
   احمدرضا صدري
در روزهايي كه بر ما مي گذرد، از چهلمين س�الروز 
تأسيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق عبور 
مي كنيم. اين موس�م، فرصتي مغتنم اس�ت كه در 
باب كارك�رد و كارنامه اين نهاد سياس�ي- نظامي 
در ايران و ع�راق، س�خن رود. در مق�ال پي آمده 
با اس�تناد ب�ه پ�اره اي از روايت ه�ا و تحليل ها، به 
اين مهم پرداخته ش�ده اس�ت. اميد آنك�ه تاريخ 
پژوهان و عموم عالقمندان را مفي�د و مقبول آيد. 

      
  ادام�ه راه آي�ت اهلل ص�در، توس�ط ش�اگرد 

مبارزش
دكتر اكرم الحكيم در زمره آنان است كه در آغاز تشكيل 
مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، با شهيد آيت اهلل 
سيد محمدباقر حكيم به تعأمل پرداخت. او بر اين باور 
اس��ت كه ش��هيد حكيم با تجميع دو مكتب سياسي 
امام خميني و ش��هيد آيت اهلل سيدمحمدباقر صدر، به 
تدوين مباني انديشگي اين تشكل نوتأسيس پرداخت.
»چن��د م��اه پ��س از ش��هادت آي��ت اهلل العظم��ي 
سيدمحمدباقر صدر، يكي از رابطين ايشان با مسئوالن 
جنبش هاي اس��المي عراق كه همچنان در بيعت آن 
بزرگوار بود، در پاييز س��ال 1980 در دمشق، به سراغ 
من آمد و گفت: آيت اهلل سيدمحمدباقر حكيم مايل اند 
با من مالقات و گفت وگو كنند. با سقوط رژيم پهلوي 
در اي��ران و پيروزي انقالب اس��المي، ص��دام عراق را 
تبديل به اتاق عملي��ات نظامي قدرت هاي بين المللي 
و منطقه اي، عليه جمهوري اس��المي كرده بود. صدام 
با چراغ سبز قدرت هاي بزرگ، عليه احمدحسن البكر 
كودتا و يك  سوم اعضاي شوراي فرماندهي حزب بعث 
و برخي از وزرا و فرمانده��ان ارتش را قتل عام كرد! در 
نتيجه بخش زيادي از كادرهاي جنبش اسالمي و ملي 
عراق، از جمله شهيد آيت اهلل سيدمحمدباقر حكيم به 
خارج مهاجرت كردند. ايشان از مرز اردن، وارد سوريه 
شد و در غرب دمشق اقامت كرد. هنگامي كه به ديدار 
ايشان رفتم، متن دست نويس طرحي با عنوان: نگرش 
كلي به دورنماي پيكار در عراق را به من داد و خواست 
آن را مطالعه كنم و سپس درباره مفادش با هم بحث و 
تبادل نظر كنيم. اين اولين بار بود كه با ايشان مالقات 
كردم و س��پس همكاري ب��ا ايش��ان را در چهارچوب 
مؤسساتي كه ايجاد كردند ش��روع كردم كه 20 سال 
ادامه يافت. ايشان در اين طرح، ديدگاه جامع و حساب 
 شده اي را براي شيوه حركت سياسي در عراق ارائه داده 
بود. ايشان در مسائل سياسي پيش��گام و درباره نحوه 
مبارزه با رژي��م بعث، صاحب نظر ب��ود. مي توان گفت 
كه ايشان دو مكتب بزرگ فكري و سياسي � اسالمي 
معاصر، يعني مكتب شهيد آيت اهلل سيدمحمدباقر صدر 

و مكتب امام خميني را در خود خالصه كرده بود...«. 
  عالمی زمان آگاه و پركار

 شهيد آيت اهلل سيدمحمدباقر حكيم در دوران اقامت 
در عراق، به عنوان عالم و مدرس��ي زمان آگاه و پركار 
ش��ناخته مي ش��د. همين امر نيز موجب گشت كه به 
طور طبيعي، بس��ترهاي رياس��ت وي بر مجلس اعال 
فراهم آيد. حجت االسالم والمسلمين علي كوراني، در 

اين باره معتقد است:
»يكي از شاهكارهاي آيت اهلل س��يدمحمدباقر حكيم 
اين بود كه توانست بين تفكر اصالح طلب پدرش و نگاه 
انقالبي استادش شهيد آيت اهلل صدر، هماهنگي ايجاد 
كند. ايشان در اين زمينه، تالش هاي فراواني را انجام 

داد. حتي توصيف يكي از ابعاد شخصيت اين بزرگوار 
هم دشوار اس��ت، چه رس��د به توصيف تمام ابعاد آن! 
من مدتي جلد دوم الكفايه را در نزد ايشان و منزلشان 
مي خواندم و برايم سؤال بود كه چرا ايشان در تابستان 
س��وزان نجف، س��اعت هاي بعدازظهر را ب��راي وقت 
تدريس تعيين كرده اس��ت؟ ايشان مي گفت كه وقت 
ديگري براي تدريس ندارد و من به زيرزمين منزلش 
مي رفتم و از محضرش درس مي گرفتم. خانه ايش��ان 
مثل اكثر طلبه هاي حوزه، بس��يار س��اده بود. خاطرم 
هست كه ايشان كودكانش را از خواب بيدار مي كرد تا 
با هم درس بخوانيم. ايشان عالوه بر تدريس در حوزه 
علميه، هفته اي دو روز هم در دانشكده اصول دين بغداد 
درس مي داد. ماشين نداشت و چند بار ايشان را ديدم 
كه با ماش��ين هاي كرايه به بغ��داد مي رفت و تدريس 
مي كرد و برمي گشت. بسيار فعال، بااستعداد، بانشاط 

و چند بُعدي بود...«. 
  رهبري پايبند به اصول و الزامات تشكيالتي

پس از تش��كيل مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، 
نخس��ت زن��ده ياد آي��ت اهلل س��يدمحمود هاش��مي 
شاهرودي به رياست آن برگزيده شد. با سپري شدن 
مدتي كوتاه، شهيد آيت اهلل س��يدمحمدباقر حكيم تا 
پايان حيات، رهبري اين تش��كل را بر عهده داش��ت. 

حجت االسالم والمسلمين احمد س��الك كه از سوي 
رهبر معظم انقالب س��ال ها با اي��ن مجلس همكاري 
داشته است، درباره سيره فردي، اجتماعي و سياسي 

آن عالم مجاهد مي گويد:
»من ايش��ان را مردي عالم، فاضل، مجاهد، دلس��وز، 
مردمي و متخلق به اخالق اسالمي و الهي مي دانستم و 
مي دانم. خانواده حكيم تاكنون، بيش از 64 شهيد در راه 
اسالم داده است! ايشان واقعاً تجلي مجموعه ارزش هايي 
بود كه اين شهدا آفريدند. شهيد آيت اهلل حكيم، هرگز 
بين خانواده هاي شهداي عراقي تبعيض قائل نمي شد 
و عدالت را نس��بت به همه خانواده هاي ش��هدا رعايت 
مي كرد. حركت شهيد براساس خداباوري و دين شناسي 
بود. ايش��ان به آداب دين و فقه آل محمد)ص(، بسيار 
مؤمن و پايبند ب��ود. آن بزرگوار در مي��ان مردم عراق، 
پايگاه اجتماعي مناسبي داشت و از محبوبيت مردمي 
خوبي برخوردار ب��ود. مردم عراق در دوران س��خت و 
حساس، به خاندان حكيم عشق مي ورزيدند. هر شهروند 
عراقي اي كه از عراق اخراج مي شد، به محض رسيدن به 
ايران، به دفتر ايشان در تهران يا قم مراجعه مي كرد و در 
واقع ايشان، پناهگاه مردمي بود كه بر اثر ظلم رژيم بعث، 
خانه و كاشانه خود را از دست داده بودند. آيت اهلل حكيم 
انس��ان مدبر و ورزيده اي بود و تالش پيگير و ارتباط با 
محافل فرهنگي، نظامي و ش��خصيت هاي سياسي، از 
ايشان انساني منظم و تشكيالتي س��اخته بود. ايشان 
در عين حال كه يك روحاني بود، آدم تشكيالتي اي هم 
بود. حقوق ديگران را رعاي��ت مي كرد و از برخوردهاي 
جناحي و گروهي، به شدت پرهيز داشت. ايشان هنگام 
ورود به ايران، اين توانايي هاي تشكيالتي را نداشت. در 
واقع تأسيس مجلس اعال، از ايش��ان فردي داراي فكر 
تش��كيالتي س��اخت. آيت اهلل حكيم از زماني كه وارد 
ايران شد تا مقطع تأس��يس مجلس اعال و رياست آن 
و تا س��رنگوني رژيم حزب بعث، آزمون هاي گوناگوني 
را پشت سر گذاشت. كنگره ها و همايش هاي متعددي 
براي بررسي راه هاي س��رنگوني صدام تشكيل داد كه 
بنده در برگزاري چند مورد از آنها شركت داشتم. يك 
كنگره در شهر آزاد شده فاو برگزار شد و كنگره ديگري 
در شهر صالح الدين در منطقه كردستان عراق برگزار 

گرديد...«. 
  در جست وجوي تشكلي فراگير، انعطاف پذير 

و كارآمد
دكتر عادل عبدالمهدي از ش��خصيت هاي سياس��ي 
شناخته شده سياسي عراق و از همكاران نزديك شهيد 
آيت اهلل س��يدمحمدباقر حكيم، در تأس��يس و ادامه 
حيات مجلس اعالي انقالب اس��المي عراق به شمار 
مي رود. روايت وي از چند و چون تشكيل اين مجلس و 

دغدغه ها و ايده آل هاي آن، به ترتيب پي آمده است:
»زمان��ي كه آيت اهلل س��يدمحمدباقر حكي��م به ايران 
مهاجرت كرد، م��ن در تهران بودم و ب��ه محض اينكه 
از حضور ايش��ان اطالع پيدا كردم، به مالقاتش رفتم و 
درباره مسائل روز و اوضاع عراق تبادل نظر كرديم. پس 
بالطبع شناخت بيشتر من از ايشان، در تهران به دست 
آمد. ش��هيد در آن روزها، هنوز برنامه سياس��ي خود 
را اعالم نكرده بود. من فعال سياس��ي بودم و با ايشان 
درباره برنامه هاي آينده و راهكارهاي مورد نظرش��ان 
بحث مي كرديم. من به ايشان قول دادم كه همواره در 
خدمتش باشم و تا پايان هم بر سر قول خود بودم. بعد 
از تأسيس مجلس اعال، آيت اهلل سيدمحمدباقر حكيم 
ابتدا س��خنگوي مجلس بود و س��پس رئيس آن شد و 

مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، خوانشي از 4 دهه تكاپو 

رشد عراِق پس از صدام
 در سایه مکتب امام و آیت اهلل صدر

كار بسيج و س��ازماندهي طرفداران خود را �� كه 
من يكي از آنها بودم �� ش��روع كرد. ما در جلسات 
متعددي كه داشتيم، درباره راهكارهاي تشكيالتي 
و س��ازماندهي نيروهاي فعال بح��ث مي كرديم و 
شهيد هميشه تأكيد مي كرد كه در هر حركتي بايد 
به مردم اتكا داشته باش��يم. عالوه بر اين جلسات، 
ديدارهايي هم با افرادي داشتيم كه امروز، اكثر آنها 
از شخصيت هاي سياسي برجسته و كادرهاي اصلي 
مجلس هس��تند. به هرحال آي��ت اهلل حكيم واجد 
ويژگي هاي برجسته اي بود كه توانست اعتماد نسل 
جوان و فعاالن سياسي را جلب كند. از اين پس بود 
كه جوانان تصميم گرفتند در چهارچوب تشكيالتي 
منظم، فراگير، س��ازمان يافته، دور از زد و بندهاي 
سياسي و گروه گرايي هاي مخرب، مبارزات خود را 
براي رهايي عراق انجام بدهند. در آن شرايط مردم 
به رهبري نياز داشتند كه انعطاف ناپذير، آگاه و مدبّر 
باشد و بتواند شفاف و آزاد از وابستگي هاي حزبي يا 
جناحي، با مردم حرف بزند. به هرحال رويدادهاي 
سياسي آن روزها نشان داد كه او همان مرد بزرگي 
اس��ت كه مي تواند رويدادهاي مبارزه را مهندسي 
و برنامه ريزي كند و به اوضاع سروس��امان ببخشد 
و روند تحوالت عراق را در مس��ير صحيح و موفق 
قرار دهد. جنبش ها و س��ازمان هاي مخالف حزب 
بعث، ش��رايط فوق العاده خطرناك و وحشتناكي 
را از س��ر مي گذراندند. غير از تش��كيالت آيت اهلل 
سيدمحمدباقر حكيم، س��اير حوزه هاي سياسي 
دچار يأس و نااميدي شديدي شده بودند. بسياري 
از افراد، اين حوزه ها را رها كرده و به سراغ كارهاي 
شخصي شان رفته بودند. ايشان در چنين شرايطي، 
ميدان را خالي نكرد و به مب��ارزه ادامه داد. همين 
ويژگي ها بود كه مرا جذب ايشان كرد. مرور زمان 
هم نشان داد كه ايشان مرد علم و عمل است. ايشان 
به عنوان يك عالم ديني، در حوزه هاي علميه درس 
خوانده بود. در زمينه فعاليت سياس��ي هم آن قدر 
تجربه داشت كه وقتي وارد ميدان شد، با پختگي 

كامل به ساماندهي اوضاع بپردازد...«. 
  »س�پاه بدر« در طول جن�گ تحميلي، با 

دلسوزي در كنار ايرانيان ايستاد
كادر نظامي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، 
با اس��تقبال عراقيان مخالف صدام در ايران و نيز 
حمايت هاي مستشاري سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي، تشكيل ش��د و در طول جنگ تحميلي 
در كنار رزمندگان ايراني جنگيد. بسياري از آنان 
در طول دوران دفاع مقدس، به شهادت رسيدند، 
يا اسير ش��دند. س��رتيپ محمدعلي رحماني از 
همكاران مجل��س اعالي انقالب اس��المي عراق، 

اينگونه به شرح اين حقيقت پرداخته است:
»شهيد بزرگوار اسماعيل دقايقي، در سال 1362 
اين تيپ را به دور از گرايش هاي سياسي بنا نهاد، 
زيرا گرايش هاي سياس��ي آفت مبارزات جهادي 
است. دو سال پس از تأس��يس اين تيپ، احزاب و 
گروه هاي عراقي به آن پيوستند. تيپ بدر از سال 
1363، به طرز بي س��ابقه اي گسترش پيدا كرد و 
صدها تن از اسراي عراقي متوجه شدند كه صدام 
آنها را فريب داده اس��ت تا با ب��رادران ايراني خود 
بجنگند! لذا عالقه نش��ان دادند كه ب��ه اين تيپ 
بپيوندند و عليه كشور خودشان مبارزه كنند! اين 
حركت در دنيا بي سابقه بود! اين مجاهدين همواره 
تحت تعقيب عوامل صدام بودند و اگر به چنگ آنها 
مي افتادند، بالفاصله اعدام مي ش��دند! آنها مانند 
ايراني ها جنگيدن��د و از مواضع كش��ورمان دفاع 
كردند. به واقع مي توان شهادت داد كه انسان هاي 
دلس��وز و متعهدي بودن��د و مأموريت هايي را كه 
به عهده ش��ان قرار مي گرفت، با دل و جان انجام 
مي دادند. تا زماني كه تيپ بدر ب��ود، فرماندهان 
ايراني از جمله: شهيد دقايقي، آقاي نقدي، آقاي 
حسن دانايي و... مسئوليت آن را به عهده داشتند، 
اما وقتي تيپ به لش��كر تبديل ش��د، فرماندهان 
عراقي مسئوليت اداره و فرماندهي آن را به عهده 
گرفتند، از جمله آقايان: ابوعلي البصري، ابوحسن 
العام��ري، ابولق��اء و ابومهدي المهن��دس. بعد از 
امضاي قطعنامه 598، هم نيروهاي مس��لح خود 
ما و هم گروه هاي معارض عراقي دچار سردرگمي 
شدند؛ چون همه ما بنا را بر سقوط صدام گذاشته 
بوديم و قصد داشتيم حزب بعث را به خاطر ماهيت 
تجاوزكاران��ه اش، س��ركوب كنيم. هرگ��ز به آنها 
اطمينان نداش��تيم و مي دانستيم اگر دوباره جان 
بگيرند، به كش��ور ما حمله خواهند كرد! نگراني 
معارضين عراقي در اين مقطع، بيش��تر از نگراني 
ايران بود؛ زيرا ديگر نمي دانس��تند ب��ا چه ابزاري 
مي توانن��د حكومت ص��دام را س��رنگون كنند و 

مي دانس��تند كه اگر حزب بعث جان به در ببرد، 
مردم را به ش��دت س��ركوب خواهد ك��رد. پس از 
حمله صدام به كويت، اين احساس در معارضين 
به وجود آمد كه ص��دام پس از اش��غال كويت، به 
سمت عربستان پيشروي يا مجدداً به ايران حمله 
خواهد كرد و لذا احس��اس كردند ك��ه هنوز مهار 
مبارزه از دستشان خارج نشده است. از اين گذشته 
پس از توقف جنگ، تمام امكانات و تداركات رزمي 
مس��تقيماً در اختيار فرماندهان مجاهدان عراقي 
قرار گرفت و آنها مس��تقيماً مس��ئول سرنوشت 
خودشان ش��دند. وظيفه ما فقط پشتيباني از آنها 
بود و قصد دخالت در امور داخلي عراق را نداشتيم. 
تداركات و آموزش هاي نظام��ي در پادگان هايي 
كه در اختيارش��ان بود، براي روزي كه پيش بيني 
مي شد صدام سرنگون شود، در دستشان بود...«. 

  آگاهي بخش�ي عمومي، به مثاب�ه اولين 
اولويت پس از سقوط صدام

سقوط صدام براي مجلس اعالي انقالب اسالمي 
عراق، به مثابه آغاز يك راه دشوار به شمار مي رفت. 
ش��ايد مهم ترين چالش اين مجل��س از آن دوره 
تاكنون، رسوبات فكري و فرهنگي سال ها حكومت 
صدام بود. اعضاي اين تش��كل پس از بازگشت به 
عراق، ب��ه ايجاد يك جري��ان قدرتمند فرهنگي- 
سياسي دس��ت زدند، امري كه در خاطرات ماجد 

غماس از اعضاي اين مجلس آمده است:
»قبل از اينكه شهيد آيت اهلل سيدمحمدباقر حكيم به 
عراق بازگردد، اكثر اعضاي مجلس اعال و كادرهاي 
سپاه بدر به عراق برگش��ته بودند تا همراه با مردم 
عراق، در سازندگي كشور و ايجاد تغييرات سياسي 
ش��ركت كنند. نماين��دگان مجلس اع��ال تصميم 
گرفتند در صحنه حضور داشته باشند و اجازه ندهند 
تا اشغالگران برنامه هايشان را اجرا كنند و افرادي كه 
مي خواستند از شرايط پيش آمده براي دستيابي به 
اهداف خود سوءاس��تفاده كنند، فرصت اين كار را 
پيدا كنند. اعضاي مجلس اعال سعي كردند از طريق 
سخنراني در محافل، مجالس و رسانه ها، شهروندان 
عراقي را به حقوق و مسئوليت هايشان آشنا كنند 
و آثار تبليغات دروغ صدام را از اذهان آنها بزدآيند. 
مهم ترين نقش اعضاي مجلس اعال بعد از بازگشت 
به عراق، مشاركت فعال و مس��تمر در روند تغيير 
و تحوالت سياس��ي اين كش��ور، پس از سرنگوني 
رژيم بعث بود. اعضاي مجلس اعال در زمان حيات 
شهيد آيت اهلل سيدمحمدباقر حكيم در اين زمينه 
پيشتاز بودند و پس از ايشان، با رهنمودهاي مرحوم 
حجت االسالم والمسلمين س��يدعبدالعزيز حكيم 
اين رون��د را ادامه دادند. ش��هيد مح��راب آيت اهلل 
حكيم در كنار فعاليت هاي دامنه دار سياسي پس از 
سرنگوني حزب بعث، در جهت افزايش آگاهي هاي 
عمومي مردم عراق، هسته هاي فرهنگي و آموزشي 
زيادي را تأسيس و حدود 400 مبلغ مذهبي را به 
سراسر عراق اعزام كرد. نهاد تبليغي متولي اين كار، 
»مؤسسه ش��هيد محراب براي تبليغات اسالمي«، 
اينك از بزرگ ترين نهادهاي تبليغي عراق است و 
در سازمان ملل متحد نيز ثبت شده است. اين نهاد، 
اينك حدود 500 شعبه و دفتر در سراسر عراق دارد 
و هزاران ُمبلّغ مذهبي، در آن عضويت دارند. دفتر 
مجلس اع��ال در تهران نيز براي رس��يدگي به امور 
مهاجران عراقي و حفظ ارتباط با نهادهاي سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي فعال شد و 
نقش پايگاه اطالع رساني و سياسي مجلس اعال را 
به عهده گرفت. اين دفتر همچنان در ايران فعاليت 

دارد...«. 
  امريكا در پي تجزيه عراق، پس از سقوط 

صدام
اعضاي مجلس اعالي انقالب اس��المي عراق پس 
از س��قوط صدام و حضور در فرآيند سياسي عراق 
جديد، مسئوليت هاي فراوان پذيرفتند و به مقامات 
باال رس��يدند. هم از اين روي امروز اين كشور، در 
زمره دوستان صميمي جمهوري اسالمي قلمداد 

مي شود. زنده ياد حسين شيخ االسالم می گويد:
»وقتي سياستگذاري براس��اس تكيه به خداوند 
باشد، خود خدا كمك مي كند. جمهوري اسالمي 
هرگونه سلطه اي را نفي و از مستضعفان پشتيباني 
مي كن��د. ما روزي ك��ه از مجلس اع��الي انقالب 
اس��المي عراق حمايت كرديم، حت��ي تصورش 
را هم نمي كرديم كه روزي اي��ن مجلس بر عراق 
حكومت خواهد ك��رد و به اين دلي��ل كه اعضاي 
اين مجلس و راهشان را درس��ت مي دانستيم، از 
آنها حمايت مي كردي��م. همين طور هم روزي كه 
حزب اهلل تشكيل ش��د، تصورش را نمي كرديم كه 
روزي به اولين قدرت لبنان تبديل شود. روزي هم 
كه حماس تشكيل شد، باور نمي كرديم كه روزي 
قدرت را در غزه به دست بگيرد. ما چون مي ديديم 
كه راه حماس خدايي اس��ت و به اسالم تكيه دارد 
و داراي پايگاه مردمي است، از آن حمايت كرديم. 
رمز موفقيت ما، دفاع از اصول الهي بوده و تا زماني 
كه از اين خط خارج نشويم، خداوند هم پشتيبان 
ما خواهد بود. ما معتقد به اين فرمايش حضرت امام 
هستيم كه آنچه را كه وظيفه ماست انجام مي دهيم 
و نتيجه به خودي خود به دست مي آيد. طبعاً اگر ما 
با همه جوامع عراق ارتباط دوس��تانه نداشتيم و 
فقط با ش��يعيان كار مي كرديم، در كارمان موفق 
نمي شديم. اولين هدف امريكايي ها، تجزيه عراق 
بود. آنها مي گفتند مناطق كردنش��ين متعلق به 
كردها، مناطق سني نش��ين متعلق به س��ني ها و 
مناطق شيعه نشين متعلق به ش��يعيان است! ما 
مي دانيم كه تجزيه عراق، باعث ايجاد تش��نج در 
منطقه و دردس��ر در مرزهاي ايران مي ش��ود، لذا 
خواهان حف��ظ تماميت ارضي عراق و كش��وري 
متحد و يكپارچه هس��تيم. عراق باثبات و امن با 
يك دولت قوي، قطعاً به نفع ماست. ما با سني هاي 
عراق ارتباط خوبي داريم و سران آنها مرتباً به ايران 

مي آيند...«. 

س�رتيپ محمدعل�ي رحمان�ي: 
»سپاه بدر از س�ال 1363، به طرز 
بي س�ابقه اي گس�ترش پيدا كرد و 
صدها تن از اس�راي عراقي متوجه 
ش�دند ك�ه ص�دام آنه�ا را فريب 
داده اس�ت ت�ا ب�ا ب�رادران ايراني 
خ�ود بجنگند! ل�ذا عالقه نش�ان 
دادند كه ب�ه اين تي�پ بپيوندند و 
علي�ه كش�ور خودش�ان مب�ارزه 
كنن�د! اي�ن مجاهدي�ن هم�واره 
تحت تعقيب عوامل ص�دام بودند 
و اگر ب�ه چن�گ آنه�ا مي افتادند، 
بالفاصل�ه اع�دام مي ش�دند! آنها 
مانن�د ايراني ه�ا جنگيدن�د و از 
مواضع كش�ورمان دفاع كردند...«  مي

سال
ب ا

قال
ي ان

عال
س ا

جل
ن م

دگا
زمن

ر ر
نگ

 س
در

م، 
كي

ر ح
باق

مد
مح

يد 
 س

هلل
ت ا

 آي
يد

شه
 .6

ه 0
ده

  

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 96625 چهارش��نبه 25 آبان 1401 | 21 ربیع الثانی 1444 |

ع�ادل عبدالمهدي: »در آن ش�رايط 
م�ردم به رهب�ري ني�از داش�تند كه 
انعطاف ناپذي�ر، آگاه و ُمدبّ�ر باش�د و 
بتواند ش�فاف و آزاد از وابستگي هاي 
حزبي يا جناحي، ب�ا مردم حرف بزند. 
به هرحال رويدادهاي سياسي آن روزها 
نش�ان داد كه ش�هيد آيت اهلل حكيم، 
همان مرد بزرگي اس�ت ك�ه مي تواند 
رويداده�اي مب�ارزه را مهندس�ي و 
برنامه ريزي كند و به اوضاع سروسامان 
ببخش�د و روند تحوالت ع�راق را در 
مس�ير صحيح و موفق ق�رار دهد...«

نقدي و درآمدي بر خاطره نگاري هاي 
مرحوم اكبر هاشمي رفسنجاني

بازشناخت شمه اي از 
»روايت هاي ناروا«

  شاهد توحيدي
اثري كه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، به خوانشي 
انتقادي از خاطرات 
اكب��ر  مرح��وم 
هاشمي رفسنجاني 
پرداخته است. اين 
مجموع��ه ش��امل 
10 مقال��ه درباره 
يادمان نگاري هاي 
فوق است كه همگي در دوران حيات آن فقيد، در 
فصلنامه 15 خرداد درج ش��ده است. بنياد تاريخ 
پژوهي ايران معاصر ناش��ر اين كتاب، در ديباچه 

خويش بر آن چنين آورده است:
»خاطره ن��گاري رجال سياس��ي، در همه جوامع 
مرسوم است و نقش آن در س��امان دادن حافظه 
تاريخي و تتميم پژوهش هاي سياسي، قابل انكار 
نيس��ت. در حقيقت خاطرات رهب��ران، مبارزان 
و رجال سياس��ي، يك س��رمايه ملي است كه به 
خودي خود مي تواند مش��عل ف��روز راهروي پيچ 
در پيچ تاريخ قرار گيرد. اما ش��وربختانه اين تمام 
ماجرا نيست و هيچ تاريخ نگار منصفي نمي تواند و 
نبايد، آسيب ها و چالش هاي فراراه خاطره نگاري 
را ناديده بيانگارد، يا در م��واردي از نقش مخرب 
آن در تاريخ ن��گاري غفلت ورزد. رجال سياس��ي 
نوعاً در نگارش خاطرات خويش، براس��اس غريزه 
ذاتي حب نفس، خ��ود را در م��دار همه تحوالت 
تصور مي كنند و باز به جهت برخورداري از درك 
تاريخي و اطالع از ميزان تأثيرگذاري خاطرات در 
شكل گيري ذهنيت اجتماعي نسبت به خود، تالش 
مي كنند نقش منفي يا بخش هاي غيرقابل قبول 
در كارنامه سياسي خود را سانسور يا وارونه روايت 
نمايند. در واقع خاطره نگاران براس��اس يك عهد 
نانوشته با نفس خويش، به شدت دچار روايت هاي 

كاريكات��وري، خودسانس��وري و قهرمان س��ازي 
مي ش��وند و گرچه همواره اس��تثنائاتي نيز وجود 
داشته، اما اين نقيصه موجب مي شود كه بازخواني 
انتقادي خاطرات سياسي، همواره به عنوان يكي از 
محورهاي تحقيقاتي جدي، در عرصه تاريخ نگاري 
قلمداد ش��ود. چه اينكه اگر چنين نباشد، تسامح 
در مس��لم پنداري گزاره ه��اي ادعاي��ي راويان، 
ممكن است روايتي متناقض، مخدوش و مغلوط 
از تاريخ به دس��ت دهد كه ذهن ه��اي مخاطبان 
حقيقت جو را فرس��نگ ها از واقعيت ها دور سازد. 
دقيقاً همي��ن دغدغه موجب مي ش��ود كه به  رغم 
ضرورت تقدير از تم��ام اف��راد و نهادهاي متولي 
ضبط و تدوين و انتش��ار خاطرات مربوط به وقايع 
انقالب اسالمي، همواره خوانش انتقادي خاطرات 
منتش��ره را به عنوان يك بستر علمي جدي مورد 
نظر قرار دهيم. جناب آقاي اكبر بهرماني مشهور به 
هاشمي رفسنجاني، مردي است كه همزمان با آغاز 
نهضت امام خميني، در ميدان مبارزات سياس��ي 
وارد شد و به زودي خود را به رأس هرم مبارزاتي 
نزديك ساخت و تقريباً تا چهار دهه بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي، همواره در مسئوليت هاي سياسي 
عالي قرار داشت. روايت هاي او از وقايع مربوط به 
تحوالت سياس��ي نهضت و نظام، قطعاً براي همه 
تاريخ پژوهان انقالب اس��المي، از اهميت بااليي 
برخوردار است و دقيقاً به همين دليل، اگر عمداً يا 
سهواً مطالب خالف واقع در اين خاطرات وارد شده 
باش��د، اثر تخريبي آن در مخدوش سازي حافظه 
تاريخي محققين و جهت دهي ناروا به پژوهش هاي 
تاريخي، قابل محاسبه نخواهد بود. نوشتار حاضر، 
مجموعه 10 مقاله در نقد خاطرات سياسي مرحوم 
هاشمي رفسنجاني اس��ت كه همگي در سال هاي 
حيات وي، در فصلنامه تخصص��ي پانزده خرداد 
منتشر ش��ده اس��ت. در گردآوري اين مجموعه 
تالش بر آن بوده ك��ه بخش هايي متنوع خاطرات 
مرحوم هاشمي مورد نقد واقع شود، تا مخاصبان 
ارجمند و حقيقت جو، با سنخ نقدهاي متنوع وارد 
بر آثار ايشان آش��نا ش��ود. لذا اين مجموعه، تنها 
پيش درآمدي بر نقد مجموعه خاطرات سياس��ي 
آقاي هاشمي است و به هيچ وجه نمي توان و نبايد 
بدان اكتفا گردد. وجه امتياز اين مجموعه، تمركز 
بر مس��تندنگاري و بازخواني علم��ي روايت هاي 

مرحوم هاشمي است...«

   دهه 60. آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني
 در دفتر رئيس مجلس شوراي اسالمي
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