق آن به هند بريتانيا را 
داشت، به دليل دست اندازي به يك كشور اسالمي و 
طمع به سرزميني كه ناموس شيعه )عتبات عاليات( 
در آن قرار داشت، به جهاد با دشمن سفاك برخاست و 
ضمن جهاد، چهار سال اسارت در اردوگاه هاي دشمن 
را نيز به جان خريد و تا مرز شهادت پيش رفت. سپس 
با آزادي از زندان انگليسي ها و در دوره سياه ديكتاتوري 
رضاخاني، در كنار آيت اهلل العظم��ي حائري يزدي به 
تقويت حوزه پرداخت تا ظرفيت مبارزه با اس��تبداد و 
اس��تعمار را باال ببرد. در عين حال به مقابله با كشف 

حجاب و سياس��ت ضد فرهنگي پهلوي پرداخت. در 
سال هاي اشغال ايران توسط متفقين و خشكسالي آن 
سال ها، نماز باران خالصانه آيت اهلل خوانساري كه منجر 
به نزول باران رحمت الهي بر اين سرزمين شد، قدرت 
نهايي معنوي اي بود كه جايگاه مرجعيت شيعه را به رخ 
اش��غالگران و عوامل داخلي آنها كشيد. حضور مؤثر 
اين عالم بزرگ ش��يعه در مبارزات ملي شدن نفت 
در ايران نشان داد كه ذره اي از استعمارستيزي اين 
عالم ديني، به  رغم گذر زمان و چشيدن طعم اسارت 
در اردوگاه  انگليس��ي ها كاسته نشده است. آيت اهلل 
خوانساري ش��خصيت جامعي داش��ت. شجاعت، 
ديانت، علم، صداقت، وفاداري، استقامت و پايداري، 
عبادت و تقوا از وجوه شخصيتي ايشان بود. همانگونه 
كه اش��ارت رفت، يكي از بزرگ ترين مشخصه هاي 
زندگ��ي آيت اهلل خوانس��اري در تاري��خ، اقامه نماز 
استس��قا )نماز باران( توس��ط ايشان اس��ت. اقامه 
فريضه نماز باران توس��ط آن بزرگ، براي مسلمين 
موجب افتخار و مباهات شد و همه در برابر عظمت 
اسالم، س��ر تعظيم و تكريم فرود آوردند. نماز باران 
در اوضاع ويژه حضور نيروهاي متفقين، مجتمع از 
نيروهاي انگليسي، روسي و امريكايي در قم نگاه ها 
را به يكب��اره متوجه عالمي روحاني و ش��خصيتي 
رباني از پيشوايان مذهبي شيعه در حوزه علميه قم 
كرد. واقعه اي عظي��م و حادثه اي مهم در مقطعي از 
تاريخ ايران. اكنون در گرماگرم بيداري اسالمي در 
كشورهاي اسالمي، بررس��ي حيات پربار عالماني 
نظير آيت اهلل العظمي خوانساري كه عمر خود را در 
جهاد علمي،سياسي و فرهنگي در راه اعتالي اسالم، 
تشيع و صيانت از سرزمين هاي اسالمي به ويژه ايران 
اسالمي صرف كرد، ضمن آشنا ساختن نسل جوان 
ايراني و مس��لمانان با چنين ذخايري ارزش��مند و 
روشنگر، راه ما در مسير مبارزه با استكبار و ريشه كن 
كردن آن از سرزمين هاي اسالمي را نشان مي دهد. 
به اميد چنان روزي و فرا رسيدن فرج نهايي در سايه 

ظهور منجي موعود.«

  زنده ياد آيت اهلل العظمي س�يدمحمدتقي موس�وي 
خوانساري
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سياسيون جاه طلب، اگر راه را به روي 
خويش ب�از ببينند، به اح�راز مقامات 
هر چه بيش�تر و باالتر مي�ل مي كنند. 
تيمور بختيار نيز پس از تجربه سركوب 
مرداد 32 و البته مش�اهده ضعف هاي 
پهلوي دوم در بس�ياري از عرصه هاي 
سياس�ي، اندك اندك به طم�ع افتاد 
كه جايگاه ش�اه را به كف آورد. با اين 
هم�ه جاي�گاه او فروت�ر از آن بود كه 
امريكايي ها را به همراهي با وي ترغيب 
كند. به همين دليل دولت امريكا، شاه 
را در جريان انديش�ه بختيار قرار داد
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