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رمـز پیـروزى

ن
و بـا اخالص بـه میه 

من آمدهام تا پیوند خدمتگزارى خودم را به شما عزیزان
عرضه كنم كه تا حیات دارم خدمتگزار همه هستم،
خدمتگزار ملتهاى اسالمى ،خدمت گزار ملت بزرگ ایران.

ما با دست خالى بر اینقدرت فوقالعاده ،قدرت شیطانى
كه همهى قدرتها دنبال او بودند ،غلبه كردیم و این نبود
جز اینكه ملت ما همراه با هم بودند و صبور بودند و بر
مشكالت صبر مىكردند و مشكالت را با صبر و با اتكال به
خداى تبارك و تعالى این مشكالت را حل كردند.

(صحیفه امام ،ج ،۱۰ص)۴۷۲

خداوندا! تو مىدانى كه ما دراین قیام رضاى تو را
مىخواهیم و تو مىدانى كه ما از ظلم ولو بر یك نفر
بیزار هستیم و تو مىدانى كه ما براى اجراى عدالت قیام
كردهایم و تو مىدانى كه از این تعدیات و ظلمها بیزار و
منزجر هستیم.

(صحیفه امام ،جلد ،۱۳ص)۲۶۵

(صحیفه امام ،ج ،۹ص)۴۲۳

پیروزى اراده الهی بر طاغوتیان

این انقالب بزرگ كه دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ كوتاه كرد،
با تأییدات غیبى الهى پیروز گردید .اگر نبود دست تواناى خداوند امكان نداشت
یك جمعیت  ۳۶میلیونى با آن تبلیغات ضداسالمى و ضد روحانى بهخصوص در
این صد سال اخیر و با آن تفرقهافكنىهاى بىحساب قلمداران و زبان مزدان در
مطبوعات و سخنرانىها و مجالس و محافل ضداسالمى و ضدملى بهصورت ملیت،
و آن همه شعرها و بذلهگویىها ،و آنهمه مراكز عیاشى و فحشا و قمار و مسكرات و
مواد مخدره كه همه و همه براى كشیدن نسل جوان فعال كه باید در راه پیشرفت
و تعالى و ترقى میهن عزیز خود فعالیت نمایند ،به فساد وبىتفاوتى در پیشامدهاى
خائنانه ،كه به دست شاه فاسد و پدربىفرهنگش و دولتها و مجالس فرمایشى كه از
طرف سفارتخانههاى قدرتمندان بر ملت تحمیل مىشد ،و از همه بدتر وضع دانشگاهها
و دبیرستانها و مراكز آموزشى كه مقدرات كشور به دست آنان سپرده مىشد ،با به
كارگرفتن معلمان و استادان غربزده یا شرقزده صددرصد مخالف اسالم و فرهنگ
اسالمى بلكه ملى صحیح ،با نام «ملیت» و «ملىگرایى ..».ممكن نبود این ملت با
این وضعیت یكپارچه قیام كنند و در سرتاسر كشور با ایده واحد و فریاد «اهلل اكبر» و
فداكارىهاى حیرتآور و معجزهآسا تمام قدرتهاى داخل و خارج را كنار زده و خود
مقدرات كشور را به دست گیرد.

(صحیفه امام ،ج ،۲۱ص)۴۰۱
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تفاوت انقالب اسالمی
بــا دیگــر انقـالبهـــا

شك نباید كرد كه انقالب اسالمى ایران از همه انقالبها جدا
است :هم در پیدایش و هم در كیفیت مبارزه و هم درانگیزه
انقالب و قیام .و تردید نیست كه این یك تحفه الهى و هدیه
غیبى بوده كه از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده
عنایت شده است.

(صحیفه امام ،ج ،۲۱ص)۴۰۲

خمین
ی(ره)

:

انقالب با قدرت و با نشاط دارد پیش میرود؛

چهـلسـالگـیانقـالب

دوران پیری انقالب نیست ،دوران عقبگرد انقالب نیست،
دوران پختگی و نشاط انقالب است.

ّ
بحمدالل با قدرت ،با حفظ شعارها و
انقالب در چهلسالگی،
با برافراشته بودن پرچمهای اصلی ،همچنان دارد به پیش می رود.

متعددی داشتهایم؛
ما در این حدود چهل سال جهادهای
ّ
در همهی این جهادها جوان ها جلو بودهاند،

چهل سال گذشته است.
چهل سال زمان زیادی نیست؛
برای عمر تمدّن ها

چهلسـالگـیآغـازبلـوغ
و حـرکت فکـری است.

چهلسالگی دوران پیری نیست ،دوران شکوفایی است
و این شکوفایی انشاءاهلل وجود خواهد داشت.
زمینههای این شکوفایی را انسان دارد مشاهده می کند؛
امروز بحمداهلل ایمان دینی در کشور ما خوب است،
عزم راسخ در بین ملّت ما خوب است،
حضور و آمادگی در میان مردم خوب است،
جوانان باایمان و دارای عزم راسخ کم نیستند،
زیادند

جوان ها راهگشا بودهاند ،جوان ها نوک پیکان بودهاند .در جهاد با طاغوت در دورهی
پیش از پیروزی -دورهی مبارزات -در جهاد با تجزیهطلبان در آغاز پیروزی انقالب
که در شرق کشور ،در غرب کشور ،در شمال کشور تجزیهطلبانی پیدا شدند ،در جهاد
با این تجزیهطلبان ،جلودا ِر این حرکت عظیم جوانها بودند؛ در جهاد سازندگی که از
رویشهای آغاز انقالب بود ،جوانها جلو بودند و آنها بودند که این حرکت عظیم جهاد
تروریسم منافق و خائن در اوایل دههی  ،۶٠در
سازندگی را شروع کردند؛ در جهاد با
ِ
جهاد با متجاوزین در هشت سال دفاع مق ّدس ،در جهاد برای ترمیم خرابیهای بعد
از جنگ بعد از سال  ،۶۷در جهاد فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی سال  ،۷۰جوان
ها بودند که توانستند آن فضای دشوار را به نفع انقالب و اسالم تغییر بدهند؛ در جهاد
علمی از حولوحوش آغاز دههی  ،۸۰جوان ها بودند که در دانشگاههای مختلف ،در
پژوهشگاههای مختلف ،به ندای مطالبهی پیشرفت علمی ّلبیک گفتند و راه علم و
ف ّناوری را بهصورت جهشی در کشور باز کردند؛ و باالخره در جهاد با تروریسم تکفیری
در دههی  ۹۰در این سالهای اخیر.
و امروز هم در جهاد فکری و جهاد عملی برای گشودن گرههای اقتصادی ،باز هم
جوان هایند.

جوان های ما احساس تکلیف می کنند،
مسئولیت می کنند
احساس
ّ

اینکه چهل سال بگذرد و شعارهای انقالب دست نخورد ،تکان
نخورد ،در هیچکدام از این انقالبها وجود ندارد؛
ما توانستیم این شعارها را حفظ کنیم .ا ّما خطرناک است؛ من
وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم.

ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کردیم،
این رفتن به سمت ارتجاع است؛

توجه به طبقهی ضعیف ،دلسپردهی طبقات مر ّفه و
اگر به جای ّ
زیادهخواه در کشور شدیم ،این حرکت به سمت ارتجاع است؛ اگر به
جای تکیهی به مردم به خارجیها تکیه کردیم ،امیدمان را به بیگانهها
بستیم ،این حرکت در سمت ارتجاع است؛ این نباید اتّفاق بیفتد.
نخبگان جامعه باید حواسشان باشد ،مدیران جامعه باید حواسشان
باشد .مدیران کشور باید بش ّدت مراقبت کنند ،مردم هم نگاه کنند،
اسیت.
اسیت دنبال کنند رفتار ماها را ،رفتار مدیران را؛ با ّ
با ّ
حس ّ
حس ّ
ارتجاع چیز خطرناکی است .ارتجاع وقتی اتّفاق میافتد ،معنایش این
انقالبی سابق س ِر کارند ا ّما خط را عوض
است که همان آدمهای
ِ
کردهاند ،راه را عوض کردهاند؛ کأنّه انقالب شده بود برای اینکه آنها
بروند و ما بیاییم س ِر کار! برای این [کار] که انقالب نشد؛ انقالب یعنی
دگرگونی ،انقالب یعنی تغییر مسیر ،انقالب یعنی یک هدفهای واالئی
را در نظر گرفتن و به سوی آنها حرکت کردن؛ اگر از این هدفها
فراموش کردیم ،دیگر انقالب نیست.

دهــهیفجـــر،
آغـاز آزادی فـدک فـاطمـه

َیها)
(سالم اَ ...عل َ
حجتاالسالم
حاجعلیاکبری

(سـ َ
ـا ُم اهلل َعلَی َهــا) اســت.
دهــهی فجــر آغــاز آزادی فــدک فاطمــه َ
انشــاءاهلل ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
ایــن انقــاب شــکر و قدرشناســی دارد .اگــر بخواهیــم زمــان دوران
طاغــوت و ستمشــاهی را بــا امــروز و نســبتش را بــا عصــر ظهــور
مقایســه کنیــم ،اگــر ایــن ســه کنــار هــم قــرار گیرنــد؛ آن روزگار مثــل
شــبهای بیمهتــاب اســت ،ســتارههایی هســت ،ا ّمــا تاریــک اســت.
طــی همــهی ســالهای قبــل ،بعــد از جریــان غدیــر و آنچــه کــه رخ
داد ،نگوییــم غدیــر ،بگوییــم بعــد از ماجــرای ســقیفه ،ایــن تاریکــی،
ُ
ـات بَ ْع ُض َهــا َف ـ ْو َق بَ ْعــض؛ تاريکيهايــی اســت کــه بعضــی بــر
«ظ ُل َمـ ٌ
روی بعضــی قــرار گرفتــه اســت» .الب ّتــه همیشــه ســتارههایی بــود کــه
امیدهــا حفــظ شــود .زمــان مــا حکایتــش مثــل آســمانی اســت کــه
در آن ،مــاه طلــوع کــرده ،نــه در هــال ،نــه در تربیــع ،نــه در نصــف؛
بلکــه « ِفــی لَ ْیلَ ـ ِة بَ ـ ْد ِر ِه َو تَ َما ِم ـ ِه َو َک َمالِــه؛ مثــل مــاه بــدر در شــب
بــه صــورت کامــل و تمــام نــور افشــاني ميکننــد» .ایــن عصــر مــا،
عصــر امــام و عصــر انقــاب اســامی اســت .روزگار فعلــی مــا ،مــاه
شــب چهــارده اســت .انشــاءاهلل عصــر ظهــور طلــوع خورشــید اســت.
آن زمــان امــام فرمودنــد مــا در انتظــار رؤیــت خورشــیدیم ،ایــن نــور
را بگیریــد کــه از ایــن مــاه ،تمــام فضــای جامعــهی شــما روشــن شــده
اســت .ایــن مــاه هــم از خورشــید نــور خــود را میگیــرد و بــه شــما
س َو ضُ َح َهــا؛ ســوگند
میرســاند تــا خورشــید طلــوع کنــد؛ « َوالشَّ ـ ْم ِ
بــه خورشــيد و تابندگــیاش» ،انشــاءاهلل آن روز را هــم خواهیــم دیــد.

آقــا یــک بشــارتی دادنــد کــه خیلــی شــیرین بــود .بــه آقــای احمــد جبرئیــل،
پیــام داده بــود .ایشــان آدم جالبــی اســت و جــزء یکــی از احــزاب ف ّعــال در
ـید حســن نصــر اهلل همــراه اســت .آقــا ایشــان را بســیار
لبنــان اســت و بــا سـ ّ
تحویــل گرفتــه بــود و بــه ایشــان بشــارت داده بــود کــه :جوانــان شــما آزادی
فلســطین را خواهنــد دیــد .ایــن آن بشــارت اســت .انشــاءاهلل آزادی فلســطین
ـرا ُه َق ِریب ـ ًا؛
نزدیــک اســت .قــرآن کریــم میفرمایــد« :إِن َُّهــم َی َرونَـ ُه بَعِیــداًَ ،و نَـ َ
زيــرا آنــان [عــذاب] را دور میبيننــد و [مــا] نزديکــش میبينيــم».
روزهــا و شـبهای پیــش رو آبســتن حــوادث بزرگــی اســت؛ تحـ ّوالت بــزرگ
در راه اســت کــه پشــت ســر هــم اتّفــاق خواهــد افتــاد.
مــا فقــط یــک نگرانــی داریــم کــه انشــاءاهلل پیــش نمیآیــد؛ ولــی ایــن
خــوف صیانــتبخــش اســت .نگرانــی ایــن اســت کــه یکوقــت کانــون
تحــول ان از دســت مــا خــارج شــود .آقــا فرمودنــد مواظــب ســیرت انقــاب
باشــید ،گرفتــار صــورت نشــوید .اگــر تخریــب شــود ،خــدا وعــدهی خــودش
را عملــی میکنــد؛ منتهــا بــه جــای اینکــه آن وعــده بــه دســت مــا عمــل
شــود ،بــه دســت دیگــری عمــل میشــود و شــما بایــد شــبانهروز بگوییــدَ « :و
َل تَ ْسـ َت ْبدِل بِــی غ َْیـ ِری؛ و ديگــری را بــه جــای مــن قــرار ندهــی» ،جمعــش
هــم ایــن میشــودَ « :و َل تَ ْسـ َت ْبدِل ب ِ َنــا غ َْی َرنَــا» ،کســی جــای مــا ایــن پرچــم
را نگیــرد و ایــن افتخــار در دســت مــا بمانــد.

شهدای مدافع حرم،
سرمایه جدید انقالب

شهدای حرم سرمایهی جدیدی برای انقالب هستند؛ یکی از یکی بهتر ،یکی از یکی نورانیتر .انسان
باید زندگی آنها را مطالعه کند و حال و روزشان ببیند ،خوشا به سعادتشان .انسان اینطوری احساس
میکند که شهدای مدافع حرم به نظر میرسد که رتبهشان در کل از شهدای دفاع مقدس باالتر باشد.
البته مقامات پیش خدا است و ما فقط تحلیلهای خودمان را عرض میکنیم .یکی از قواعدش این
است که آن زمان گفتمان غالب ،گفتمان جنگ و جهاد بود؛ اما االن گفتمان

غالب ،گفتمان زندگی است و همه مشغول زندگی هستند ،وسط این
جاذبههای دنیایی ،یک دفعه تصمیم بگیرد که حرکت کند و به میدان
برود .اینها حجت هستند.

نوع ـ ًا بچههــای دفــاع مقــدس ،اغلبشــان فاقــد زن و بچــه بودنــد و  36هــزار نفــر آنهــا دانشآمــوز
بودنــد؛ امــا شــهدای مدافــع حــرم اغلــب تازهدامــاد هســتند و چــه خانمهایــی و چــه خانوادههایــی
دارنــد؛ بچههــای کوچولــو ،دو تــا ،ســه تــا ،ســه ســاله ،چهــار ســاله.
نکتــه دیگــر اینکــه در قصــهی جنــگ تحمیلــی ،شــائبهی دفــاع از وطــن مطــرح بــود .مث ـ ً
ا پــدر
شــهیدی میگفــت :بــه او میگفتــم اگــر اینهــا بــه ایــران نزدیــک شــدند ،برویــم و حسابشــان را
برســیم .ایــن غیــرت وطنــی اســت .بــه مــن گفــت :بــه مــن بگــو مــرز اســام کجــا اســت؟
ایــن نگــرش جهانــی و فهــم برتــر اســت .اینهــا میآینــد و روحیــه و نشــاط انقالبــی میآورنــد.
اینهــا را ســر دســت بگیریــد و بــا خانوادههــا و بچههایشــان ارتبــاط داشــته باشــید تــا یــک وقــت
غریبانــه بــا اینهــا برخــورد نشــود .همیــن شــهید عزیــز تمــام مــردم منطقــه را بــه میــدان آورد و
انقالبــی درســت کــرد.
غرض اینکه برای شما همهچیز آماده است و جدی و مصمم باشید و برای کار کم نگذارید.

سخن اول

یک گام ناقص!!
یکــم .چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب اســامی ،و آغــاز
دهــه ی پنجــم ایــن پدیــده ی شــگفت آور قــرن ،اصحاب
ره آورد را بــر آن داشــت ،تــا بــا تکاپویــی ضعیــف ،یــک
گام بــرای ادای وظیفــه ی ســترگی کــه در شــکرگزاری
ایــن نعمــت بــی بدیــل دارند،بردارنــد .از ســه چهــار مــاه
قبــل،دو ایــده بــه ذهنمــان خطــور کــرد؛
 اول ایــن که،چکیــده و عصــاره آنچــه کــه در ایــن یــکربــع قــرن ،در ره آورد نوشــته ایــم و از نقــش و ســهم
شهرســتان دماونــد گفتــه ایم،یــک جــا و درقالــب یــک
ویــژه نامــه تجمیــع کــرده و گــردآوری کنیم،تــا بــرای
نســل اول و دوم تجدیــد خاطــره ای از آن روزهــای
خدایــی باشــد و بــرای نســل ســوم و چهــارم ،ره توشــه
ای از روزهــای مبــارزه و انقــاب فراهــم ســازد.
 دیگــر ایــن کــه،در ویــژه نامــه ای جداگانــه ،بــهدســتاوردها و خدمــات انقــاب و نظــام اســامی در طــول
چهــل ســال گذشــته بپردازیــم و نمایــی از آنچــه محقــق
شــده را فــراروی مخاطبــان عزیــز قــرار دهیــم ،تــا بهتــر
بتوانیــم ،راههــای نرفتــه را ببینیــم و افقهــای پیــش رو
را بــه مشــاهده بنشــینیم و دریابیــم ،ســهم قصورهــا و
تقصیرهایمــان  -اعــم از مســئوالن و مــردم -چقــدر
اســت.
 اولــی را توانســتیم و تــا حــد تــوان و تــوش مــان ،بــهانجــام رســاندیم ،هرچنــد دســت و پــا شکســته و ناقــص!
امــا دومــی را نتوانســتیم و نشــد!علت آن هــم نرســیدن
بخــش عمــده از گزارشــها ی نهادهــا و دســتگاههای
اجرایــی بــود کــه ســوگمندانه بایــد گفــت:از بانــک
اطالعــات و اســتنادات قــوی و محکــم و روزآمــد برخوردار
نبــوده و نیســتند و البتــه ،بــه بــاور مــا هنــوز دیــر نشــده
اســت و انشــاهلل ســال آینــده بایــد بــه آن بپردازیــم کــه
امیدواریــم فرصــت و توفیــق توامــان رفیقمــان شــود و
گامــی دیگــر در انجــام ایــن وظیفــه انقالبــی برداریــم.
ایــن ویــژه نامــه  -چنانچــه گفتیــم ،چکیــده ای ازخاطرات،گزارشها،اســناد ،حکایتهــا ،و تحلیلهایــی اســت
کــه ،عمدتــا در فاصلــه ســالهای  ۸۷تــا  ۹۶در قالــب ویــژه
نامــه ،توســط ره آورد و در دهــه مبــارک فجــر ،منتشــر
شــده اســت .دوســت داشــتیم کاملتــر و بــه روزتــر باشــد،
تــاش کردیــم خواندنــی تــر وخالصــه تــر و چشــم
نوازتــر باشــد .شــد ایــن کــه مــی بینیــد .بــا خجالــت و
شــرمندگی از شــهیدان و شــما مــردم خــوب و مقاوم،کــه
صاحبــان انقالبیــد و نســل جوانمــان کــه مشــعل داران
دهــه هــای آینــده ی انقالبنــد و شــگفتی هــا خواهنــد
آفریــد.
دوهفته نامه ره آورد

ویژه نامه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
بهمن  40 - 1397صفحه
مدیر مسئول :محمد جواد حاج علی اکبری
سردبیر :حمید مشهدی آقایی
آدرس :دماوند ،میدان 17شهریور ،خیابان تختی
دفتر نشریه ره آورد
تلفن76325630 :

حجتاالسالم
حمیــدآقـایـی

جای مقاالت و گزارشها و خاطرات زیادی هنوز خالی است،
از قبیل آنچه در زیر می خوانید:
 ۰۱حکایتهایــی از مبــارزات عزیزانــی کــه کمتــر از آنــان یــاد شــده اســت،مانند:مرحوم
حــاج حســن میرزایــی و....
۰۲گزارشــها و تــک نگاریهــا از بســیاری از محــات و روســتاهای دیگــر دماونــد ،کــه
بایــد از آن غباروبــی شــود و بــه انتشــار برســد.
۰۳نقــش زنــان دماونــدی در مبــارزات ،و ســهم مســتور ایشــان در حفــظ و حراســت از
ارزشــهایی چــون حجــاب و عفــاف،از دوره رضاخــان منفــور تــا پیــروزی انقــاب اســامی
،بســیار گفتنــی اســت کــه جــای آن خالــی اســت.
.۰۴بســیار کســانی از نوجوانــان و جوانــان آن روز بودنــد،از نســل دوم و ســوم انجمــن
کاوشــها،از دانــش آمــوزان و دانشــجویان فعــال،از فعــاالن عرصــه ی هنــر و ادب،از
کســانی کــه گاهــی یــک خاطــره ی مهــم و موثــر دارنــد،
از کســانی کــه کالس درسشــان ،منازلشان،مغازهایشان،باغهایشــان را بــی ســر وصــدا
و خطــر پذیرانــه در اختیــار مبــارزات قــرار مــی دادنــد،از عزیزانــی کــه در روزهــای اوج
گیــری انقــاب دســتگیر و شــکنجه شــدند از مبلغــان و معلمــان و دانشــجویان و طــاب
و دانــش آمــوزان و....
 ۰۵چهرهایــی هــم بودنــد کــه نقــش منفــی داشــتند و برخــی بــه خشــم انقالبــی مــردم
گرفتــار آمدنــد ،بایــد تــا حــد امــکان شناســایی شــوند و معرفــی گردنــد.
۰۶از جملــه زوایــای کمتــر شــناخته شــده ،ســهم هــواداران گــروه هــای کمونیســتی در
آن دوران و نحــوه مبــارزه ی آنــان بــا فضــای دینــی،در کنــار مبــارزه بــا رژیــم اســت کــه
مــی توانــد خواندنــی باشــد.
.7نقــش شهرســتان دماونــد را ایــن بــار و در چنــد مقالــه و گــزارش جدیــد ،جــدی تــر
پرداختــه ایم،بــه بــاور مــا ایــن خدمــت فرهنگــی انقالبــی ،جــای کار بزرگــی چــون دائــره
المعــارف مبــارزه و انقــاب در شهرســتان دماوند،بــا مدخــل هــای فــراوان و متنــوع دارد
،کــه همتــی واالتــر ،در خــور عظمــت انقــاب اســامی را مــی طلبد.بــه مــدد شــهیدان
ایــن کار شــدنی اســت و مــا -انشــاء اهلل -ایــن کار را خواهیــم کــرد.
مثل همیشه ،منتظر نظرات و انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم.
نکته مهم:
تاریــخ نویســی و تاریــخ گویی،بازگویــی حــوادث گذشــته اســت کــه در قالــب روایــت
وقایــع از ســوی حاضــران در صحنــه یــا شــاهدان صحنــه ،بــا واســطه و بــی واســطه
گفتــه و نوشــته مــی شــود.
ایــن ویــژه نامــه نیــز در صــدد انجــام همیــن رســالت اســت ،یعنــی گــذری بــر وقایــع و
حــوادث ایــران تــا ســال .۵۷
طبیعــی اســت برخــی از حاضــران و شــاهدان وقایــع امــروزه برســر عهــد دیریــن خــود
نمانــده انــد و راه و روشــی دیگــر را برگزیــده انــد کــه نشــان از پشــیمانی یــا تجدیــد
نظرخواهــی شــان در آرمانهــا و اهــداف انقالبــی شــان دارد.بــر ایــن اســاس نقــل خاطرات
و حــوادث در ایــن ویــژه نامــه صرفــا بــرای تصویرســازی دقیقتــر از گذشــته اســت و گرنــه
بــرای مــا میــزان در تاییــد و رد افــراد یــا دیدگاهایشــان حــال فعلــی ایشــان اســت کــه
همانــا انقالبــی مانــدن در طریــق نورانــی والیــت فقیــه و پیــروی صادقانــه از خــط امــام
راحــل و امــام حاضــر اســت.
منابع:
-1ویژه نامه های ره آورد در سالهای قبل
-2ویژه نامه آن روزهای دماوند از نشریه بصیرت جوانان شماره 11بهمن93
-3کتاب های فرهنگی خاطرات یاران امام خمینی ره و اسناد ساواک و...
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موضــوع و البتــه
ن دههــا و صدهـ
نصرتـي همچني
ب اسـت در ايـن
دماونــد را از ميــا
ي  -اوليـن كتــا
ي شـود  -تاريـخ
كتــر علـي صفائـ
نمـ
ماونــد مرحـوم د
خـي اشــاره مـي
بعــد از كتــاب د
تحقيـق علمـي.
 بــه سـندي تاريب
او
منــد تــر از اسـلو
كار
آثـار تاريخـي آن
ن توسـط وزارت
امـل تــر و بهـره
تاريـخ دماونــد و
راف متصـل بــه آ
ك
ار
ـي
ـ
س
ب
ش
ـ
ط
ند
شـهر دماونــد و ا
 61كتــاب ارزشــم
قيقاتـي  ،اهميـت
 85ســال قبـل)
وي در صفحــه
ييـس هيئـت تح
(
1313
گان ر
نصرت ـي در اي ـن
تاريـخ  2دي مـاه
ـي محســوب مـي شــود .دمــر اليــات م ـي دان ـد.
كنــد كــه بــه
زء ميـراث فرهنگ
ن مراكــز اي ـن و
اي ـن همــه م ـي
ـارف  ،تمامــا جـ
را از قديم ـي تري ـ
م ـي نويس ـد .بــا
مع
ي ندانس ـته و آن
و بــا قلم ـي روان
ـي در ايـن بــاره
ونــد را كمتــر از ر
س ـام م ـي كاود
ـرد و كتــاب دوم
ما
ا
د
از
ـد
ك
ــد را قب ـل و بعـ
را بيشـتر بررسـي
ـه اميدواريـم ايـن
ــاب تاري ـخ دماون
از اسـام دماونــد
كــه مثـل هميشـ
كت
اعـف دوران بعــد
انديشــه نيـازدارد
ي فقـط سـرفصل
ن بــا دقتـي مض
قلـم و اصحــاب
ـام
تـوا
بــه همـت اهـل
اميـن ســال پيــروزي انقـاب اس ـه فقـط ارجاعـي
ـه
ـ
بت
ال
ن
مقدمــه ي مقالـ
ـ
ي
.اي
ـ
ت
س
اف
ت
ي
ـب
دسـت
مقالــه بــه مناسـ
شــاره طوالنـي در
ارجمنـدو دلسـوز
سـته بيفتـد .ايـن
ـي كنــد و ايـن ا
ديــري از دوسـت
ج
خ
ق
اتفــا
م
ـه
ـ
رائ
هسـتندو البتــه تق
ــه و تحقيـق را ا
ايـي بـراي مطالع
خ قديـم دماونــد
ـه بــه دنبــال تاريـ
ه
ـراي كســاني كـ
ب
ت
مســعود نصرتـي.
اسـ
ده پـركار و توانــا
و نويســن

 نقش دماوندش كوتاه و گذرا
 پرداخته ايم.اله در چند بخ
مام خميني (ره)
در اين مق المي و نهضت ا
در انقالب اس

* دماوند قبل و بعد از اسالم

دوران قبل و بعد از اسالم  -تا انقالب اسالمي را به سه فصل مي
توانيم تقسيم كنيم:
الف -دوره مادها ،هخامنشيان ،سلوكيان ،اشكانيان و ساسانيان
تحقيــق در ايــن دوره بيشــتر مــا را بــه قصــه و نوشــته هــاي اســاطيري
رهنمــون مــي ســازد ،افســانه يــا قصــه كاوه آهنگــر و فريــدون و ضحــاك
كــه بــه نــام دماونــد پيونــد خــورده اســت ،مربــوط بــه هميــن دوران اســت.
برخــي از نــام هــاي عبــري و زرتشــتي نيــز حكايــت از ايــن موضــوع دارد
كــه ايــن ديــار بــه خاطــر شــرايط آب و هوايــي مخفيــگاه يــا محــل تجمــع
طغيانگــران بــر عليــه حكومــت هــا بــوده اســت.نصرتي در كتــاب دماونــد و
آثــار تاريخــي آن اشــاراتي مفيــد دارد كــه باايــن همــه نيــاز بــه كنــدوكاو
تاريخــي و باســتان شناســنانه دارد.
ب -دوران ورود اسالم به ايران ( از  11ه.ق تا  205ه.ق)
در ايــن دوران منطقــه دماونــد بــه علــت حكومــت (مســمغان) يــا روســاي
روحانيــون زرتشــتي در برابــر ورود اســام مقاومــت مــي كنــد .ايــن مقاومــت
اگرچــه مردمــي نيســت  ،بلكــه مقاومــت منفعــت طلبانــه دســتگاه مســمغان
اســت ،بــا ايــن همــه در ســال  125در مقابــل اســام تمكيــن مــي كنــد .در
البــاي ســطور تاريخــي نشــانه هايــي محكــم از پذيــرش اســام توســط
مــردم از ســال  25بــه بعــد هســت.به ايــن ترتيــب مقاومــت در برابــر اســام
مقاومــت حكومــت مغــان ( چيــزي شــبيه واتيــكان امــروز) بــوده اســت .در
برخــي كتــب كــه شــواهدي از ســال  30ه.ق ارائــه مــي دهــد ،اســام را
ديــن مــردم ايــن ســامان مــي دانــدو طبــق گفتــه ي مرحــوم آيــت اهلل مجــد
(امــام جماعــت دماونــد  1335تــا  1361ه.ش) گروهــي از مــردم ايــن ديــار
بــراي كمــك بــه نهضــت عاشــورا و خونخواهــي از آن حضــرت بــه عــراق
شــتافته انــد.
ج -دوران بعد از اسالم كه شامل سلسله هاي طاهريان،
علويان ،آل زيار ،آل بويه ،صفاريان ،سامانيان ،غزنويان ،غوريان،
سلجوقيان ،خوارزمشاهيان ،اسماعيليان ،مغول وايلخانان ،
تيموريان ،صفويان ،افشاريه و پهلوي مي باشد.
در ايــن زمــان هــا دماونــد تاريــخ پرفــراز و نشــيبي داشــته اســت .همراهــي
بــا علويــان ،طبرســتان و پنــاه دادن بــه آن  ،مقابلــه با ســلجوقيان و پنــاه دادن
بــه اســماعيليان ،مقابلــه بــا مغــوالن و تيموريــان و دســت به دســت گشــتني
ايــن منطقــه بــه دســت حكومــت هــاو واليــت هــا ،حكايتــي خواندنــي دارد.
نگارنــده بــر ايــن بــاور اســت كــه بــه شــرط دســتيابي بــه منابــع متعــدد و
همراهــي ميــراث فرهنگــي در حفاريهــاي ســامان يافتــه از منطقــه ،حكايــت
هــاي ناگفتــه اي از تاريــخ ايــن منطقــه و ايــران عزيــز آشــكار خواهــد شــد.

* دماوند در سده اخير

مي توان به شكل زير تقسيم بندي كرد:

دماوند از آغاز نهضت مشروطيت را نيز
تاريخ
مشروطيت تا نهضت ملي شدن نفت
الف-دماوند از نهضت
در نهضت ملي شدن نفت تا  15خرداد
ب -دماوند
ج -از  15خرداد تا  22بهمن
د -از پيروزي انقالب اسالمي تاكنون

الف -دماوند در نهضت مشروطيت
اهي م ـردم ،گفتنــي هــاي بســياردارد ،شــايد
ـم در كتــب تاريخــي هــم در خاط ـرات شــف
ايــن دوران هـ
مشــروطه اي بــود كــه شــيخ فضــل اهلل نـوري
نقطــه برجســته  ،حمايــت مــردم ايــن منطقــه از
مهمتريــن
حلقــه و ارتبــاط تنگاتنگي داشــت و بــه نوعي
ـود .شــيخ فضــل اهلل نـوري بــا مــردم دماونــد
ـ
ب
آن
پرچمــدار
ــاء شــيخ شــهيد بــر حاشــيه وقفنامــه هــاي
ـردم محســوب مــي شــد .هنــوز مهــر و امض
مرجــع تقليــد مـ
ـهور اســت كــه پــس از شــهادت شــيخ فضــل
ـود اســت .درميــان قديمــي هــاي دماونــد مشـ
قديمــي موجـ
ـه حالــت تعطيــل درآمد.ايــن در حالــي اســت
ــد چنديــن روز عــزا بــه پــا كــرده و شــهر بـ
اهلل مــردم دماون
مراســم شـادي و جشــن برگــزار شــده بــود.
كــه در بســياري از شـهرها ،
خان
دماوند در دوران رضابــا هجــوم فرهنگــي غــرب قابــل ســتايش
ســپاه ،حركــت خودج ـوش مــردم در مقابلــه
در ايــن دوران
ـي ازآن را منتشــر كــرده ايــم  -كــه مــردم
ـياري موجــود اســت  -و مــا در ره آورد برخـ
ـ
بس
است.اســناد
اقامــه بــه عــزا برنداشــته انــد و هــم در غائلــه
زمــان ممنوعيــت عـزاي حسـيني ،دســت از
دماونــد هــم در
ــا آنجــا كــه توســط مامـوران رژيــم  -طبــق
مقاومــت زيـادي در برابــر رژيــم كــرده انــد .ت
كشــف حجــاب
ــر آثــار بــه اصطــاح تمــدن جديــد! قلمداده
مردمانــي متعصــب و لجــوج ،و مقــاوم در براب
اســناد موجــود -
شــه انــد.
وند در نهضت ملي شدن صنعت نفت
ب -دما
ـد ســالهاي ملــي شــدن صنعــت نفــت باشــد.
رخشــان تريــن دوران مبــارزات مــردم دماونـ
شــايد يكــي ازد
ومت و عمــال آن ايسـتادند و عالم روشــن ضمير
ـد و روســتاهاي آن بــا تمــام قــوا د مقابــل حك
مــردم دماونـ
يندگــي خــود ( در مجلــس هفدهــم) برگزيدنــد.
ـت هلل محمدباقــر موســوي جاللــي را بــه نما
و فرزانــه آيـ
مارو اسـتبداد بــود.وي بــه حمايــت از نهضــت
ـي يكــي از نمادهــاي مقاومــت در برابــر اســتع
ـ
جالل
مرحــوم
كاشــاني را در مجلــس قرائــت مــي كــردو روح
نفــت اعالميــه هــاو بيانيــه هــاي آيــت اهلل
ـدن
ملــي شـ
ـي آورد .نقــش ايــن عالــم ب ـزرگ در بي ـداري
قاومــت را ب ـراي موكليــن خــود بــه ارمغــان مـ
آزادگــي و م
مــردم ايــن ديــار بــي بديــل اســت.
ج -دماوند در قيام  15خرداد
منطقــه بــا توطئه هــاي اســتداد دارد ،ســيد جالل
ــي موجــود حكايــت از مخالفــت مــردم ايــن
اســناد تاريخ
ندي از مامـوران شــهرباني ظهــور مرتجعيــن از
ـي در جلــد دوم كتــاب خــود بــا اشــاره بــه سـ
الديــن مدنـ
دماونــد را بــه تهــران اعــام مــي نمايــد.

*
مناطق كانوني
غير از شهر دماوند مبارزه در دماوند

كه مركز منطقه
مانند د
محسوب مي شد،
من
ط
قه
ي
با
شتمزار ،اوره ،احمد
الب
آبا
لو
د،
د
ك
شت
با
ن
م
شا
ء ،چشمه اع
روستاهايي مان
الء و نيز محالت و
جابان ،آيي ند روح افزاء  ،جيالر
د،
شل
مب
ه،
م
را
ء،
م
رانك،
نه ورزان و آبعل
كيالن ،سربندان،
ي از اين قبيل اند.
الب
ته
ت
كانوني
ح
قي
ق
و
ب
رر
مبارزه تالشي ميدان
ي
و
م
ست
سي درباره مناطق
ند
را
م
ي
مانند د
طلبد .ناگفته
رياچه تار ،لونه ،تيزآ
ب
و
با
نماند كه مناطقي
غات
ي
كه
در اختيار مبا
توسط افراد متدي
رزان قرار داده مي
شد
ن در شهر و روستا
ن
يز
از
م
نا
ط
ق
ا
صلي م
حسوب مي شوند.

*
دماوند ،خ
ان
ه
ا
م
ن
م
از پانــزد
بارزان
ه خــرداد بــ

ه بعــد،
ش
ـد ،مبارزاتـي ماننـد :آي ايــن ديــار
م
ـ
ـا
وا
ي
ب
س
ـ
ـ
ـي
ت
ا
ار
ـ
ي
هلل
ت
آي ا
ط
از آزادگان
هاش هلل باهن ـر ،آي ـت اهلل اما القانـي  ،آيـ
ت
ا
هلل
و مبــارزان
م
ط
ه
م ـي كاش
ــمي رفس
ـري ،آيـت
ســيدجواد ــنجاني ،ش
ـاني ،ش ـهي
ــ
د
اهلل مفتـح،
هي
ها
د
ش
آي
ـ
م
ــ
ت اهلل
ي ن ـژا
شـراف
شــيخ احمـ ت ،آيـت اهلل مهـدوي شــيخ مهــدي شــاه د ،آي ـت اهلل
آب
ـ
كن
ـا
ـ
د كر
وبـي ،آيـت اهلل خزعلـ ي ،مرحـوم حجـت اال دي ،شــهيد
تشـ
س
ـ
ي.
كيالتي ، ،چ
از ايـن منط ــاپ و نشـر اعالميـه همچنيـن بســياري از ام والملمين
هــا
قـه
جلسـ
صـورت مـي گرفـت ،ي امــام وارســال آن به ـات مخفـي
ازد
ت
ت
ق
ه
ر
ماونـد خاطـ
را
يب
را
ـ
ن
ـا
ت
و
ه
ك
زي
م
ـ
ـ
ش
ـا
ه
ـ
د
ب
ور
ـزر
را مـ
ي دارن
ي سـتايند.
ـد و نقـش
گان مبــارزه ب
مـردم ايـن منطقـه و ــا طاغـوت
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* طيف بندي مبارزان در دماوند

مبارزه دردماوند سابقه اي طوالني دارد ،از اين رو فرصتي جداگانه مي طلبد اما به اجمال
مي توان گفت كه مبارزه مبارزان اين سامان را ازدو جهت مي توان مورد كاوش قرارداد.
الف) از لحاظ
اقشار و اصناف
ب ـي تر
ديــد پيشــتاز مب ـار
زه
در
س
ـ
ـا
ل
ه
ـ
ـا
ي مختل ـف مب
خــرداد بــه بعــد
ـارزه  -بوي ـژه 15
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ش
ـ
ج
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ل بحــث اينكــه در
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ـوم آيـت اهلل جاللـ
ي،
ر
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ـ
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ح
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ج
ـ
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ـ
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ـ
ـا
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و
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ـ
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ختــه شــود).

ب) طيف هاي فكري در مبارزه با رژيم
مبارزه و مبارزان در دماوند نيز مثل ديگر شهرها تابع تحوالت فكري
و فرهنگي و سياسي حاكم بوده اند كه به دو گروه تقسيم مي شدند:
-1گروه اول :چپي ها و كمونيست ها كه كم و بيش از زمان
اعالم موجوديت حزب توده در منطقه حضور داشته اند.

ن مجد
ي
سيد جمال الد و ديگر
ه منفور
رحوم آيت اهلل راي شا
ي كرد و
يي ب
م
م
در ايام دعاگو ماوند را ترك شان مي
اد
ن
مناسبت ه خالفت خود را نگي را
ره
م
بدين سان جا كه تالش ف ياسي و
ارزه س
اما از آن
د ،مب
داد،
انست.
اولويت مي دي ح نمي د
ر
را صال
د هرآميز
ق

اما اسناد و شواهدي دال بر مبارزه ي سازمان يافته ي آنان وجود
ندارد .تنها شواهدي وجود دارد كه گروهي از هواداران حزب توده
در مقاطعي از زمان تجمعات و جلسات مختصري داشته اند .در دهه
 50چند نفر از طرفداران فداييان خلق به زندان مي افتند ،كه جاي
بررسي بيشتر دارد .در بعضي از كتاب هاي خاطرات مبارزان حتي
اشاره به يك دختر زنداني از دماوند شده كه كمونيست بوده اما در
زندان به شدت منفعل شده و از مبارزه خود پشيمان بوده است.
-2گروه بعد مبارزان مسلمان بوده اند ،اين گروه جمعي از دانش آموزان ،دانشجويان و معلمان و بازاريان دماوندي بوده اند كه از سال  1349با حمايت
مرحوم حاج عبداهلل توسلي و هدايت بزرگاني چون مرحوم شهيد مفتح و شهيد باهنر و آيت اهلل امامي كاشاني با تشكيل هسته هاي مطالعه  ،وارد ميدان
مبارزه شده اند :حسين شريعتمداري ،مرتضي الويري ،حبيب اهلل توسلي ،محمود صفري ،اصغر نوروزي ،محمد محسني نيا ،یوسف فروتن و هادي رهنمافر
و چهره هاي اصلي اين انجمن بوده اند كه به انجمن كاوشهاي ديني و علمي مشهور شده بود.

ناگفتــه نمانــد ايــن گــروه ابتــدا در مبــارزه بــا كمونيســت هــا در دبيرســتان احســاس نيــاز بــه كار فكــري و دينــي مــي كننــد كــه بــا مراجعه بــه عالمــان آگاه ،جمــع خود
را تشــكيل مــي دهنــد و در دو عرصــه مبــارزه بــا چپــي هــا و ِرژيــم شــاه واردمــي شــوند.

ج) چهره ي شاخص مبارزه
حــاج حبيــب اهلل عســگراوالدي بــي ترديــد چهــره اول
مبــارزه بــا طاغــوت از ايــن ديــار اســت .پــس از وي حــاج
ابوالفضــل حيــدري ( ايــن دو نفــر حــدود ســيزده ســال
در زنــدان بودنــد) .مرحــوم حــاج عبــداهلل توســلي كــه بــا
هدايــت امــام وازد مبــارزه مســتقيم نمــي شــد ولــي نقش
مهمــي را در حمايــت از مبــارزان و زندانيــان برعهــده
داشــت .در ايــن ميــان جايــگاه ويــژه اي دارد .در مناطقي
ماننــد مرانــك بــه چهــره اي ماننــد حــاج ســيدرضا نيري
و در آيينــه ورزان حجــت االســام والمســلمين نيــري بــر
مــي خوريــم.

د) عالوه بر چهره هاي پيش گفته در انجمن كاوشهاي علمي و ديني كساني
چون محسن حاج علي بيگي ،محمد صفري و صادق نوروزي نيز به چشم
مي خورند.اين سه نفر هر كدام مدتي در زندان رژيم شاه به سر برده اند .البته در كنار اين
جمع و افراد گروهي ازدانش آموزان و دانشجويان بوده اند كه در مجالي جداگانه به آنان بايد
پرداخت.

ه) چهره هاي شاخص روحانيت
در بيــن روحانيــون اگاه و مبــارز ،دو نفــر نقــش عمــده و اصلــي را
داشــتند .شــهيد آيــت اهلل محمدجــواد باهنــر و آيــت اهلل امامي كاشــاني.
اگرچــه بــزرگان ديگــري كــه نــام برديــم هــر كــدام در جــاي خــود
ســهم مهمــي دارنــد امــا حقــا ايــن دو بزرگــوار بودنــد كــه پدرانــه و
مهربانانــه هــر هفتــه خــود را بــه بــاغ حــاج توســلي مــي رســاندند و
مخاطبــان تشــنه را در آمــوزه هــاي زالل وحــي ســيراب مــي كردنــد و
روح مبــارزه را در آنــان مــي دميدنــد.
حضــور ايــن بــزرگان باعــث شــد كــه منطقه مــا از آســيب هــاي جبران
ناپذيــر چــون ماركسيســت شــدن مجاهديــن خلــق و ديگــر گروهها در
امــان بماند.اگرچــه برخــي از آنــان بــه مجاهديــن خلــق پيوســتند امــا
بــه علــت هميــن اتصــال بــه روحانيــت ،از آنــان برگشــته و ابــراز برائت
كردنــد و بعضــا گروههــاي جديــدي را تشــكيل دادنــد.
شــايد در ايــن ميــان جلســات معنــوي و طــراوت بخــش عالمــه شــهيد
آيــت اهلل مطهــري جايــگاه ويــژه اي دارد ،ســخنراني هــاي ايشــان در
حســيينيه فرامــه ،بررســي نهــج البالغــه باعــث شــد جمــع زيــادي از
جوانــان مبــارز بــا كتــاب هــاي وي گــره بخورنــد و خــود رادر غوغــاي
تبليغــات كمونيســتها و مجاهديــن (منحــرف شــده) حفــظ نماينــد.

* دماوند در دوران انقالب اسالمي

ســوگمندانه بايــد گفــت اســناد دوران مبــارزه مــردم در ســال  56و  57از شهرســتان دماونــد وجــود
نــداردو تــاش هــاي نگارنــده و ديگــر دوســتان در ايــن بــاره كمتــر بــه ثمــر نشســته اســت؟! ظاهرا
اســناد مبــارزه مــردم از ســمنان  -كــه آن موقــع دماونــد جــزء اســتان ســمنان بــود  -بــه دماونــد
آمــده و بعدهــا متعمــدا يــا از روي غفلــت و بــي توجهــي از بيــن رفتــه اســت.
امــا يــك نكتــه گفتنــي اســت و ان اينكــه ســاواك دماونــد در دوران مبــارزه  ،جــزء ســاواك هــاي
فعــال و نمونــه از نظررژيــم بــوده اســت .حضــور مبــارزان طــراز اول و جوانــان خداجــوي ايــن ديــار
دليــل حساســيت رژيــم بــر ايــن منطقــه بــوده است.شــرح حــوادث آن دوران حتــي در مصاحبــه و
خاطــرات شــاهي فصــل مفصلــي را مــي طلبــد.

* دماوند پس از پيروزي انقالب اسالمي

بــه علــت هميــن آگاهــي مذهبــي و سياســي مــردم پــس از پيــروزي انقــاب عليرغــم حضــور
هــواداران منافقيــن و كمونيســتها ،ايــن گروهــك هــا حتــي قــدرت يــك تجمــع كوچك را نداشــتند.
اوليــن حركــت آنــان در مــدارس و اماكــن عمومــي بــا حضــور بالفاصلــه مــردم خنثــي شد.شــايد
دماوندجــزء معــدود مناطقــي در كشــور باشــد كــه گروهكهــا نتوانســته انــد در آن هيچگونــه عــرض
انــدام جــدي داشــته باشــند.
در زمــان دفــاع مقــدس اهــدا بيــش از چهارصــد شــهيد از كل جمعيــت حــدود  60هــزار نفــرآن روز
نســبت قابــل توجهــي اســت (.از هــر هــزار نفــر  7نفــر)

* حرف آخر

شايســته اســت بــا طرحــي نــو واقدامــي شايســته حــق ناگفتــه و
نهفتــه مــردم ايــن ديــار بازشناســي شــود .بســياري از روســتاها در
ايــن منطقــه هســتند كــه پناهــگاه و مــاواي مبــارزان بــوده انــد و
بســياري از مــردم هســتند كــه ناگفتــه هــاي زيــادي دارنــد.
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ویژه نامه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران
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مقدمه
شروع نهضت امام خمینی (ره) تا اعدام شهدای موتلفه ( 1341/7/15تا
)1344/3/26
پانزدهــم مهــر ســال  1341الیحــه انجمــن هــای ایالتــی و والیتــی در هیــات دولــت بــه تصویــب رســید.
از جملــه بندهــای ایــن الیحــه حــذف «قســم بــه قــرآن» بــرای نماینــدگان ،حــذف «قیــد اســام»
بــرای انتخــاب شــوندگان و «آزادی بانــوان» بــرای شــرکت در انتخابــات بــود.
مراجــع عظــام بویــژه امــام خمینــی و علمــاء بــاد بــه شــدت بــه ایــن الیحــه اعتــراض کردنــد .الیحــه
در دهــم آذرمــاه از طــرف رژیــم مســکوت گذاشــته شــد ولــی در نوزدهــم دی مــاه همــان ســال اصــول
شــش گانــه انقــاب ســفید اعــام شــد و روز ششــم بهمــن بــه عنــوان روز رفرانــدوم لوایــح شــش گانــه
انقــاب ســفید تعییــن گردیــد.
علمــاء ومراجــع بــه ویــژه امــام خمینــی رفرانــدوم را تحریــک کردنــد ولــی ایــن رفرانــدوم فرمایشــی در
ششــم بهمــن بــه تصویــب رســید .در ســخنرانی هــا و بیانیــه هــا مراجــع و امــام خمینــی ایــن رفرانــدوم
را رســوایی دولــت خواندنــد و نــوروز ســال  1342را عــزای عمومــی اعــام کردنــد .روز دوم عیــد
ماموریــن رژیــم بــا هجــوم بــه مدرســه فیضیــه ضمــن ضــرب و جــرح طــاب و تخریــب مدرســه ،عــده
ای را مقتــول و مجــروح و بازداشــت کردنــد.
مــوج اعتراضــات مــردم و بیانیــه هــای مراجــع و علمــاء باعــث پیدایــش زمینــه هــای نهضــت امــام
خمینــی (ره) گردیــده و رهبــری ایشــان در آغــاز نهضــت اســام مــردم ایــران پدیــدار شــود.
در آخریــن روزهــای اردیبهشــت مــاه امــام خمینــی طــی بیانیــه ای خطــاب بــه وعــاظ و گوینــدگان
و هیئــت هــای مذهبــی از آنــان خواســت از مــاه محــرم بــرای پیشــبرد اهــداف نهضــت اقــدام کننــد.
در اول خــرداد  42گروهــی از متدینیــن تهــران موســوم بــه هیئــت هــای موتلفــه اســام کار تشــکیالتی
خــود را آغــاز کننــد .ایــن گــروه نقــش موثــری در پخــش اعالمیــه هــای آیــت الــه خمینــی و انجــام
کارهــای اجرائــی نهضــت داشــت.
روز عاشــورای حســینی ( )97/3/13در تهــران و قــم بــه تظاهــرات گســترده ای علیــه رژیــم تبدیــل شــد
و نطــق تاریخــی امــام خمینــی (ره) در مدرســه فیضیــه ایــراد گردیــد.
و باالخــره پانزدهــم خــرداد ســال  42امــام خمینــی (ره) و جمعــی از علمــاء دســتگیر گردیــده و در
اعتــراض بــه ایــن دســتگیری در سراســر کشــور بــه ویــژه قــم ،تهــران ،مشــهد ،شــیراز ،قزویــن ،کاشــان
و ورامیــن بازاریــان و کســبه دســت بــه اعتصــاب زدنــد و تظاهــرات خونینــی برپــا شــد .در ایــن تظاهرات
نظامیــان بــا تانــک ،مسلســل مــردم را بــه گلولــه بســتند و در اکثــر شــهرها حکومــت نظامــی اعــام

شــد .در تهــران حکومــت نظامــی دســت بــه بازداشــت روحانیــون و منتقدیــن زد.
در بیســت و پنجــم تیرمــاه اربعیــن شــهدای پانزدهــم خــرداد برگــزار شــد و در یازدهــم آبــان
مــاه طیــب حــاج رضائــی و بــرادرش اعــدام و بــه شــهادت رســیدند.
در فــردای ایــن اعــدام هــا ،الیحــه کاپیتوالســیون بــه مجلــس ارائــه شــد .در دی مــاه آیــت
الــه طالقانــی و مهنــدس بــازرگان از ســران نهضــت آزادی بــه  10ســال زنــدان محکــوم شــدند.
در هفدهــم فروردیــن ســال  43امــام خمینــی از زنــدان آزاد و بــه قــم عزیمــت نمــود و طــی
دیــداری گفتنــد« :خمینــی را اگــر دار بزننــد ،تفاهــم نخواهــد کــرد».
در بیســت و یکــم مهرمــاه قانــون کاپیتوالســیون (مصونیــت مستشــاران امریکایــی در ایــران)
تصویــب شــد.
دوازده روز بعــد ،چهــارم آبــان مــاه  43امــام خمینــی ضمــن نطــق شــدید اللحنــی بــا ایــن
قانــون بــه مخالفــت پرداختنــد و در ســیزدهم آبــان امــام خمینــی (ره) دســتگیر وبــه ترکیــه
تبعیــد شــدند.
در اول بهمــن  43حســنعلی منصــور ،نخســت وزیــر در مقابــل مجلــس توســط محمــد بخارائــی
و بــا رهبــری حــاج صــادق امانــی و همــکاری ســایر اعضــاء هیئــت موتلفــه اســامی تــرور
شــد.
در هفتــم اردیبهشــت ســال بعــد محاکمــه برخــی ازا عضــاء موتلفــه اســامی در ارتبــاط بــا
قتــل حســنعلی منصــور در دادرســی ارتــش آغــاز شــد و در شــانزدهم همــان مــاه دادگاه رای
خــود را دربــاره  13تــن از متهمــان منصــور اعــام کــرد .طبــق ایــن رای محمــد بخارایــی،
حــاج صــادق امانــی ،رضــا صفارهرنــدی ،مرتضــی نیــک نــژاد ،مهــدی عراقــی و هاشــم امانــی
محکــوم بــه اعــدام شــدند.
عبــاس مدرســی فــر ،حبیــب الــه عســگراوالدی ،ابوالفضــل حــاج حیــدری ومحمدتقــی
کالنچــی بــه حبــس دائــم بــا کار ،آیــت الــه انــواری بــه  5ســال حبــس بــا اعمــال شــاقه،
احمــد شــهاب بــه  10ســال حبــس بــا اعمــال شــاقه و حمیــد ایپکچــی بــه  5ســال حبــس در
دارالتادیــب محکــوم شــدند.
ولــی ظاهــرا بــا فشــار علمــا و مراجــع مهــدی عراقــی و هاشــم امانــی از اعــدام نجــات یافتــه
و بــه حبــس ابــد محکــوم شــدند.

و�ه �� د� �ﺒﺎرک ���

نقش دماوندی ها
در نهضت پانزده خرداد
الف) سرای دماوند
زنــده یــاد مرحــوم حــاج حبیــب الــه عســگراوالدی در یکــی از
شــب هــای  15خــرداد در مســجدجامع پیرامــون واقعــه پانــزده
خــرداد ســخنرانی کردنــد کــه در ابتــدای ســخنرانی بــه موضــوع
نقــش دماونــدی هــا در نهضــت پانــزده خــرداد اشــاره داشــتند:
در جریــان  15خــرداد  50الــی  60نفــر از دماونــد در مدرســه
فیضیــه شــرکت داشــتند کــه در آن مراســم مــزدوران رژیــم
بــه مدرســه فیضیــه حملــه کردنــد .ایشــان در ادامــه گفتنــد:
تعــدادی از اعضــاء هیــات انصارالحســین کــه از دماونــد بودنــد
و نیــز از دشــتمزار ،آیینــه ورزان ،مرانــک و تاســکین شــرکت
داشــتند از جملــه اینکــه یکــی از پایــگاه هــای شــهید آیــت الــه
ســیدمصطفی خمینــی (ره) در تهــران ســرای دماونــد بــود.
مرحــوم عســگراوالدی ،حــاج ابوالفضــل حــاج حیــدری ،حــاج
ســیدرضا نیــری ،حــاج سیدمحســن سیدحســنی ،خانــواده هــای
محمــدی ،نیــری و ...از آیینــه ورزان
ب) حضور مردم در قم
مطابــق شــنیده هــا و خاطــرات شــفاهی از بعضــی معمریــن
بدســت مــی آیــد :در ایــن قضیــه مــردم دماونــد بطــور خودجــوش
و فــردی (نــه گروهــی) بــه قــم رفــت و آمــد داشــتند و خدمــت
امــام (ره) رســیدند.
نقــل قــول یکــی از ایــن معتمدیــن اســت کــه در راهــروی منــزل
امــام خمینــی (ره) بــه مرحــوم آقــای عســگراوالدی برخوردیــم
و ایشــان ضمــن تکریــم و احتــرام مــا را نــزد امــام (ره) بردنــد.

ج) سیدجالل الدین
مدنی که مدت زمانی
قاضی شهرستان دماوند
نیز بوده است در کتاب
تاریخ سیاسی معاصر ایران
اشاره ای به نقش مقامت
مردم در مقابله با حکومت
در انتخابات دوره 21
مجلس شورای ملی می
نماید .این موضوع 100
روز بعد ازواقعه  15خرداد
 1342بوده است:
« بعــد از حادثــه نهضــت
خونیــن قیــام پانــزده خــرداد  1342کــه بــه رهبــری امــام خمینــی
(ره) در سراســر کشــور بویــژه قم،تهــران ،پیشــوای ورامیــن و  ...در
نزدیکــی شهرســتان دماونــد ،مــردم دماونــد بــه طــور خودجــوش و
فــردی بــه قــم و تهــران رفــت و آمــد مــی کردنــد و در جریــان
مســایل مبارزاتــی مــردم مســلمان قــرار مــی گرفتنــد.
در  26شــهریور مــاه همــان ســال انتخابــات فرمایشــی دوره 21
مجلــس شــورای ملــی انجــام مــی گــردد کــه درد ماونــد نیــز آقــای
ســید مجیــد محســنی مهــر از  8144رای داده شــده بــا  5191رای بــه
عنــوان نماینــده مــردم دماونــد راهــی مجلــس مــی گــردد.
ایــن انتخابــات در زمانــی بــود کــه امــام در قیطریــه تهــران در
محاصــره بــود و آزادی عمــل نداشــت و مراجــع و روحانیــون و
طبقــات مــردم در مخالفــت بــا انتخابــات اعالمیــه هــا داده شــد و
اجتماعــات و تظاهراتــی برپــا شــد.
آقــای ســید جــال الدیــن مدنــی قاضــی عالــی رتبــه دادگســتری
کــه در آن زمــان در دادگســتری دماونــد مشــغول بــه کار بــود در
کتــاب فاخــر خــود بــه نــام «تاریــخ سیاســی معاصــر ایــران (جلــد

شخصیت های موثر دماوندی در نهضت
پانزده خرداد

الف -حاج حبیب اله عسگراوالدی؛

شصت سال جهاد ،مبارزه و خدمت

پــس از ســرخوردگی نیروهــای مذهبــی از شــرایط و دوران نهضــت ملــی
شــدن صنعــت نفــت کــه بــه انــزوای آیــت الــه کاشــانی و شــهادت
ســران فدائیــان اســام و پراکندگــی مبارزیــن ختــم شــده بــود ،حضــور
امــام خمینــی (ره) و شــروع نهضــت پانــزده خــرداد ،باعــث شــکل گیــری
حــزب و گروهــی متشــکل از هیئــت هــای مذهبــی تهــران بــه نــام
«هیئــت موتلفــه اســامی» شــد کــه عســگراوالدی از شــخصیت هــای
مهــم تاثیرگــذار و قــوی ایــن تشــکل جدیــد اســامی بــود.
فراگیــری علــوم دینــی ،شــرکت در جلســات مرحــوم شــیخ محمدحســین
زاهــد و آیــت الــه حــق شــناس؛ تحصیــل فقــه و اصــول ،شــرکت در
یــک دوره تفســیر کل قــرآن کریــم نــزد حضــرت آیــت الــه ســیدمحمد
مصطفــوی طــی  7ســال و جلســات ســخنرانی شــهید مطهــری ،آیــت
الــه وحیــد ،آیــت الــه مــکارم ،آیــت الــه فلســفی از ایشــان یــک بــازاری
و کاســب تحصیــل کــرده و  ------بــه اجتهــاد ســاخته بــود کــه بــه
همــراه هــوش سرشــار و اســتعداد فــراوان و اخــاق حســنه و تواضــع بــی
حســاب ایشــان توانســته اســت در بســیاری از جهــات نظــر امــام خمینــی
(ره) را نســبت بــه خــود جلــب نمایــد.
نماینــده امــام در اخــذ وجوهــات در بــازار از ســال  ،41واســطه بــودن بیــن
امــام (ره) و آیــت الــه شــریعتمداری در قضیــه تاســیس دارالتبلیــغ ،احــداث
مدرســه فیضیــه و موثــر بــودن در شــکل گیــری هیئــت موتلفــه اســامی،
حضــور در شــورای تصمیــم گیــری تشــکل موتلفــه بــه همــراه شــهیدان
مطهــری ،امانــی و حــاج صــادق اســامی در آن زمــان ،حضــور در متــن
مبــارزات از ســال  30الــی  43انقــاب [کــه دراینجــا فقــط بــه فــرازی
از مبــارزات ایشــان در قضیــه دســتگیری حضــرت امــام و تظاهــرات 15
خــرداد اشــاره مــی کنیــم] نمونــه هایــی از عظمــت روحــی ایــن عزیــز
مجاهــد بــوده اســت کــه طــی شــصت ســال جهــاد ،مبــارزه خدمــت از
ایشــان شــخصیتی بــی نظیــر بــه ارمغــان آورده اســت.
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دوم ،صفحــه  ،66از انتشــارات جامعــه مدرســین قــم)» در
مــورد ایــن واقعــه توضیحــات جالــب و آموزنــده ای دارد کــه
بــه اطــاع مــردم مــی رســانیم:
«در بســیاری از نقــاط کشــور مــردم مقاومــت کردنــد و
برخوردهایــی پیــش آمــد .مــا کــه در جریــان حــوادث دوره
سیاســی اخیــر و نهضــت اســامی بودیــم و مــی دانســتیم
دولــت بــا چــه نیرنــگ و فریبــی انتخابــات را انجــام مــی
دهــد و ماهیــت رژیــم چیســت و انتخابــات دوره  19را
همیــن «علــم» در وزارت کشــورش انجــام داده بــود درصــدد
برآمدیــم رســوائی انتخابــات را آشــکار ســازیم و در موقعیــت
قضائــی دخالــت دولــت را در انتخابــات اعــام داریــم .بــه
همیــن جهــت وقتــی مــردم دماونــد در برابــر لیســت دولــت
مقاومــت کردنــد و دولــت قبــل از قرائــت آراء نتیجــه انتخابات
را برابــر لیســت اعــام داشــت صریحـ ًا و کتبـ ًا اعــام کردیــم
کــه دولــت «علــم « علنــا مرتکــب جــرم شــده؛ فقــط دو
نفــر از همــکاران قضائــی حاضــر شــدند آن را تاییــد نماینــد.
عکــس العمــل دولــت در برابــر ایــن اقــدام کــه حکومــت را
رســوا ســاخته بــود بفــوری ظاهــر شــد و «علــم» در یکــی
از ســخنرانی هایــش ظهــور مرتجعیــن را از دماونــد اعــام
داشــت .متعاقــب آن معافیــت از خدمــت نظــام نویســنده را
برخــاف قانــون لغــو و دســتور جلــب بــه خدمــت دادنــد
کــه معافیــت نــوع دیگــری کــه شــرایطش در همــان زمــان
پیــدا شــد مانــع از اجــرای تصمیــم آنــان گردیــد .ولــی محــل
خدمــت را از دماونــد بــه زابــل! یعنــی درســت دورتریــن نقطــه
از مرکــز تبدیــل نمودنــد .خشــونت دولــت در همیــن خصــوص
خــود داســتان مفصــل دارد».

دستگیری حضرت امام و تظاهرات  15خرداد
در صبــح پانزدهــم خــرداد کــه برابــر بــا دوازدهــم محــرم بــود و
هــر ســاله بــه مناســبت روز ســوم شــهادت امــام حســین (ع) ،ســنت
حرکــت دســتجات بــه اماکــن متبرکــه و بــه مرکــز شــهر و بازار رســم
بــود؛ در مجلــس عــزاداری در بــازار تهــران و در منــزل شــخصی بــه
نــام حــاج آقــا رضــا فرشــچی در قلــب هیئــت انصارالحســین (ع) -کــه
حــاال هــم ایــن هیئــت بــه همــان نــام مشــغول فعالیــت
اســت -منتظــر آمــدن آیــت الــه وحیــد خراســانی
بودیــم تــا تشــریف بیاورنــد و منبــر برونــد کــه
ایشــان نیامدنــد.
بــه دنبــال آن منتظــر آمــدن حجــت
االســام والمســلمین حــاج شــیخ علــی
اصغــر مرواریــد شــدیم کــه بعــد از آیــت
الــه وحیــد خراســانی ایشــان تشــریف
بیاورنــد و مــا را بــه فیــض برســانند
کــه از آن هــم خبــری نشــد .جلســه
بــا صلــوات و شــعار و اینهــا ادامــه
پیــدا مــی کــرد کــه ناگهــان بــرادر
مــا حــاج ابوالفضــل توکلــی بینــا
کــه اصالتـ ًا قمــی هســتند ،همــراه
یــک راننــده ی شــریف و اصیــل
قمــی وارد مجلــس شــدند و گفتنــد
کــه ایشــان از قــم خبــر دارد .ایــن
راننــده در وســط جمعیــت ایســتاد
و گفت«:دیشــب آقایمــان را از قــم
بردنــد ،دیشــب آقایمــان را دزدیدنــد ».و
گریــه کــرد و وســط مجلــس افتــاد .چنــد
لحظــه ای جلســه بــا گریــه و فریــاد و
ابــراز احساســات گذشــت.

بــرادران مــا در موتلفــه اســامی کــه انجــا حضــور داشــتند تصمیــم گرفتنــد جلســه را جمــع کننــد و ســه چهــار تصمیــم آنجــا
گرفتــه شــد .یکــی اینکــه هیئــت هــا همــه ســیاه پــوش بشــوند و بــه مرکــز شــهر بیاینــد و همــه یــک شعارداشــته باشــند«:یا
مــرگ یــا خمینــی» .حــدود ســیصد نفــر در ایــن جلســه هیئــت انصارالحســین بودیــم .تعــدادی دوچرخــه ،تعــدادی موتــور و چنــد
نفــر هــم شــاید ماشــین داشــتیم .قــرار شــد بــه ســرعت پخــش بشــویم در قســمت هــای مختلــف شــهر و حومــه ،مــردم را خبــر
کنیــم .البتــه بعــد متوجــه شــدیم کــه از شــهر ری هــم بــرادران همیــن کار را کردنــد .از شــمیران وکــن هــم مــردم اطــاع پیــدا
کــرده و بــه ســمت مرکــز شــهر حرکــت کــرده بودنــد .البتــه حــدود ســاعت  7صبــح رژیــم از رادیــو اعــام کــرد کــه [امــام]
خمینــی از قــم بــه تهــران آورده شــد و بــه زودی بــه ســزای خیانتــش خواهــد رســید .خــود همیــن خبــر هــم اســاس ایــن شــد
کــه هــر کــس در هیئــت هــا و جلســات نبــود در منــزل رادیــو را بــاز کــرده ،مطلــع بشــود و حرکــت کنــد .شــاید هــم عمــد
داشــتند بــرای اینکــه معتقدیــن را بــه خیابــان بکشــند و بــا یــک یــورش وحشــیانه ریشــه ی نهضــت را خشــک کننــد .مــا از آنجا
بیــرون آمدیــم .آقــای نیــری (سرپرســت قبلــی کمیتــه ی امــداد) همــراه تعــدادی بــه ورامیــن و امامــزاده جعفــر رفــت .بعضــی از
بــرادران بــه طــرف کــن رفتنــد ،بعضــی بــه طــرف حومــه ی جنــوب و جنــوب غربــی تهــران رفتنــد و تعــدادی هــم بــه هیئــت
هــا پیغــام فرســتادند کــه بــا علــم و کتــل حرکــت بکننــد و بــه وســط شــهر بیاینــد .جمعیــت بــا فاصلــه ی یــک ســاعت در
مرکــز شــهر پراکنــده شــد ،مــردم مــی گریســتند و بــه ســر و صــورت مــی زدنــد و فریــاد مــی زدند«:یــا مــرگ یــا خمینــی»».

ب -حاج ابوالفضل حیدری

مجاهــد مبــارز مرحــوم حــاج ابوالفضــل حیــدری کــه توســط دایــی خــود مرحــوم حــاج حبیــب الــه عســگراوالدی بــه عرصــه
مســائل مذهبــی و حضــور در مســجد امیــن الدولــه بــا ســخنرانی هــای مرحــوم حــاج شــیخ محمــد زاهــد و آیــت الــه حــق
شــناس وارد شــد و مســائل سیاســی را نیــز بــا حضــور در هیئــت مویــد کــه توســط عســگراوالدی و دیگــران اداره مــی شــد
تجربــه نمــود .بــا شــکل گیــری نهضــت اســامی پانــزده خــرداد و تشــکیل هیئــت موتلفــه وارد عرصــه مبــارزات شــد و توانســت
در مراحــل مهــم مبارزاتــی ســهم مهمــی را در شــکل گیــری نهضــت امــام خمینــی ایفــا نمایــد.
از جملــه ایــن ماموریــت هــا ،قضیــه دریافــت قانــون کاپیتوالســیون از فــردی بــه نــام «عراقــی» از اهالــی آئینــه ورزان از قســمت
بایگانــی مجلــس بــود و نیــز از عوامــل کمــک کننــده بــه تــرور حســنعلی بــه حســاب مــی آمــد کــه بــه همیــن دلیــل بــه حبــس
ابــد محکــوم گردیــد .در اینجــا بــه بخشــی از اقدامــات ایشــان اشــاره مــی کنیــم؛
«ماموریت شبانه
حضــرت امــام بــا ارتباطــات و حضــور خــود ،آشــنایی عمیــق تــری نســبت بــه خیانــت هــای دســتگاه و نظــام و عوامــل اینهــا
و مصوبــات آن روز مجلــس و دولــت کــه متاثــر از خانــدان پهلــوی بــود ایجــاد کــرد .ایــن آشــنایی از طریــق امــام بــه مــردم
انتقــال پیــدا مــی کــرد .انتقــال واقعیــات و خیانــت هــا باعــث شــد تــا نظــام هرچــه بیشــتر تــاش کنــد ایــن دســتگاهی را کــه
بــا مرجعیــت و بــه خصــوص حضــرت امــام ارتبــاط دارد ،بــه هــم بزنــد .دســتگیری هــای زیــادی از علمــاء ،دانشــجویان ،کســبه
و  ...انجــام شــد .ضمــن اینکــه آنهــا مصوبــات محرمانــه ای بــا صــورت ظاهــر در مجلــس داشــتند .ایــن مصوبــات تــاش مــی
شــد خدمــت مقــام معظــم رهبــری و حضــرت امــام و مرجعیــت ،بــه صورتــی قــرار گیــرد.
از جملــه ایــن مصوبــات ،قانــون کاپیتوالســیون و قبــل از آن ،انجمــن هــای ایالتــی و مســائل مشــابه آن مصوبــه قانــون
کاپیتوالســیون در مجلــس بــود و همــه تــاش آنهــا ایــن بــود کــه ایــن مصوبــه بــه بیــرون مجلــس انتقــال پیــدا نکنــد .مــا از
طریــق کانالــی توانســتیم ایــن مصوبــه را بــه دســت امــام برســانیم .چــرا کــه حضــرت امــام قصــد داشــتند اعالمیــه ای را صــادر
کننــد و الزم بــود ایــن اعالمیــه مســتند باشــد.
در قســمت بایگانــی مجلــس بــرادران هیــات موتلفــه توانســتند بــا فــردی ارتبــاط برقــرار کننــد و بنــده مســئول گرفتــن ایــن
مصوبــه بــه صــورت شــبانه شــدم .در آن زمــان توســط ارتــش و ســاواک مراقبــت شــدید از مجلــس انجــام مــی شــد .ضمــن آن فــرد کــه نامــش عراقــی بــود از بچــه هــای عیــن ورزان دماونــد
بــود کــه بــا مــا همــکاری کــرد و حتــی بعضــی اعتقــاد داشــتند
اینکــه مجلــس هــم مســتقیما نظــارت داشــت.
کــه او بــا ســاواک هــم ارتباطاتــی دارد .بنابرایــن ارتبــاط بــا چنیــن
فــردی بــا توجــه بــه مراقبــت هایــی کــه در آن روز توســط دســتگاه
هــای ســاواک و نهادهــای امنیتــی انجــام مــی شــد ،بســیار مشــکل
بــود .مــن مصوبــه رااز او گرفتــم و از مجلــس بیــرون آمــدم.
آقــای عســگراوالدی ،آقــای شــفیق و چنــد تــن دیگــر بیــرون از
مجلــس منتظــر مــن بودنــد و صحبــت هایــی شــد در مــورد اینکــه
چــه کســی ایــن مصوبــه را نــزد حضــرت امــام (ره) ببــرد و نهایتــا
قــرار شــد کــه مــن شــبانه ایــن مصوبــه را نــزد امــام ببــرم .دســتگاه
ســاواک تمــام تــاش خــود را داشــت کــه ایــن مصوبــه پنهــان
بمانــد .ولــی صــدور اعالمیــه از طــرف امــام و فــرم پخــش کــردن
ایــن مصوبــه ،شــگفتی زیــادی داشــت .فــردای آن روز دیدنــد کــه
مصوبــه کاپیتوالســیون در همــه جــا پخــش شــده و اولیــن برخــورد
آن بــود کــه بــه طــور مســتقیم بــا حضــرت امــام مقابلــه کننــد.
دســتگیری دوم ایشــان و تبعیدشــان بــه ترکیــه از پیامدهــای ایــن
مســاله بــود .عــاوه بــر ایــن ،آنهــا پــس از تبعیــد امــام ،محدودیــت
هــای شــدید و آن چنــان خفقانــی ایجــاد کــرده بودنــد کــه بــدون
اغــراق ،هیــچ مبــارزی را نمــی شــد پیــدا کــرد کــه مایــوس نشــده
باشــد .لــذا شــرایط موجــود جامعــه بعــد از تبعیــد حضــرت امــام (ره)
موجــب شــد هیــات هــای موتلفــه اســامی بــه ایــن فکــر بیفتنــد
کــه غیــر از فعالیــت هــای سیاســی و رشــد بینــش اجتماعــی مــردم،
نیــاز اســت کــه کار نظامــی انجــام شــود.

ج -حاج سیدرضا نیری

نامــی آشــنا در تاریــخ مبــارزات انقــاب اســت .ایشــان از خاندانــی اصیــل از ســادات منطقــه مرانــک اســت کــه در نوجوانــی بــه
همــراه پــدر و خانــواده بــه پیشــوای ورامیــن هجــرت کــرده اســت و ســپس بــه تهــران مهاجــرت کــرد و در یکــی از محــات بــازار
تهــران بــه نــام کوچــه غریبــان ســکنی گزیــد .ایشــان نیــز همچــون مرحــوم عســگراوالدی و حــاج حیــدری از فیــض مکتــب
اخالقــی مرحــوم شــیخ محمدحســین زاهــد و آیــت الــه حــق شــناس بهــره منــد گردیــد و ضمــن شــرکت در هیئــت هــای
مذهبــی بــه «هیئــت موتلفــه» مــی پیوندنــد.
در قضیــه نهضــت اســامی پانــزده خــرداد ,ایشــان حضــوری فعــال داشــت .از ایــن رو پــس از دســتگیری امــام ماموریــت
داشــت خبــر دســتگیری امــام (ره) را بــه اطــاع مــردم ورامیــن برســاند و ثمــره ایــن اطــاع و آگاهــی قیــام خونیــن
مــردم کفــن پــوش و مســلمان شــهرهای پیشــوا و ورامیــن بــود .ایشــان در ادامــه مبــارزات سیاســی و فرهنگــی
بــه توصیــه شــهید بهشــتی و شــهید باهنــر و همــگام بــا مرحــوم شــهید رجائــی و حــاج حبیــب الــه شــفیق
فعالیــت هــای خــود را در پوشــش موسســه ی فرهنگــی رفــاه ادامــه داد .یکــی از اقدامــات مهــم ایــن
موسســه حمایــت هــای مــادی و معنــوی از تعــدادی خانــواده هــای شــهدای قیــام پانــزده خــرداد بــود.
در اینجــا یــادی از «ماموریــت انقالبــی» ایشــان در آگاهــی بخشــی مــردم ورامیــن بــه عمــل مــی آیــد:

«ماموریت های انقالبی
همچنیــن ایــن ایــام بــا آغــاز نهضــت عظیــم حضــرت امــام خمینــی (ره) در ســال  1342و تشــکیل گــروه مبــارزه موتلفــه
اســامی کــه بــا هدایــت روحانیــت مبــارز بــه ویــژه شــهیدان بزرگــوار مطهــری و بهشــتی و بــه منظــور مبــارزه بــا رژیــم
فاســد پهلــوی بــه وجــود آمــده بــود هــم زمانــی داشــت .آقــای نیــری در ایــن دوران همــگام بــا افــرادی همچــون شــهید حــاج
مهــدی عراقــی ،حــاج حبیــب اهلل عســگراوالدی ،مرحــوم حــاج حبیــب اهلل شــفیق و جمــع دیگــری از انســان هــای شــجاع
و مومــن در ایــن تشــکیالت بــه عنــوان یکــی از اعضــای فعــال و موثــر آن وارد فعالیــت هــای سیاســی و مبــارزه بــا رژیــم
ســتم شــاهی گردیــد.
بــه دنبــال اوج گیــری نهضــت و دســتگیری حضــرت امــام و انتقــال ایشــان بــه تهــران کــه بــه منظــور خامــوش کــردن شــعله
هــای قیــام مــردم مســلمان ایــران صــورت گرفــت .گــروه مبــارز اســامی تصمیــم گرفــت تــا بــا مطلــع نمــودن مــردم از ایــن
ـتآورد ���
اقــدام بــا ایــن توطئــه شــوم و خطرنــاک رژیــم مقابلــه نمــوده و آن را خنثــی نمایــد .لــذا افــراد و ��هیئﺮ�ـره
١٣٩٧نقــاط
هایـ-ـی ﻦرا بــه
ﻓﺠﺮســوی
ـری از
ـیدرضا نیـ
ـای سـ
همیــن راســتا آقـ
مختلــف کشــور گســیل نمــود تــا ایــن خبــر را بــه اطــاع مــردم برســانند .در
ﻣﺒﺎرك
ﻧﺎﻣﻪ دﻫﻪ
وﯾﮋه
ورامی��ـ�
ـردم�ﺒﺎرک
�� د�
گــروه هــای مبــارز ماموریــت یافــت تــا خبــر دســتگیری امــام را بـو�ه
ـن برســاند .ایشــان نیــز ایــن ماموریــت را در
ـه مـ
شــهر پیشــوا بــه انجــام رســانید و ثمــره ایــن اطــاع و آگاهــی قیــام خونیــن مــردم مســلمان شــهرهای پیشــوا و ورامیــن بــود».
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انجمن کاوش های دینی و علمی دماوند

پـرچمـدارمبـارزاتاسالمـی
نکته اول:

سال  1320حزب توده ایران تاسیس شد و
بنیانگذاران آن هدف خود را چنین اعالم کردند:
«هدف نهائی حزب توده ایران ،استقرار سوسیالیسم
در ایران است و نخستین گام در راه تحقق این هدف
را برقراری حکومت دوکراتیک می داند که زمینه
استقرار آزادی ،استقالل ،صلح و عدالت اجتماعی را در
جامعه فراهم آورد».

آنــان هــدف دیگــر خــود را «متحــد کــردن تــوده هــای کارگــران،
دهقانــان ،تجــار ،صنعتگــران و روشــنفکران مترقــی» اعــام
نمودنــد.
از ســال  1320تــا  1341کــه (زمینــه نهضــت اســامی امــام
خمینــی (ره) فراهــم شــد) فضــای کشــور آکنــده از فعالیــت
هــای بظاهــر سوسیالیســتی و مردمــی و طرفــداری از کارگــران و
زحمتکشــان و خلــق بــوده اســت تــا آنجــا کــه بخشــی از مــردم و
متدینیــن کــه عالقــه داشــتند بواســطه حضــور خوانیــن و مالکیــن
و نیــز نماینــدگان مجلــس و روســای ادارات و نیروهــای امنیتــی و
انتظامــی کــه بــا آنــان هــم کاســه بودنــد ،ســایه اربــاب و رعیتــی
از ســر مــردم کنــار بــرود و مــردم از وضعیــت فقــر و فالکــت
نجــات پیــدا کننــد ،بــه طرفــداری از ایــن حــزب گرایــش پیــدا
مــی کردنــد و حتــی در کنــار ایــن طرفــداری هیئــت مذهبــی
خــود را هــم داشــتند تــا اینکــه بعــد از افشــا شــدن ماهیــت حــزب
تــوده عــده ای از آنــان منتفــر شــده و جــدا گردیدنــد.
ایــن گرایــش بــه حــزب تــوده بویــژه بیــن جوانــان ،دانشــجویان،
بخشــی از معلمــان و آمــوزگاران ســرایت کــرده بــود و جوانانــی
کــه گرایــش بــه دیــن و مذهــب داشــتند در هیاهــوی ایــن جــو
مســموم بــا مشــکالت زیــادی مواجــه بودنــد و دماونــد نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنی نبــود.

رد ��� -ﻦ ١٣٩٧

ﻪ ﻣﺒﺎرك ﻓﺠﺮ

رد ��� -ﻦ ١٣٩٧

ﻪ ﻣﺒﺎرك ﻓﺠﺮ
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حاج قاسم تبریزی پژوهشگر
نامدار در مصاحبه تفصیلی با
ره آورد این جو مسموم در
دماوند را به خوبی
تبیین کرده است.
از سال های 41
ما در خود شهر
دماوند سه
جریان فکری
داشتیم:
 جریان اولجریــان کمونیســت هــا ،تــوده ای هــا و مارکسیســت هــا :هنــر
اینهــا علیــه دیــن صحبــت کــردن بــود .حــاال چــه در محیــط
مدرســه ،چــه در خیابــان .عمدتــ ًا وقــت هــای زیــادی مــی
گذشــت ،بچــه هــا بــا هــم جــر و بحــث مــی کردنــد .در میــان
اینهــا عمدتـ ًا دو نفــر باســواد بــود ،بقیــه ســواد نداشــتند .ایــن هــا
عنــاد داشــتند و بیــش از اینکــه چپــی هــای دماونــد بخواهنــد
ضــد حکومــت و یــا بــه قــول خودشــان طرفــدار طبقــه ی کارگــر
و ضعیــف و یــا مخالــف امپریالیســم باشــند ،مخالــف دیــن بودنــد.
کتــاب هایــی ماننــد «آیــا انســان زاده میمــون اســت؟» « ،کتــاب
هــای فرویــد» یــا «کتــاب هــای کســروی» را ایــن هــا پخــش
مــی کردنــد کــه بتواننــد ضربــه بــه جریــان مذهبــی بزننــد .ایــن
جریــان چــپ حتــی آن زمــان هــم کــه مــا مدرســه بودیــم ،وجــود
داشــت و برخــی از معلــم هــا همیــن هــا را مــی گفتنــد.
مــن عمــداً اســم کســی را نمــی آورم .خاطــرم هســت معلمــی
داشــتیم ،مــی گفــت« :مــا بایــد بــه مســاوات رفتــار کنیــم .جامعــه
بایــد آنطــور باشــد ».فــرد ثروتمنــدی هــم بــود .مــن بلنــد شــدم،
گفتم«:آقــا ایــن نمــی شــود کــه شــما مــی گوییــد ».گفــت:
«چــرا امــکان دارد!» گفتــم « :نمــی شــود همــه یــک انــدازه
پــول داشــته باشــند ».گفت«:نــه مــی شــود ».گفتــم «:ببینیــد
شــما االن ســه دســت لبــاس داریــد ،مــی خواهــم یقــه شــما را
بگیــرم .یــک دســت لباســتان را بگیــرم ».گفت«:بشــین خــاک
تــو ســر َح ّمــال!» گفتــم «:حــاال دیدیــد نمــی شــود ».و دیگــر
قضایــا.
ســه نفــر در مدرســه از مــا دفــاع مــی کردنــد .یکــی حجــت
االســام حبشــی زاده و یکــی هــم آقــای غضنفرپــور بــود [
بســیار آدم مومــن ،متیــن ،بااخــاق و اهــل گلپایــگان بــود] .یکــی
هــم حــاج منصــور خطیبــی بــود.
گاهــی کــه ســر کالس جــر و بحــث مــی کردیــم ،ایــن هــا
[چپــی هــا] مــا را مــی انداختنــد بیــرون .ایــن ســه نفــر مــی
آمدنــد ،ضمانــت مــی کردنــد .خــدا رحمــت کنــد آقــای ودادی را؛
ایشــان هــم البتــه راه میانــه را مــی گرفــت.
بــه هــر حــال هنــر اینهــا ایــن بــود کــه علیــه دیــن صحبــت
کننــد .ســواد زیــادی هــم نداشــتند .مثــا طــرف از کســروی
تعریــف مــی کــرد .عموم ـ ًا هــم از جهــل و عنادشــون بــود کــه
گاهــی متوســل بــه دروغ مــی شــدند .اینهــا یــک جریانــی بودنــد
کــه خودشــان هــم تــوده ای را نمــی فهمیدنــد  -یعنــی شــناختی
نداشــتند ،مثــا نامــه هــای پــدری بــه دختــرش نوشــته ی نهــرو
را مــی خواندنــد کــه آنجــا مســاله تکامــل مطــرح بشــود یــا
چیزهایــی از ایــن قبیــل!

جریان دومجریــان طیــف هــای اداری بودنــد کــه خیلــی کاری بــا ایــن
نداشــتند ،دنبــال زندگــی بودنــد؛ نــه سیاســت ،نــه دیانــت ،فقــط
زندگــی!!
 جریان سوماســامی هــا بودنــد .اســام گراهــای دماونــد هــم دو طیــف
بودنــد؛ یکــی طیــف ســنتی (آدم هــای مومــن و متدیــن و اهــل
تولــی و تبــری) ولــی سیاســی نبودنــد .همــان هــا کــه خودشــان
و دیانتشــان را حفــظ کردنــد ،از میــان کســبه ایــن گونــه زیــاد
داشــتیم یــا از طیــف هــای رعیــت و کشــاورز و یکــی هــم طیــف
بچــه هــای اســامی بودنــد کــه از روی مطالعــه و آگاهــی و فهــم
و دیانــت ،دیــن را انتخــاب کــرده بودنــد .خصوصــا از دهــه 40
گرایــش بــه امــام داشــتند.
خالصــه آنکــه در چنیــن فضــای فکــری جوانانــی کــه طــرز
تفکــر مذهــب ســنتی را نمــی پســندیدند بــا خوانــدن دو ســه
کتــاب و یــاد گرفتــن چنــد کلمــه انگلیســی تمایــل بــه افــکار
مارکسیســتی پیــدا مــی کردنــد.
از طرفــی بچــه هــای مذهبــی و متدیــن هــم کــه عالقــه
داشــتند در مقابــل ایــن جریــان ایســتادگی نماینــد ،از لحــاظ
عمــق مســائل دینــی و شــبهات مطــرح شــده از طــرف جریــان
کمونیســتی کــم مــی آوردنــد.
البتــه در میــان دبیــران دبیرســتان هــا ،دبیــران متدینــی ماننــد
آقایــان آذر ،نوائــی ،هنجنــی ،غضنفرپــور و حجــت االســام
حبشــی زاده نیــز بودنــد کــه تاثیــر خوبــی در جوانــان متدیــن
داشــتند.

نکته دوم

بــی شــک در ایــن زمــان هــا ( 1330تــا پیــروزی انقــاب) جریان
ســنتی مذهبــی کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم را تشــکیل
مــی دادنــد و نمــاد حضــور آنــان در محــرم هــا و مســاجد بــروز
پیــدا مــی کــرد ،غلبــه اکثریــت داشــت؛ یعنــی جریــان عمومــی
جامعــه متدیــن بودنــد.
مســاجد دماونــد در طــی ســال هــای زیــادی از امــام جماعــت
راتــب ،منظــم و مداومــی کــه بتــوان جریــان مذهبــی را هدایــت
کنــد کــم بهــره بــود.
در ســال هــای قبــل تــر ائمــه جماعــات ماننــد ســادات جاللــی
(مرحــوم آیــت الــه ســید ابوالحســن و مرحــوم آیــت الــه
ســیدمحمدباقر) امامــان جماعــت بودنــد و ایــن حضــور از فــراز و
نشــیب هــای زیــادی برخــوردار بــود.
بــا حضــور مرحــوم آیــت الــه مجــد در اواخــر دهــه  30مســجد
جامــع دماونــد رونــق فراوانــی گرفــت .بویــژه کــه مســجدجامع
توســط مرحــوم حــاج عبدالــه توســلی بــه شــکل زیبایــی نیــز بنــا
نهــاده شــده بــود .خدمــات مرحــوم آقــای مجــد باعــث شــد کــه
برنامــه هــای دینــی و مذهبــی رونــق فــراوان پیــدا کنــد ،بــدان
معنــی کــه باورهــای دینــی مــردم بــا حضــور ایشــان عمیــق تــر
شــد و تدیــن آنــان بارورتــر گردیــد (کــه در جــای خــود بایــد بــه
ایــن امــر و خدمــات مرحــوم آیــت الــه مجــد پرداخــت).
ایــن نکتــه مهــم کــه مرحــوم آقــای مجــد نقطــه قــوت فعالیــت
هــای دینــی و مذهبــی دماونــد بــوده اســت ،بــدون اســتثناء در
البــای ســخنان و مصاحبــه هــای موسســین انجمــن کاوش
هــای دینــی و علمــی بــه چشــم مــی خــورد.

موسسین انجمن آیت اله مجد را روحانی بسیار
وارسته و انسانی منظم ،متقی و بسیار دقیق
درکارها و برنامه ها می دانستند ومعتقد بودند
ایشان در طول روزهای سال و در طول شبانه روز
در مسجد حضور داشت و حتی نماز صبح را بدون
هیچ تعطیلی اقامه می کرد و زیارت عاشورای
صبح ایشان زبانزد عام و خاص بود .به اذعان
موسسین انجمن مرحوم آقای مجد نسبت به
دوستان انجمن عالقه داشت و تدین آنان را می
ستود و در زمان هایی هم در حد امکان مساعدت
می کرد.

نکته سوم

در ایــن میانــه کــه جوانــان تحصیــل کــرده بــه قــول دوســتان
موسســه انجمــن بــا یــک یــا دو کتــاب بــه ظاهــر علمــی و
فراگرفتــن چنــد کلمــه انگلیســی از مذهــب گریــزان و بــه تابــع
جــو و فضاســازی موجــود بــه جریــان مارکسیســتی روی مــی
آوردنــد ،چــه حرکتــی مــی بایســت کــرد؟!!
جمعــی از جوانــان خوشــنام آن روزگار کــه هــم متدیــن بودندو هم
تحصیلکــرده و هــم دوســت داشــتند در مقابــل جریان کمونیســتی
پاســخ مناســب داشــته باشــند و جلــوی گرایــش جوانــان بــه ایــن
گرایــش ضــد دینــی را بگیرنــد ،بــه فکــر افتادنــد طــی جلســاتی
بــه ایــن خواســته بــه حــق جوانــان آن روزگار پاســخ دهنــد .البتــه
قبــل از ایــن جلســات گاه و بیــگاه در کالس هــای دبیرســتان
بحــث هایــی صــورت مــی گرفــت:
حاج محمود صفری :ما در مقابل سواالت چپی ها واقع می
شدیم ،احساس می کردیم جوابی نداریم .یادم هست با معرفی
آقای مجد با «حسین آقا شریعتمداری» و برخی دوستان
به قم و به منزل «آیت اله مکارم» رفتیم .ایشان خیلی ما
را تحویل گرفت و محبت کردو قول داد که تابستان به
دماوند بیاید و اتفاقا هم آمد .لذا ما با افتخار و غرور به سراغ
کمونیست ها می رفتیم و می گفتیم حاال اگر سوال دارید،
بروید از آقای مکارم بپرسید که آنها هم عقب نشینی کردند.
در آن زمان ها مرحوم آقای مجد با دعوت این گونه شخصیت
ها خدمت زیادی به وضعیت مذهبی شهر کرد.

,,

البتــه از بیــن موسســین بعضــی از آنــان ماننــد آقایــان صفــری و
رهنمافــر ارتبــاط نزدیکتــری داشــتند.
مرحــوم آقــای مجــد از انگیــزه هــای دینــی دوســتان انجمــن در
مقابلــه بــا کمونیســت هــا اســتقبال مــی کــرد و آنــان را مــورد
تشــویق قــرار مــی داد .ولــی نقطــه اختــاف بیــن ایــن دوســتان
و مرحــوم آیــت الــه مجــد در مســایل سیاســی بــود و ایــن نکتــه
درطــول جریــان نهضــت اســامی پانــزده خــرداد تــا پیــروزی
انقــاب اســامی نمایــان بــود.
الــف -همــه دوســتان انجمــن معتقــد بودنــد ایشــان بــا رژیــم
پهلــوی مرزبنــدی مشــخصی داشــته اســت .ایشــان هیــچ گاه در
مراســم رســمی مربــوط بــه رژیــم شــرکت نمــی کــرد .مراســم
هــای دعــا کــه در مســجد و جاهــای دیگــر برگــزار مــی شــد
حضــور نمــی یافــت و از قبــل طــوری برنامــه ریــزی مــی کردکــه
در دماونــد نباشــد.
ایشــان معتقــد بودنــد کــه رژیــم شــاه ظالــم اســت و ظلــم مــی
کنــد و ابــراز تنفــر مــی کــرد و بــا مبــارزه منفــی پاســخ مــی داد
و در ایــن عرصــه بــا مبارزیــن و دوســتان انجمــن هــم عقیــده
بــود و ایــن پیــام روشــنی داشــت کــه مــردم آن را درک مــی
کردنــد .ایشــان بــا آوردن ســینما در دماونــد کــه فرهنــگ مبتــذل
را اشــاعه مــی داد ،محکــم مخالفــت مــی کــرد کــه بســیار
ارزشــمند بــود.
ب -ایشــان بــا توجــه بــه اینکــه خــود مجتهــد بــود ،مــردم را
نیــز بــه مراجــع آن زمــان آیــت الــه حکیــم و آیــت الــه خوئــی
ارجــاع مــی داد .معتقــد بــه مبــارزه مثبــت بــا رژیــم نبــود و ابــراز
مــی کــرد ایــن کار جــواب نمــی دهــد و چــاره کار نیســت و ایــن
نظریــه تــا پیــروزی انقــاب اســامی نیــز مشــهود بــود.
البتــه در جریــان حضــور دکتــر شــریعتی در حســینیه ارشــاد و
توزیــع کتــاب هــای ایشــان ،مرحــوم آقــای مجــد نیــز مخالفــت
داشــت و دکتــر شــریعتی را بــه تاســی بعضــی از عالمــاء قــم
قبــول نداشــت.
ایــن حــال در زمانــی کــه انجمــن کاوش هــای دینــی و علمــی پا
گرفــت و تــا زمانــی کــه بــا دســتگیری موسســین انجمــن چــراغ
آن کــم ســو شــده بود.ایــن احتــرام کــم و بیــش بیــن موسســین و
مرحــوم آیــت الــه مجــد برقــرار بــود.
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قصه آدم و حوا همه محو است و دروغ
نسل میمونم و افسانه بود از خاکم
آقای آذر بسیار متاثر شد و به آقای حسین شریعتمداری گفت شما
انشایی در پاسخ بنویسید .ایشان هم در چند صفحه به استناد قرآن
و احادیث و علوم روز مطلب بسیار جالبی را نوشتند که آقای آذر
فوق العاده خوشحال شد و به دانش آموز اول گفت خودت شبیه
میمونی و آقای شریعتمداری را بسیار تشویق کرد و بچه های ما
هم با کف زدن ایشان را تشویق کردند و سپس گفتند:
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد مرا در این دیر خراب آبادم
جرقه اول
حوالــی ســال  47دوســتان موســس کــه از اوضــاع و احــوال آن
ایــام بــه علــت غلبــه جــو کمونیســتی دل خوشــی نداشــتند و
نگــران بودنــد ،در یکــی از شــب هــای مــاه رمضــان منــزل آقــای
علــی خرمــی جمــع شــده و تــا ســحر صحبــت کردنــد و تصمیــم
گرفتنــد بــا انجــام و اتحــاد در پــی تاســیس یــک انجمــن دینــی
و علمــی باشــند .ابتــدا جلســات در خانــه هــا بــود .بــه عنــوان
نمونــه حــاج حبیــب الــه توســلی نقــل مــی کنــد «آن وقــت
مــن ســن و ســالی نداشــتم ،در کارگاهــی در تهــران مشــغول
بــه کار بــودم .تــازه داشــتم مســتقل مــی شــدم کــه یــک کانــون
فرهنگــی کوچکــی را در شهرســتان دماونــد بــا جوانــان آن روز
بوجــود آوردیــم .در آن وقــت تنهــا کســی کــه مــی توانســت
مختصــر کمکــی بکنــد مــن بــودم .آن هــم بــه مقــدار بســیار
کــم ،ایــن کانــون کــه اولیــن جلســه اش در منــزل قدیمــی مــا در
محلــه قاضــی برگــزار شــد و اولیــن ســخنران آن روز ایــن جلســه
مرحــوم شــهید بزرگــوار باهنــر بــود (کــه مــن از تهــران ایشــان
را بــه دماونــد آوردم) بــا ده دوازده مســتمع شــکل گرفــت .یــک
خانــه قدیمــی کاهگلــی و یــک نســل پرشــور جــوان کــه حرکــت
کــرده بودنــد.
مهندس الویری نیز می گوید :این جلسات ابتدا در خانه ها
تشکیل شد .آنگاه باغ مرحوم حاج توسلی به عنوان پایگاه مذهبی
درآمد.
حاج هادی رهنمافر نظر متفاوت دارد .ابتدا در منزل آقای
بختیاری محله درویش (که همزمان با زلزله بود) جلسات شروع
شد .بعد منتقل شد به منزل پسرخاله ما نزدیک باغ آقای نوروزی
و بعد هم باغ آقای نوروزی.
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حاج قاسم تبریزی :خاطرم هست معلمی داشتیم که می گفت
«ما باید به مساوات رفتار کنیم .جامعه باید آنطور باشد» .فرد
ثروتمندی هم بود .من بلند شدم و گفتم«:اقا این نمی شود که
شما می گویید» .گفت« :چرا امکان دارد» .گفتم«:نمی شود همه
یک اندازه پول داشته باشند» .گفت «:نه می شود» .گفتم«:ببینید
شما االن سه دست لباس دارید ،می خواهم یقه شما را گرفته و
یک دست لباستان را بگیرم ».گفت«:بشین خاک تو سر حمال».
گفتم«:حاال دید نمی شود».
مهندس الویری :برای مقابله با کمونیست ها در دماوند
به شدت درگیر مطالعه کتاب های عقیدتی شدم و با جریان فکری
آنها وارد مبارزه شد .یکی از دبیران کمونیست به پدرم گفته بود
چون پسرت فردی مذهبی است ،مذهب عامل رکود فکری می
شود .لذا در کنکور قبول نمی شود .این حرف او مرا سخت تکان
داد .شب و روزم را به هم دوختم ،در شبانه روز چهار ساعت
خوابیدم .عاقبت در کنکور سراسری سال  47از میان چند هزار نفر
رتبه  229را آوردم.
حاج حسین شریعتمداری :آن موقع سخن گفتن به زبان انگلیسی
برای خودش عالمی داشت .کمونیست ها در این مسابقه کذائی
بیشتر از همه پز می دادند و انگلیسی بلغور میکردند .حتی یکی از
آنها برای ادا و اطوار ،روزنامه انگلیسی را فرا گرفته بود بخواند .اما
روزنامه را سرازیر گرفته بود .مثال مطالعه می کرد! کسی به او گفته
بود :اگر می خواهی پز بدهی روزنامه را درست دستت بگیر.
حاج هادی رهنمافر :در دبیرستان آقای آذر دبیر طبیعی در
درس تکامل انشایی داد که مربوط به بحث داروینیسم بود .یکی از
همکالسی ها انشایی نوشت که در جهت حرکت مارکسیستی بود.
انسان را از نسل میمون معرفی می کرد و در انشاء خود این شعر را
آورد:
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تـاسیس انجـمن

موسســین انجمــن بــرای گســترش فعالیــت هــا تصمیــم مــی
گیرنــد مکانــی را تهیــه نماینــد تــا فعالیــت هــای دینــی و
فرهنگــی را بطــور علنــی برگــزار کننــد.
الف-مجوز:
بــرای اینکــه انجمــن مجــوز رســمی و قانونــی داشــته باشــد و
مشــکلی برایشــان بوجــود نیایــد و حساســیت ایجــاد نکنــد ،نــام
انجمــن را بــا عنــوان «هیــات دینــی حضــرت رقیــه (س)» بــا
مســئولیت حــاج اصغــر نــوروزی بــه ثبــت مــی رســانند ولــی
بــا اســم مــورد نظــر خــود «انجمــن کاوشــهای دینــی و علمــی
جوانــان دماونــد» فعالیــت مــی کردنــد.
ب -مکان انجمن:
بــا وســاطت حــاج حبیــب الــه توســلی بــه مرحــوم حــاج عبدالــه
توســلی مراجعــه مــی کننــد و ایشــان بــاغ خــود را در روبــروی
ســاواک در اختیــار قــرار مــی دهــد وچــون احتیــاج بــه بودجــه
داشــتند تــا وســایل و تجهیــزات مختصــری را تهیــه کننــد مبلــغ
پنجــاه هــزار تومــان مرحــوم حــاج عبدالــه توســلی اهــداء مــی
کننــد (کــه بــا آن مــی شــد ســه بــاب منــزل خریــد) .بــا ایــن
پــول صندلــی ،آمپلــی فایــر و وســایل مــورد نیــاز خریــداری
گردیــد.
ایــن کار مرحــوم حــاج توســلی در آن روزگار قــدم بســیار مهــم و
مبارکــی بــود کــه در تشــویق موسســین انجمــن نقــش بســزایی
داشــت و آن کار خیــر ایشــان بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی
تبدیــل بــه احســن شــد و احــداث حــوزه علمیــه امــام صــادق (ع)
از باقیــات الصالحــات ایشــان گردیــد.

ج -تاریخ شروع به کار انجمن
حاج محمود صفری معتقد است در اوایل سال  45و  46بود به خاطر
توسعه فعالیت های سیاسی و مذهبی خود در منطقه تشکیالت
منسجمی را راه بیاندازیم.
حاج حسین شریعتمداری معتقدند دو سال بعد از تاسیس انجمن آیت
اله سعیدی هنوز زنده بودند .لذا شروع کار انجمن می تواند سال 47
باشد ،زیرا شهادت آیت اله سعیدی سال  49بوده است.
حاج روح اله میرزایی معتقد است سال  45بود که من محصل
دبیرستان بودم.در محل ما (فرامه) جلساتی در منازل ما برگزار می شد
که سخنران ثابت آن جلسه شهید باهنر بود.
مهندس صادق نوروزی معتقد است جلسات در اوایل سال  46رسمی
و علنی شد.
در یک جمع بندی می توان نتیجه گرفت انجمن از سال  45در منازل
و از سال  46در باغ حاج توسلی شروع به کار کرد.
د -موسسین
آقایان حسین شریعتمداری ،اصغر نوروزی ،محمود
صفری ،مرتضی الویری ،هادی درویشی (رهنمافر) ،حبیب
اله توسلی ،یوسف فروتن و محمد محسنی نیا بودند.
در ادامــه قاســم تبریــزی ،روح الــه میرزایــی و مرحــوم حــاج حســن
میرزایــی بــه انجمــن پیوســتند و نســل بعــدی آن صــادق نــوروزی
و محســن حــاج علــی بیگــی و بعــد از آن شــهید مهــدی نــوروزی،
محمــد صفــری ،ابوالقاســم کیاماری(کیــاری) ،باقــر رضایــی،
عبدالحســین اوالدی و مجتبــی آقایــی بودنــد .بنــا بــه نقــل موسســین
جمعیــت ثابــت انجمــن بــه  70نفــر مــی رســید.
ه -شرکت کنندگان
از عموم مردم که در اسناد ساواک از آنان نام برده شده است عبارتند
از:
هوشنگ اقبالی ،حسین ندیمی ،مقصود اقبالی ،حبیب اله پیروز،
محمدابراهیم نمازی ،نوراله محمدامینی ،هاشم نجاری ،شیخ حسن
واسعی ،ابوالحسن زمانی ،شیخ ابراهیم میرزایی ،سیف اله محمدیان،
باقر آقایی ،جالل علمداری ،فیضی ،میرزاحسینی ،موحد ،پهلوانی،
عربی ،بهبودی ،سلیمی ،قربانی ،معیری ،غالمعلی حاج آخوندی،
نجمی ،ابوالحسن خطیبی (دماوندی) ،مرتضی شکرالهی (محصل).
در ذیل اسامی ذکر شده جمعی از دانش آموزان و محصلین نیز ذکر
شده است که تنها از شکرالهی نام برده شده است.

و -اهداف انجمن
اهــداف انجمــن ابعــاد مختلفــی داشــت ولــی چنــد هــدف و
نقــش عمــده آن بــارز و آشــکار بــود کــه همــه عالقمنــدان
را گــرد هــم جمــع مــی کــرد:
 -1شکســتن جــو ســنگین و آلــوده تــوده ای هــا و
مارکسیســت هــا و جریــان و جــذب جوانــان و تحصیلکــرده
هــا بــه گرایــش و مبانــی دیــن اســام
 -2تبدیــل دماونــد بــه یکــی از پایــگاه هــای مبــارزه بــا
رژیــم پهلــوی و جــذب جوانــان و ترویــج افــکار و احــکام
فقهــی حضــرت امــام خمینــی (ره)
 -3جریــان ســازی جهــت ارائــه برنامــه هــای فرهنگــی-
اســامی در قالــب برگــزاری مراســم اعیــاد ،شــهادت هــا
ومراســم مذهبــی و جلســات دینــی و علمــی مفیــد ماننــد
کالس هــای تفســیر ،قــرآن و احــکام بــا دعــوت از
ســخنرانان ممتــاز و معــروف
ارتباط مستمر با روحانیت انقالبی
موسســین انجمــن بــا تجربیاتــی کــه از سرنوشــت احــزاب
و تشــکل هــای جامعــه آن روز کشــور بدســت آورده بودنــد،
قــرار گذاشــته بودنــد کــه تشــکیل انجمــن بایــد در پرتــو
نــگاه حضــرت امــام (ره) کــه در آن زمــان «آقــا» مــی
گفتنــد باشــد.بدین لحــاظ از روحانیونــی بــرای ســخنرانی در
جلســات دعــوت مــی کردنــد کــه بــا دیــدگاه و خــط حضرت
امــام نزدیــک باشــد و از نظــر علمــی و خصوصیــات اخالقــی
در ســطح خوبــی باشــد .از ایــن رو ایــن نظریــه را بــرای
اولیــن بــار بــا شــهید آیــت الــه دکتــر باهنــر مطــرح کردنــد،
ایشــان بــا ذکــر دالیلــی از حضــور در انجمــن امتنــاع ورزیــد
ولــی تلنگــر دوســتان انجمــن ایشــان را متقاعــد کــرد تــا
یکســال جمعــه هــا در دماونــد حضــور پیــدا کنــد و بــرای
دوســتان ابتــدا در منــازل و بعــد در محــل ثابــت انجمــن بــاغ
حــاج توســلی ســخنرانی کنــد.
حاج حسین شریعتمداری :ما بعد از نماز موضوع را با
آقای باهنر در میان گذاشتیم و ایشان در وهله اول نپذیرفتند.
خب راه ما دور بود و می خواستیم ایشان چند هفته به دماوند
بیایند .در قدم اول نپذیرفتند ...گفتند کار دارم و نپذیرفتند.
من به ایشان گفتم :خب اگر فردای قیامت خداوند تبارک و
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تعالی از ما سوال کند این همه جوان داشتند منحرف می شدند و
شما متوجه بودید ،چرا کاری نکردید؟ ما می گوییم آمدیم پیش
آقای باهنر و به ایشان گفتیم بیایند و هدایت کنند و قبول نکردند!
آقای باهنر گفتند صبر کنید ،می آیم .نشان به آن نشان که یک
سال تمام جمعه ها یشان را برای ما گذاشتند .عین همین ماجرا
برای آقای امامی کاشانی هم پیش آمد .ایشان هم جلسه ای برای
معلمان شهر ری داشتند ،وقتی می خواستیم به جلسه دعوتشان
کنیم ،همین حرف را زدیم و پذیرفتند و یکسال هم به انجمن
ما آمدند .حاال شاید این مساله آقای امامی کاشانی و آقای باهنر
در ذهن من تداخل کرده اند ،چون صحبت مربوط به خیلی وقت
پیش است.
فعالیت ها
الف -تاسیس کتابخانه
موسســین انجمــن کتابخانــه کوچکــی را بــا کتــاب هــای متنــوع
اعــم از دینــی ،فرهنگــی ،تاریخــی ،سیاســی و  ...آمــاده کردنــد
کــه پاتوقــی بــرای جــذب جوانــان بــود.
ب -جلسات ثابت
.1جلســات قــرآن :جلســات تفســیر قــرآن بــا حضــور اســتاد شــهید
جــواد شــرافت کــه از تاریــخ مطابــق اســناد ســاواک از اردیبهشــت
 1349شــروع شــده اســت .روش تفســیر ایشــان در جلســات
مختلــف تفســیری کــه داشــت ،بــه ایــن صــورت بــود کــه عــاوه
بــر بیــان شــان نــزول و اجمــاع نظــر مفســرین ،بــه تاریــخ نیــز
اشــاره مــی کــرد واز مســائل روز غافــل نبــودو در تحلیــل هــای
خــود عمدتــا بــا نــام بــردن از حضــرت امــام خمینــی (ره) تجلیــل
و در برخــی زمــان هــا مطالعــه رژیــم پهلــوی را مطــرح مــی
کــرد.
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علــت دعــوت از ایشــان هــم بواســطه شــرکت بعضــی از اعضــاء
انجمــن در منــزل آقــای مرتضــی عظیمــی صاحــب کتــاب
انتشــارات آذر بــود کــه بــا ایشــان آشــنا مــی شــوند و بــرای
جلســات دماونــد دعــوت بــه عمــل مــی آورنــد.
ایــن جلســات ظاهــرا تــا
اواخــر آذر مــاه  1351ادامــه
داشــته اســت.
.2جلسات سخنرانی شهید آیت
اله دکتر محمدجواد باهنر
شــهید باهنــر یکســال مــداوم
جمعــه هــا بــه دماونــد مــی
آمدنــد و در جلســات انجمــن
شــرکت مــی کردند .ســخنرانی
هــای ایشــان عمومــی بــود و
ماننــد شــهید شــرافت بــر محــور موضــوع خاصــی نبــود.
.3جلســات ســخنرانی
آیــت الــه امامــی کاشــانی
در نقــل قولــی از حــاج
حســین شــریعتمداری
آمــده اســت کــه بــه
مــدت یکســال مــداوم
بعــد از آقــای باهنــر در
جلســات انجمــن جهــت
ســخنرانی شــرکت مــی
کردنــد.
البتــه آیــت الــه امامــی کاشــانی چندیــن ســال در محــرم هــا در
حســینیه محلــه درویــش ســخنرانی مــی کردنــد کــه بــا اســتقبال
خوبــی مواجــه مــی شــد.
ج -جلسات مناسبتی
دوســتان انجمــن معتقــد بودنــد بــرای روشــن ســازی و آگاهــی
بخشــی جوانــان از مســائل دینــی ،اعتقــادی و سیاســی بایــد از
هــر فرصــت مناســبی بهــره بــرد .از ایــن رو والدت هــا و شــهادت
هــای پیامبــر بزرگــوار اســام (ص) و امامــان معصــوم (ع) ایــن
فرصــت مناســب را بوجــود مــی آورد .دعــوت از ســخنران مشــهور
و انقالبــی از خاطــرات برگــزاری ایــن برنامــه هــا بــود.
-1آیــت الــه علــی اکبــر هاشــمی رفســنجانی :در تاریــخ هــای
 49/11/17و  50/6/12بــه مناســبت جشــن هــای میــاد پیامبــر
بزرگــوار اســام صلــی ا ...علیــه و آلــه در انجمــن حضــور پیــدا
کــرده انــد.
-2آیــت الــه شــهید شــیخ فضــل الــه محالتــی :در تاریــخ
 49/7/25حضــور پیــدا کــرده انــد.
-3آیــت الــه شــهید دکتــر محمــد مفتــح :روزهــای  49/8/19و
 49/19/19و  49/9/22در انجمــن ســخنراین کــرده انــد.
-4حجت االسالم والمسلمین اعتمادی

شایان ذکر است در جشن ها و مراسم انجمن
غیر از سخنرانی برنامه های متنوعی اجرا می
شده است؛

مانند:
)1قرائت قرآن
)2قرائت بخشی از نهج البالغه و توضیح آن با مضامین روز
)3اجــرای شــعرخوانی توســط شــاعران از جملــه موســوی
گرمــارودی
)4اجرای دکلمه
د -برگزاری اردو
پیــاده روی ،عزیمــت بــه کــوه هــا اطــراف بــه صــورت یــک روزه
و دریاچــه تــار بــه صــورت چنــد روزه بــود .از مهمتریــن ابــزار
مبــارزه در دوران پهلــوی کوهنــوردی بــود کــه بدینوســیله ضمــن
اجــرای یــک ورزش مفیــد بــه مســائل سیاســی و مبارزاتــی نیــز
مــی پرداختنــد.
ایــن موضــوع یعنــی کوهنــوردی هــم قبــل از تشــکیل رســمی
انجمــن وجــود داشــت و هــم بعــد از تشــکیل انجمــن.
در قبــل از تشــکیل انجمــن بــودن دانــش آمــوزان دبیرســتانی
و آگاه ســازی آنــان نســبت بــه مســائل روز از جملــه مبــارزه بــا
کمونیســت هــا هــدف بــوده اســت و بعــد از تشــکیل انجمــن
تقویــت مســائل دینــی و روشــنگری در امــور مبــارزه بــا رژیــم
مــد نظــر قــرار مــی گرفتــه اســت.
در دوره تشــکیل انجمــن ،یــک اردوی چنــد روزه از دوســتان
انجمــن و تنــی چنــد از مبارزیــن از تهــران بــه دریاچــه تــار برگزار
شــده اســت کــه در خاطــرات همــه موسســان از آن یــاد گردیــده
اســت.
عــزت شــاهی مبــارز معــروف در کتــاب خاطــرات خــود از ایــن
اردوی چنــد روزه بــه خوبــی یــاد مــی کنــد:
عــزت شــاهي يكــي از مبــارزان باســابقه و قديمــي انقــاب
اســت كــه كتــاب خاطــرات وي مــورد توجــه و ســفارش مقــام
معظــم رهبــري واقــع شــده اســت.عزت شــاهي در حافظــه نســل
اول انقــاب در شهرســتان دماونــد جايــگاه ويــژه اي دارد.ايــن
خاطــرات ،گزيــده اي از همــان كتــاب خاطــرات اســت كــه
توســط انتشــارات ســوره مهــر منتشــر گرديــده اســت.
كنار درياچه تار
يكــي از كانونهــاي فعاليــت مبارزاتــي دردماونــد بــود و تعــدادي از
بچــه هــاي مبــارز مثــل حســين شــريعتمداري ،مرتضــي الويــري،
عليرضــا كبيــري ،محســن حــاج علــي بيگــي ،اصغــر نــوروزي،
صــادق نــوروزي و  ...هفتــه اي يــا ده روزي يــك بــار در آنجــا
جلســاتي برپــا مــي كردنــد.
شــوهر يكــي از خواهرانــم ،كارمنــد اداره ثبــت دماونــد و منزلشــان
در آنجــا بــود .مــن هــردو هفتــه يــك بــار بــه دماونــد و منــزل
خواهــرم مــي رفتــم و در جلســات آنهــا نيــز شــركت مــي كــردم.
جلســه درمنــزل آقــاي توســلي برگــزار مــي شــد .ايــن خانــه بــا
حياطــي بــزرگ و كوچــه اي در وســط آن تقريبــا نزديــك اداره
ســاواك دماونــد بــود و ســاواك بــه آن تســلط داشــت .جلســات
زمســتان هــا در اتــاق و تابســتانها در حيــاط برگــزار مــي شــد.
ســخنرانان مختلفــي بــه ايــن جلســات مــي آمدنــد كــه آقايــان
امامــي كاشــاني و شــاهچراغي را بــه مــن يــاد دارم ،آقــاي محمــد
جــواد شــرافت ( كــه در انفجــار دفتــر حــزب جمهــوري اســامي
شــهيد شــد) ،هــم كــه آن زمــان در مســجد ســليمان معلــم بــود و
بــه كــرج تبعيــد شــده بــود در ايــن نشســتها تفســير مــي گفــت.
مــن گاهــي بــا خــود اعالميــه هايــي مــي بــردم و در ميــان آنــان
توزيــع مــي كــردم.
روزي بــه مــن گفتنــد كــه مــا مــي خواهيــم برويــم درياچــه تــار،
تــو هــم مــي آيــي؟ گفتــم :اگــر بخواهــم بيايــم ،بايــد چهــار -پنج
نفــر را هــم بــا خــود بيــاورم .گفتنــد :عيبــي نــدارد .حــدود ســي
نفــر شــديم كــه بــه ســمت شــمال راه افتاديــم .تــا قســمتي از
راه را هــم دو مامــور ســاواك دنبــال مــا آمدنــد .شــب كــه شــد
رفتــم بــه آنهــا گفتــم :مــا مــي دانيــم شــما كــه هســتيد ،شــما
هــم مــي دانيــد كــه مــا كــه هســتيم! پــس بــي خــودي خودتــان
را بــه زحمــت نيندازيــد ،مــا خودمــان مــي رويــم ،خودمــان هــم
برمــي گرديــم .االن تــو ايــن تاريكــي شــب كجادنبــال مــا مــي
آييــد؟ آنهــا خنــده شــان گرفــت و تــرس شــب را جــدي گرفتنــد
و برگشــتند .دو ســه روزي در كنــار درياچــه و در دشــتهاي دماونــد

بوديــم .هــوا خيلــي گــرم بــود و نيــازي بــه چــادر زدن نبــود ولــي
بــراي در امــان مانــدن از نيــش پشــه هــا چــادر زديــم .در آنجــا
آقــاي شــرافت و بقيــه ســخنراني كردنــد و بعــد برگشــتيم ،دقيــق
هــم مقابــل اداره ســاواك از هــم جــدا شــديم و . ...
ه -بهره مندی از محرم ها
یکی از فعالیت های خوب و زیبای دوستان انجمن بهره برداری
از دستجات عزاداری در محرم های محالت دماوند بود.
الف .بکار بردن اشعار و نوحه های حماسی در سینه زنی های
حسینیه ها
ب .ابداع برگزاری مراسم شام غریبان از مسجدجامع به محالت
که در آن زمان نیز از نوحه های حماسی استفاده می شد که
خوشبختانه این سنت حسنه تاکنون برقرار می باشد.
و -بخش مبارزاتی انجمن
انجمــن کاوش هــای دینــی و علمــی دماونــد عــاوه بــر تقویــت
بنیــه دینــی و اعتقــادی جوانــان از رهگــذر ارتبــاط بــا روحانویــن
انقالبــی کــه جنبــه ظاهــری برنامــه هــا بــود ،جنبــه مخفــی و
پشــت پــرده ای نیــز داشــت و آن ارتبــاط بــا مبــارزان معــروف
در تهــران بــود؛
-1آیت اله شهید سعیدی و مسجد موسی بن جعفر (ع)
-2آیت اله طالقانی و مسجد هدایت
-3آیت اله امامی کاشانی
-4انتشارات آذر و مرتضی عظیمی مدیر آن و آقای تفنگدار
-5عزت شاهی (مطهری)
-6انتشــارات بعثــت و فخرالدیــن حجــازی بــا مدیریــت اجرایــی
قاســم تبریــزی
-7حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی
-8مجاهدیــن خلــق تــا زمــان هایــی کــه افــکار آنــان در راســتای
تفکــر اســام اصیــل بــود و بــا افشــاء شــدن ماهیــت آنــان در
ســال هــا  51و  52بعضــی از موسســین کــه ارتبــاط داشــتند،
زاویــه پیــدا کــردن و ارتبــاط خــود را قطــع کردنــد.
مهنــدس الویــری مــی گویــد :هــدف و انگیــزه اول انجمــن جــذب
بچــه هــا بــود .بــرای آشــنا کــردن آنهــا بــا اســام و جلوگیــری
از رفتــن آنهــا بــه دامــن مارکسیســتها! امــا بعــدا از بســیاری از
جــوان هــا ،ســربازگیری نمــوده و بــا برنامــه هــای کــوه و  ...ایــن
جلســات بهتریــن هــا را شناســایی مــی کردیــم.
حــاج حســین شــریعتمداری مــی گویــد :واســطه ای قبــل از
تشــکیل همیــن ســازمان مجاهدیــن نــزد مــن آمــد و از طــرف
ســعید محســن (از بنیانگــذاران اصلــی ســازمان) برایــم پیغــام
آورد کــه بــه مرکزیــت ســازمان مجاهدیــن بپیونــدم .گفتــم :بایــد
ببینــم آقــا (امــام) چــه مــی گویــد! آن واســطه بــه مــن گفــت:
اگــر اجــازه داد ،چــه مــی کنــی؟ گفتــم :بــه خــدا مــی گویــم
خدایــا مــن بــا حجــت
شــما وارد ایــن راه شــدم.
او رفــت و دیگــر نیامــد.
فکــر مــی کنــم آنجــا خــدا
کمکــم کــرد.
حــاج قاســم تبریــزی :در
آن زمــان (دهــه  )50مــا
شــاهد یــک تشــتت هــم
بیــن بچــه هــای مذهبــی
بودیــم .از یــک طــرف
نســل مــا بــه ســازمان مجاهدیــن خلــق امیــدوار بــود ولــی بــا
انحرافــی کــه در ســازمان مجاهدیــن پیــدا شــد ،یــک یــاس
سیاســی در نیروهــای مذهبــی شــکل گرفــت .مــا در ابتــدا نمــی
دانســتیم مســاله چیســت؟ تحلیــل ایــن بــود کــه یــک جریــان
مارکسیســتی در ســازمان فرصــت طلبــی کــرده اســت و ســازمان
را بدســت گرفتــه اســت ولــی بچــه هایــی کــه در زنــدان هســتند
متدیــن انــد! چــون از داخــل زنــدان خبــر نداشــتیم و آن کســانی
کــه منافــق انــد همیــن مارکسیســت هــا هســتند .تــا زمانــی کــه
بچــه هــا آزاد شــدند ،کــم کــم فهمیدیــم مســاله نفــاق چیســت؟
از الطــاف الهــی ارتبــاط بــا روحانیونــی ماننــد حــاج آقــا مجتبــی
تهرانــی ،آیــت الــه مهــدوی کنــی و مقــام معظــم رهبــری و ...
بــود کــه باعــث شــد تعادلــی بوجــود بیایــد .بچــه هایــی کــه ایــن
طــور ارتباطشــان بــا قــم و روحانیــون بیشــتر شــد ،کــم دچــار
انحــراف و خطــا شــدند.

انجمن کاوشهای دینی علمی؛

تشکـل پیشتـاز و نقش آفـریـن
حمیــــد
آقـــایـی

اشاره

انجمــن کاوشــهای دینــی و علمی،بخشــی از تاریــخ سیاســی ایــن منطقــه اســت کــه بایــد بــه کاوشــی
جامــع و همــه جانبــه بــه آن پرداختــه شــود.آن چــه تــا بــه حــال توســط ره آورد ودیگــر نشــریات منتشــر
شــده اســت ،اگرچــه درخــور تقدیــر اســت امــا کافــی نیســت .ایــن مقالــه مختصــر پیــش درآمــدی اســت
بــر اقدامــی کــه بایــد انجــام شــود.

تشکلچیست؟

تشــکل ،چنانچــه از لغتــش پیداســت از واژه «شَ ــکل»به معنــای چهــره و صــورت است.تشــکل ؛یعنــی
شــکل یافتــه و صــورت پذیرفتــه .تشــکل بــه مجموعــه ای داوطلبانــه و خودانگیختــه ،هــم هــدف،
همــراه و هــم آهنــگ ،گفتــه مــی شــود .مهمتریــن ویژگــی تشــکل ها،حرکــت داوطلبانــه ،خودجــوش و
بــر اســاس نیــاز اســت کــه توســط جمعــی مســئولیت پذیراحســاس مــی شــود وبــرای رفــع آن نیــاز بــر
مبنــای هــم عهــدی و هــم راهــی اقــدام مــی گــردد.

در جوامعــی کــه حرکتهــای اصالحی،جنبشــهای اجتماعــی و قیامهــا و نهضتهــای مردمــی انجــام گرفتــه
است،تشــکلها ماننــد ســلولهای بنیادیــن عمــل کــرده و شــرایط بــروز و ظهــور و رشــد و اوج ایــن حرکتهــا
را فراهــم کــرده اند.ایــران مــا ،کــه در همــه مقاطــع شــاهد قیامهــا و نهضتهــای گوناگــون بــا اهــداف
متفــاوت بــوده اســت ،در ایــن میــان جایگاهــی ویــژه دارد.در ســده اخیــر بــه ویــژه از نهضــت مشــروطه
تــا نهضــت ملــی شــدن نفــت و ازآن تاریــخ تــا قیــام پانــزده خــرداد و از آن زمــان تــا ۲۲بهمــن ،۵۷ســهم
تشــکلهای سیاســی و اجتماعــی بســیار زیــاد و انــکار ناشــدنی اســت.

رویش تشکل های اسالمی؛

آغاز مبارزه ی سازمان یافته ی فرهنگی و سیاسی

بــا ســقوط و اخــراج خفّــت بــار رضاخــان از ایــران،در  ۲۵شــهریور  ،۱۳۲۰محمدرضــا پهلوی،بــا
چــراغ ســبز انگلیــس و پــس از اخــذ تعهــدات ذلیالنــه ی وی بــه بریتانیــا ،بــه ســلطنت رســید.ایران
آن زمان،گرفتــار آشــوب و التهــاب از یــک ســو و اشــغال تلــخ و ذلــت بــار از ســوی انگلیــس و روس از
ســوی دیگــر بــودو از ســوی ســوم کمبــود کاالهــای اولیــه مثــل نــان ،کــه منجــر بــه بلــوای نــان شــد،
شــرایط تلــخ و ســختی را بــرای مــردم رنجدیــده ایــران رقــم زد .لکــن فــرار رضاخــان دیکتاتــور پــس
از شــانزده ســال خفقــان بــی ســابقه و وحشــت بــار بــه کام مــردم بســی شــیرین آمــد.در ایــن میــان
نیروهــای مذهبــی و اســامی ،بــا اســتفاده ازدفضــای نســبتا بــاز فراهــم آمــده،در کنــار جریانــات ملــی
و کمونیســتی ،و بلکــه بســیار فعالتــر از آنــان دســت بــه تشــکیل مجموعــه هــا و تشــکلها و احــزاب و
جمعیتهــا و انجمنهــا و کانونهــای دینــی و فرهنگــی و علمــی و سیاســی زدنــد و جریــان فکــری فرهنگــی
و سیاســی اســامی را قوتــی دوچنــدان بخشــیدند،اگر چــه از ســال  ۱۳۲۷بــا اســتحکام مصنوعــی
حکومــت محمدرضــا وی کــه در ابتــدا در قامــت چهــره ای آزادیخــواه و اهــل مــدارا ژاهــر شــده بود،پــرده
از باطــن پلیــد و روحیــه دیکتاتــوری اش برافکنــده و بــه تدریــج کار را بــر ایــن تشــکلها ســخت گرفــت.
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ویژه نامه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران

ایــن تشــکلها در فاصلــه ســالهای  ۲۱تــا  ۵۷و ظــرف مــدت ســی وشــش
سال،ســهمی عظیــم در بیــداری و آگاهــی و انســجام اقشــار مذهبــی و دینــی
داشــتند و وبســیاری از حــوادث مهــم فرهنگــی و سیاســی را علیرغــم
خفقــان روزافــزون پهلــوی ،رقــم زدند.تشــکلهایی کــه در تهــران و قــم و
مشــهد واصفهــان و شــیراز و کرمانشــاه و دیگــر شــهرهای بــزرگ و کوچــک
چــون گلهایــی خوشــبو و روییدنــد و برخــی دچــار پژمردگــی و آفــت شــدند
ـم کشــنده التقــاط دچــار آمدنــد و بخشــی نیــز بــه دالیلــی
و گروهــی بــه سـ ّ
کــه تفصیــل آن بــه طــول مــی انجامــد ســربرآوردند و بالیدنــد و بــه ثمــر
نشســتند ،اگــر چــه در مقاطعــی شــاخ وبرگشــان زده شــد و در چنبــره ی
ســیم خــاردار ممنوعیــت و تعطیلــی گرفتــار آمدنــد امــا بــه خاطــر ریشــه و
زمینــه پــاک و محکــم ،در همــان شــکل یــا در قالبهــای دیگــر ماندنــد و دوام
آوردنــد و ســایه دادنــد و ثمــر بخشــیدند.
جمعیــت اتحادیــه مســلمین شــیخ ســراج انصاری،جامعــه تعلیمــات اســامی
شــیخ عباســعلی اســامی،انجمن تبلیغــات اســامی مرحــوم عطاء اهلل شــهاب
پــور کرمانشــاهی،کانون اســام آیــت اهلل طالقانــی(در تهران)،کانــون نشــر
حقایــق اســتادمحمد تقــی شریعتی(مشــهد)حزب بــرادران آقــا ســید نورالدیــن
حســینی شــیرازی (شــیراز)هیات علمیــه آیــت اهلل چهارســوقی(اصفهان)
جمعیــت بــرادران اسالمی(کرمانشــاه)جمعیت طرفــداران اســام(قم)انجمن
اســامی اراک(اراک)جمعیــت قــرآن (رشــت)حزب اســام (شــاهرود)....از
ایــن جملــه انــد.

شهرهایکوچک؛
کم بهره از تشکلهای دینی

تشکلها؛
سلولهای بنیادین جنبش ها و انقالب ها
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نگارنــده ایــن ســطور در خــال مطالعــات تاریخــی اش،بــه نــام انجمنهــا
و جمعیتهــای دینــی و سیاســی در شهرســتانهای ،کوچــک کمتــر برخــورد
کــرده اســت،البته نــام شــهرهایی ماننــد نهاونــد بــا گــروه جهــادی و انقالبــی
ابــوذر و دزفــول بــا نــام انجمــن دانشــوران اســامی بــا محوریــت شــهید
شــیخ عبدالحســین ســبحانی پیونــد خــورده اســت،لکن در بــاره شــهرهای
دیگــر بــه نــام تشــکلهای منســجم و ســازمان یافتــه کمتــر برمــی خوریــم.

انجمنکاوشهایدینیعلمی؛

شعله ی افروخته بیداری فرهنگی وسیاسی در دماوند

تاریــخ سیاســی و فرهنگــی و اجتماعــی شــهر وشهرســتان دماونــد امــا؛ بــا
نــام انجمــن کاوشــهای دینــی وعلمــی عجیــن شــده اســت و ایــن انجمــن
در فاصلــه ســالهای آخــر دهــه چهــل و ابتــدای دهــه پنجــاه ســهمی درخــور
توجــه در برافروختــن شــعله مبــارزه و بیــداری نســل جــوان دارد.
انجمــن کاوشها،تشــکلی اســت دینــی کــه بــر اســاس احســاس نیــاز عــده
ای دانــش آمــوز و دانشــجو و معلــم و کاســب و کارمنــد مومــن شــکل یافتــه
اســت و بــر اســاس همیــن احســاس نیــاز وارد عرصــه هــای دیگــر شــده
اســت.این اولیــن احســاس نیــاز در جوانانــی شــکل گرفــت کــه در مــدارس
و دبیرســتانها و ســطح شهر،شــاهد شــبهه افکنــی هــای برخــی هــواداران
گروههــای چــپ و کمونیســت بودنــد و چــون در مواجهــه بــا برخــی معلمــان
،دســت خــود را از پاســخگویی خالــی مــی دیدند،بــه میــدان آمدنــد و جریاناتی
را کــه در همیــن شــماره و در مقالــه ای دیگــر آمــده اســت بــه وجــود آوردنــد
کــه سرمنشــا بســیاری از تحــوالت فرهنگــی سیاســی در دماونــد شــد.

برکات و آثار انجمن کاوشها

ویژگی های انجمن کاوشها

انجمــن کاوشــهای دینــی و علمــی کــه در اواخــر دهــه چهل،متولــد شــد.حاصل شکســتهای تلخــی
بــود کــه جوانــان مذهبــی شــهر در مصــاف فکــری بــا کمونیســتها داشــتند.این احســاس عجــز
ونیــاز تبدیــل بــه تهدیــد و مــرگ نشــد بلکــه بــه تحــرک و فرصــت ســازی انجامیــد .مطالعــه
خاطــرات بنیانگــذاران ایــن تجمــع دینــی خواندنــی و آموزنــده اســت.بر ایــن مبنا،انجمــن در خــال
فعالیتهــای خــود بــه مختصاتــی دســت یافــت کــه قابــل توجــه و تامــل اســت.برخی از ایــن ویژگیهــا
عبارتنــد از:
یک -انگیزه پاک و نیت خالص برای آشنایی با معارف و احکام دینی؛
دو -احساس نیاز برای تحقیق و مطالعه و تجهیز فکری به منظور دفاع از مبانی دینی و
معارف اسالمی؛
سه -بصیرت و هوشمندی اعضای اصلی در ارتباط با روحانیت و عالمان مبارز و خوشنام
دینی و شاگردان امام خمینی
چهار -برخورداری از حمایت مالی نیکوکاران نیک اندیش و آگاهی چون مرحوم حاج عبد
اهلل توسلی؛
جمعی مبتنی بر اخوت ایمانی؛
پنج -انسجام تشکیالتی،همدلی و هم افزایی
ِ
شش -برخورداری از اساتید فاضل،مجتهد و دانشمند چون آیت اهلل شهید باهنر و آیت
اهلل امامی کاشانی؛
هفت -پیوند دادن مبارزات فکری با جریان فکری کمونیستی با جهاد سیاسی با رژیم
ستمشاهیپهلوی؛
هشت -پرچمداری مبارزه با استبداد پهلوی و خطر پذیری و نترسیدن از دشمن؛
نه -برنامه ریزی برای اجرای برنامه های جذاب و هنرمندانه با بهره مندی از ابزار ادبی و
هنری و خطابی متناسب با اقتضائات آن زمان؛
ده -تالش وافر علمی و تحصیلی برای تقویت سیمای علمی اعضا و به رخ کشاندن توان
تحصیلی وعلمی برای خنثی سازی تحرکات کمونیستها و شاه پرستان؛
یازده -اهتمام و توجه به مطالعه کتابهای دینی و بهره متدی از خرمن علمی دانشمندان و
معلمان دینی چون شهید شرافت؛
دوازده -دوری و نزاهت از اندیشه های التقاطی و گروههایی که به خاطر فاصله گرفتن از
حوزه علمیه وعلمای دین به ورطه ی التقاط افتادند.
سیزده -تالش برای توسعه ی جهاد فرهنگی و مبارزه سیاسی به اقشار دیگر مردم و
مناطق دیگر شهرستان و شهرهای اطراف.

بــا توجــه بــه ویژگیهــای پیشــگفته،طبیعی اســت تشــکلی ایــن چنیــن گــدر طــول حــدود یــک
دهــه فعالیــت خود،منشــا آثــار وبــرکات در خــور تقدیــری شــود،برخی از ایــن آثــار عبارتنــد از:
یکم -تقویت بنیه ی فردی گروه زیادی از نوجوانان و جوانان دماوند در بُعد
اعتقادی و معرفتی؛
دوم -تقویت هویت دینی و انقالبی جمع کثیری از جوانان منطقه؛
سوم -شکستن ج ّو رعب و وحشت از کار مبارزه؛
چهارم -جریان سازی مثبت فرهنگی و دینی در سطح شهر وتغییر موازنه به نفع
جریان ناب اسالمی؛
پنجم -خنثی سازی فعالیتهای مسموم جریان چپ مارکسیستی که حدود دو دهه
بود،میدان دار فعالیتهای سیاسی در دماوند بودند؛
ششم -تقویت بصیرت سیاسی جوانان عضو و بیداری تدریجی آنان نسبت به
سرنوشت اسفبار کشور که در رست استبداد و استعمار اسیر بود؛
هفتم -سرایت دادن فضای معرفتی و سیاسی ناب مبتنی برتفکر امام خمینی به
خانوادها و مدارس و سطح شهر؛
هشتم -تربیت نسل انقالبی و مبارز که در دوران مبارزه و در مقطع شکل
گیری،اوج گیری و تثبیت انقالب و نظام اسالمی بسیاری از آنان پرچمدار و
پیشتاز بودند و به نسلهایی از فرزندان این سامان را با واسطه و بی واسطه برای
انقالب و کشور تربیت کردند که مس از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی
،شهرستان دماوند و کشور اسالمی از برکات خدمات این نیروها برخوردارند.
نهم -وجود همین تالشها بود که حتی پس از پیروزی انقالب اسالمی و علیرغم
فعالیتهای متراکم گروهکهای کمونیستی و التقاطی شهرستان دماوند و جوانان
آن ،کمتر دچار آشوب و التهاب شدو از آسیبهای فراوان این تفکرات منحرف تا
حدود زیادی در امان ماند.
دهم -بهره مندی گروه زیادی از نوجوانان و جوانان منطقه از خدمات تقویت
علمی و درسی که از سویی به مراکز آموزش عالی راه یافتند و از دیکر سو جزو
عناصر موثر دانشجویی در انقالب و پس از پیروزی شدند.
یازدهم -تحت تاثیر قرار دادن مناطق و شهرستانهای اطراف در استان تهران
و سمنان و مازندران با انتشارو توزیع آثار و اعالمیه های امام و شخصیتها و
گروههای مبارزاسالمی.

سخن آخر

بــرای کنــد وکاو دقیقتــر و جامــع تــر در بــاره انجمــن کاوشــها و نقــش و تاثیــر آن در مبــارزات
انقالبــی مــردم منطقــه،الزم اســت بــا مطالعــات جامعــه شــناختی و مــردم شناســی ایــن ســامان
و مصاحبــه هــای انکشــافی ِ فــردی و گروهــی بــا موسســان و موثــران و بهــره منــدان از بــرکات
ایــن تشــکل و مباحثــه و گفتگــو پیرامــون ابعــاد ایــن مجموعــه تاثیــر گذار،بیــش از پیــش اهتمــام
کنیــم و از ایــن رهگــذر گوشــه ای ســایه روشــن از زوایــای تاریــخ مجاهدتهــای مــردم ایــن مــرز
و بــوم را بــرای خــود و نســلهای آینــده بــاز بشناســانیم و آشــکارتر کنیــم.
انشاء اهلل.

رد ��� -ﻦ ١٣٩٧

ﻪ ﻣﺒﺎرك ﻓﺠﺮ

رد ��� -ﻦ ١٣٩٧

ﻪ ﻣﺒﺎرك ﻓﺠﺮ
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زمینـــههـــــای
انقالب اسالمی
دردمــــاونــــد
شروع نهضت امام خميني (ره)
تا تبعيد ايشان به تركيه

()1343-1341

الف -خالصه اي از سخنان آقاي حاج حبيب اهلل عسگراوالدي در يكي از
شبهاي  15خرداد در مسجدجامع دماوند
در جريان  15خرداد  50الي  60نفر از دماوند در مدرسه فيضيه شركت داشتند كه در آن
مراسم مزدوران رژيم به مدرسه فيضيه حمله كردند.ايشان گفتند :تعدادي از اعضاء هيئت
انصارالحسين كه ازدماوند بودند و نيز از دشتمزار ،آيينه ورزان  ،مرانك  ،تاسكين شركت
داشتند .از جمله اينها يكي از پايگاههاي شهيد آيت اهلل مصطفي خميني در تهران سراي
دماوند بود.
الزم به ذكر است كه در آن زمان تاكنون تنها كسي كه غير از روحانيون اجازه وجوهات داشتند
آقاي عسگراوالدي بودند.
ب -مطابق شنيده ها و خاطرات شفاهي از بعضي از معمرين بدست مي آيد:
«در اين قضيه مردم دماوند بطور خودجوش و فردي ( نه گروهي) به قم رفت و آمد داشتندو
خدمت امام (ره) مي رسيدند».
ج -در كتاب تاليف سيد جالل الدين مدني كه مدت زماني قاضي شهرستان
دماوند نيز بوده است اشاره اي به نقش دماوند در پانزده خرداد  1342كرده
است.

دوران رکــود تــا خيــزش

()1356 -1343

الف -سفرهاي تبليغي فرهنگي
 -1نقش مسجدجامع ،خدمات فرهنگي  -ديني اجتماعی مرحوم آيت اهلل مجد
 -2نقش مسجد فاطميه ،فعاليت هاي فرهنگي ديني محله هاي درويش  ،روح افزاء و دشتمزار
 -3حضور عالمه طباطبايي و مترجم ايشان آيت اهلل موسوي همداني در جابان و سربندان
 -4حضور عالمه امینی در ایام تابستان در کیالن و جابان ( تالیف و تحقیق و نوشتن تفسیر المیزان
و ترجمه آن)
 -5حضور آيت اهلل مكارم شيرازي در دماوند (مسجدجامع)
 -6حضور حجت االسالم والمسلمين قرائتي در دماوند (مسجدجامع)
 -7حضور حجت االسالم والمسلمين شاه آبادي در مسجد فاطميه
 -8حضور حجت االسالم والمسلمين پيشوايي و آشتياني در مسجدجامع دماوند
 -9حضور آيت اهلل دواني دردماوند (مسجدجامع)
 -10حضور حجت االسالم والمسلمين شهید سيد كاظم موسوي در روح افزاء
 -11حضور حجت االسالم والمسلمين علي گلزاده غفوري در كيالن
 -12آيت اهلل امامي كاشاني در محله درويش
 -13حضور شهيد مفتح در چالكا و مسجد جامع
 -14فعاليت هاي فرهنگي و ديني احمد آباد  ،مشاء  ،دشتبان توسط آقای علیرضا تقی پور و
دوستانشان
 -15نقش فعاليت هاي فرهنگي و ديني سربندان ،حجت االسالم ترابي و حجت االسالم صفدري
 -16تاسيس مدرسه اسالمي صيانت در محله قاضي توسط مردم حاج عبداهلل توسلي
 -17حضور آيت اهلل نوري همداني در چالكا

 -18حضور حجت االسالم والمسلمين مجاهدي در آبسرد
 -19حضور حجت االسالم والمسلمين قائيني در آبعلي
 -20حضور حجت االسالم والمسلمين منهاج در دشتمزار
ب -فعاليت هاي سياسي و انقالبي
 -1گروه دماونديهاي سراي دماوند در مبارزات مردمي نهضت امام خميني در سال 1342
به بعدو هيئت انصارالحسين و در نهايت حضور در جمعيت موتلفه اسالمي كه آقايان حاج
حبيب اهلل عسگراوالدي و حاج ابوالفضل حيدري در جريان اعدام انقالبي حسنعلي منصور
به سيزده سال زندان محكوم گرديد.
 -2انجمن كاوشهاي دینی و علمی دماوند
 -3سخنراني هايي با زمينه هاي سياسي توسط آيت اهلل شهيد مفتح ،آيت اهلل امامي
كاشاني ،حجت االسالم والمسلمين شهيد شاه آبادي ،آيت اهلل هاشمي رفسنجاني ،شهيد
شرافت ،آيت اهلل شهيد باهنر و آيت اهلل شهيد محالتي.
 -4دماوند مامن مبارزان بعضي از محالت و روستاها پناهگاه مبارزان مسلمان بوده است.
اميدواريم در آينده به آن پرداخته شود.
 -5سفرهاي كوهنوردي  ،درياچه تار  ،غار رودافشان ،تيزآب و  ...درباره اين بخش در مورد
دریاچه تار اشاره شده است.

دوران شهادت حاج آقا مصطفي خميني (ره)
رکــود تــا خيــزش

 1356/8/1تا 1357/9/13
 -انفجار نور

آيــت اهلل حــاج ســيد مصطفــي در تاريــخ اول آبــان مــاه 56
رحلــت كردنــد .خبــر ايــن ارتحــال بــه قــم رســيد كــه مراســم
هــاي متعــددي برگــزار گرديــد و از ان پــس در شهرســتا و
اســتان هــاي ديگــر مــردم عالقمنــد بــه امــام خمينــي (ره)
اقــدام بــه برگــزاري مراســم ختــم كردنــد.
اوليــن مراســم در دماونــد كــه مــي تــوان جرقــه اوليــه مبــارزات
علنــي مــردم دانســت كــه مطابــق گــزارش ســاواك درتاريــخ
 56/8/13بــوده اســت.
جمعــي از عالقمنــدان بــه امــام طــي اطالعيــه اي از مــردم
خواســتند كــه در ايــن مراســم شــركت نماينــد .درايــن مراســم
كــه از ســاعت  2تــا  4بعدازظهــر در مســجدجامع داونــد برگــزار
گرديــد ،اقشــار مختلــف مــردم شــركت كردنــد .ســخنران ايــن
مراســم مرحــوم حجــت االســام آشــيخ ذبيــح اهلل رفيعــي بــود.
اوليــن مراســم بــدون هيــچ تظاهــرات يــا دادن شــعارهاي
انقالبــي پايانــي يافــت.
مطابــق اســناد ســاواك اهالــي اوره نيز مراســم ختمــي در تاريخ
 56/8/20در حســينيه اوره برگــزار كردنــد كــه خوشــبختانه
متــن اطالعيــه مزبــور در اســناد ســاواك درج گرديــده اســت :
«در گذشــت نابهنــگام آيــت اهلل ســيد مصطفــي خمينــي فرزنــد
آيــت اهلل العظمــي ســيد روح اهلل خمينــي در نجــف اشــرف از
بزرگتريــن ضايعــه جهانــي تشــيع بــوده اســت.ما ايــن مصيبــت
بــزرگ را بــه جامعــه تشــيع باالخــص بــه روحانيــت ايــران
تســليت مــي گوييــم و از عمــوم طبقــات اســتدعا داريــم در
مجلــس ختمــي كــه بــه هميــن مناســبت در حســينيه اوره
تشــكيل مــي گــردد شــركت فرماينــد».

قيام مردم قم

1356/10/19

در روزنامــه اطالعــات يــك متــن كوچــك چــاپ شــده بــود كــه
در آن بــه امــام خمينــي (ره) توهيــن كــرده بودنــد.در پــي ايــن
اهانــت مــردم قــم قيــام كردنــد و بــا راهپيمايــي هــاي طوالنــي
از جملــه در جلــوي منــزل آيــت اهلل نــوري اجتمــاع كردنــد كــه
منجــر بــه حملــه مــزدوران رژيــم پهلــوي گرديــد و چنــد تــن از
مــردم قــم شــهيد و عــده اي زخمــي شــدند.
ايــن اتفــاق قلــب مــردم را جريحــه دار كــرد و باعــث شــد در پــي
آن مــردم دســت بــه مراســم هــاي مختلــف ختــم وتظاهــرات
بزننــد.

اوليــن ســال بزرگداشــت شــهداء پانزدهــم خــرداد
 1342مغــازه را تعطيــل نمودنــد.
در ايــن روز مــردم دماونــد دســت از كار كشــيدند و

چهلم شهدای قم و قيام مردم تبريز

1356/11/29

در چهلــم شــهداء مــردم قــم حضــرات آيــات عظــام قــم ،چهلــم
مــردم قــم را روز عــزاي عمومــي اعــام كردنــد و از مــردم
خواســتند كــه بــا تعطيلــي كســب و كار و ادارات بــه برپايــي
مراســم بزرگداشــت شــهداء قيــام مــردم قــم بپردازند.بــه هميــن
مناســبت كســبه دماونــد بــا تعطيــل كــردن مغــازه هــا بــه ايــن
دعــوت لبيــك گفتنــد و مــردم بــا حضــور در مراســم ترحيــم و
بزرگداشــت ايــن روز ارزشــمند و مهــم در مســجدجامع دماونــد و
يــاد شــهداء عزيــز قــم را گرامــي داشــتند .ســخنران ايــن مراســم
هنــوز مشــخص نشــده اســت.
ســاواك در اســناد خــود آورده اســت «:متعصبيــن مذهبــي و
روحانيــون از مــردم خواســتند كــه در مراســم ختــم و ترحيــم
شــركت كننــد ».ايــن ســند نشــان مــي دهــد در منطقــه دماونــد
مراســم ترحيــم و عــزاداري بــوده اســت كــه در آينــده بايــد
اطالعــات دقيقتــري بــه دســت آورد.

در پــي اعــام بزرگداشــت فرزنــد بزرگــوار امــام خمينــي (ره)
مــردم دماونــد بــه ايــن دعــوت لبيــك گفتــه ودر مســجدجامع
حضــور پيــدا كردنــد .در ايــن مراســم حجــت االســام
والمســلمين حســيني همدانــي ســخنراني كردنــد.

بــا دعــوت از ســخنرانان انقالبــي مراســم هــاي خاطــره انگيــزي
در تكايــا و حســينيه هــا برپــا گرديــد.

بــه منظــور برگــزاري بزرگداشــت شــهداي يــزد،
جهــرم و اهــواز مــردم دماونــد مغــازه هــا را تعطيــل
كردنــد و درمراســم بزرگداشــت آنــان از ســاعت 4
الــي  5/30در مســجد جامــع دماونــد اجتمــاع نمودنــد.
درايــن مراســم حجــت االســام صبــري كــه از قــم
بــه عنــوان ســخنران دعــوت شــده بــود ،ســخنراني
نمودنــد ودرآن ســخنراني بــه جنايــات رژيــم اشــاره
كردنــد كــه بــه وســيله مامــوران انتظامــي دماونــد
دســتگير و تحــت تحقيــق قــرار مــي گيــرد.
مــردم دماونــد بــراي تعظيــم شــعائر اســامي و

1357/3/15

1356/9/10

()1356/9/10-1356/9/1

1357/2/17

بزرگداشت قيام پانزدهم خرداد 1342

چهلمارتحالحاجآقامصطفيخميني(ره)

محـــــــــــــــــــرم98

چهلم شهداء يزد ،جهرم و اهواز

چهلم شهدای تبريز
و قیام مردم یزد ،جهرم و اهواز

1356/1/10

در حــال حاضــر اســناد يــا اطالعاتــي دراختيــار نداريــم ليكــن بــه
نظــر مــي رســد بــا توجــه بــه واقــع شــدن ايــن چهلــم درايــام
عيــد نــوروز تعطيــات مــردم در شــهرهاي مختلــف بــه ويــژه قــم
و مشــهد در مراســم هــا شــركت داشــته انــد.

چهلمشهداء

1357/3/27

مغازهــا را بســتند.
جمعــي از عالقمنــدان بــه امــام خمينــي (ره) تصميــم

اولين تظاهرات مردمي در مردادماه57
(تاريخمشخصنيست)

مرداد 57

مــي گيرنــد بــراي اوليــن بــار جرقــه اوليــن تظاهــرات
و شــعار دادن بطــور علنــي را امتحــان كننــد .بــر ايــن
اســاس قــرار مــي شــود گــوش بــه گــوش بــه هــم
اطــاع دهنــد و در يــك شــب در نمــاز جماعــت در
مســجدجامع حاضــر گردنــدو بعــد از نمــاز در پشــت
مســجد جامــع كــه نزديــك درب زنانــه بــود حضــور
پيــدا كننــد.
جوانــان كــه اوليــن زمينــه هــاي شــعاردادن را
دردماونــد امتحــان مــي كردنــد بــا اشــتياق در مســجد
حاضــر شــدند و بــا اتمــام نمــاز بــه پشــت مســجد
حاضــر شــدند كــه بــا شــعار دادن يكــي از حاضريــن
تظاهــرات شــروع گرديــد و جوانــان بــا دادن شــعارهاي
ديگــر مســير منتهــي بــه تكيــه فرامــه را بــا ســرعت
طــي كردنــد ودر نزديكــي تكيــه فــراوان از كوچــه پيــچ
پيچــي و فــراوان آن منطقــه متفــرق گرديدنــد.
ايــن اتفــاق بــراي ســاواك و شــهرباني هشــداري بــود
كــه فهميدنــد طرفــداران امــام (ره) فعاليــت خــود را بــا
يــك حركــت انقالبــي آغــاز كــرده انــد.
 -57/6/2تعــداد  20اعالمیــه امــام خمینــی کــه در
رابطــه بــا آتــش ســوزی ســینما رکــس آبــادان مــی
باشــد در شهرســتان دماونــد پخــش گردیــده اســت.
ماموریــن انتظامــی ســه نفــر را بــه اتهــام توزیــع ایــن
اوراق دســتگیر نمودنــد.

تظاهراتوبستنمغازهها

1357/6/16

همزمان با تظاهرات ميليوني تهران كه از قيطريه آغاز شده
بودو يك روز قبل از جمعه سياه ميدان شهدا (ژاله) تهران،
مردم دماوند در روز  57/6/16دست به تظاهرات و بستن
مغازه ها كرده اند.
 57/6/19مجلس ترحيم شهداي  16شهريور
در روز 57/6/19بــه عنــوان اعتــراض بــه كشــتار و بــه خــاك
و خــون كشــيدن مــردم در روز جمعــه  17شــهريور مــردم
مجلــس ترحيــم و بزرگداشــت شــهداي روز  17شــهريور برپــا
كردنــد و دســت بــه تظاهــرات زدنــد.

1357/7/9

* در روز  57/7/9كســبه ومغــازه داران دماونــد بــه عنــوان
اعتــراض بــه رژيــم مغــازه هــا را تعطيــل كــرده و دســت بــه
اعتصــاب زدنــد.

آغاز اعتصاب سراسري دانش آموزان و معلمان
درشهرستاندماوند

مهر 1357

شــايان ذكــر اســت بــا شــروع ســال تحصيلــي و حضــور دانــش
امــوزان در مــدارس ،مرحلــه جديــد مبــارزات و اعتصابــات
مردمــي بــا حضــور دانــش آمــوزان ومعلمــان شــروع گرديــد .در
جريــان اعتصــاب مــدارس در دماونــد نكتــه بســيار مهمــي بــه
چشــم مــي خــورد كــه مربــوط بــه ديدگاههــاي دبيــران ومعلمــان
مذهبــي و ســكوالر و يــا كمونيســتي بــوده اســت.
معلمــان و دبيــران عالقمنــد بــه پيــروزي انقــاب اســامي
بــه رهبــري امــام خمينــي بــر ادامــه اعتصابــات و تظاهــرات و
تعطيلــي مــدارس تاكيــد مــي ورزيدنــد و اعــام مــي كردنــد در
حــال حاضــر پيوســتن بــه جريــان انقــاب واجــب تــر و ضــروري
تــراز حضــور در كالســهاي درس مــي باشــد و در مقابــل معلمــان
وابســته بــه جريــان ديگــر بــه بهانــه علــم آمــوزي ،تعطيلــي را
بــه صــاح نمــي دانســتند و از جملــه آنــان اعــام مــي كردنــد
كــه در تظاهــرات از شــعار « نــان ،مســكن و آزادي» و  ...اســتفاده
گــردد كــه بــا مخالفــت شــديد مواجــه مــي گرديــد.
در اســناد ســاواك نيــز آمــده اســت «در برپايــي ايــن تظاهــرات
هــا بــي شــك دبيــران تنــدرو و بــي وطــن هســتند كــه دانــش
آمــوزان را وادار بــه تظاهــرات مــي نماينــد».
از نــكات قابــل مالحظــه در اعتصــاب مــدارس ايــن اســت كــه
در جريــان تظاهــرات هــا دراســتان ســمنان ( كــه دماونــد جــزء
آن محســوب مــي گرديــد) چنــد شــهر از جملــه دماونــد ،وراميــن،
دامغــان و پيشــوا در اعتصــاب مــدارس پيشــتاز بــوده انــد و
اهميــت بيشــتري بــه نقــش ايــن اعتصابــات در بــه زانــو درآوردن
رژيــم پهلــوي مــي دادنــد.
 :1357/7/15فرهنگيــان دماونــد اعتصــاب كــرده و عــده اي
از آنــان بــه مــدارس امــده ولــي بــه كالس هــاي درس نمــي
روند.دانــش آمــوزان هــم در ســاعت  10در خيابــان بــه راه مــي
افتنــد و شــعارهاي زنــده بــاد خمينــي و پيــروز بــاد خمينــي مــي
گفتنــد و بــه محــض مشــاهده شــدن ماموريــن انتظامــي متفــرق
و فــرار كردنــد.
 :1357/7/19كليــه دبيرســتان هــا تعطيــل شــده اســت و
دانــش آمــوزان دســت بــه تظاهــرات زده انــد.
 :1357/7/20تجمــع بــزرگ معلمــان آمــوزش و پــرورش
دماونــد ( 700نفــر) در دبيرســتان كــورش كبيــر برگــزار گرديــد
كــه در آن بعضــي از دبيــران اقــدام بــه ســخنراني كردنــد.

 :1357/7/25دانــش آمــوزان دبيرســتان كــورش كبيــر در
راه دبيرســتان از كوچــه محلــه چالــكا بــه ســمت خيابــان اصلــي
حركــت كردند.آنــان شــعار مــي دادنــد « يــا حســين» « ،خمينــي
آزاده اســت  -شــاه حرامــزاده اســت « و بــا ذكــر صلــوات و ...بــه
خيابــان اصلــي آمدنــدو بعــد از يــك ســاعت متفــرق شــدند.
 1357/8/3الــي  : 1357/8/17مــدارس تعطيــل و دانــش آمــوزان
دســت بــه تظاهــرات پراكنــده مــي زننــد.

 :1357/8/13بــرای چندمیــن بــار حــدود دو هــزار نفــر از
اهالــی دماونــد دســت بــه تظاهــرات زده و حــرف هــای رکیــک
و ناســزا نســبت بــه شــخص اول مملکــت مــی زننــد کــه پــس
از اتمــام تظاهــرات رئیــس شــهربانی چنــد نفــر را احضــار و
تذکــر الزم را در زمینــه اعمــال زشــت آنــان دادنــد.
 :1357/8/14از وضــع مــدارس دماونــد بــه علــت اعتصــاب
کارکنــان مخابــرات و قطــع تمــاس تلفــن هــا اطالعــی در
دســت نیســت.

اوج تظاهرات و اعتصابات از

نيمه دوم آبان 1357

از  1357/8/17تا پيروزي انقالب اسالمي:
مدارس دماوند بویژه دبیرستان ها تقريبا تعطيل
و در بعضي از مواقع نيمه تعطيل بوده اند و دانش
آموزان و معلمان به همراه مردم در اعتصابات،
تظاهرات و مجالس سخنراني مختلف شهرها و
روستاها شركت مي كرده اند.

 13آبان 1357

از اواسط آبان ماه همزمان با اوج گيري قيام مردم مسلمان
ايران بر عليه رژيم ستمشاهي پهلوي  ،مردم شهرستان
دماوند نيز تحركات و فعاليهاي انقالبي خود را به اوج مي
رسانند كه منتهي به انقالب اسالمي مي گردد.

 14آبان 1357

تظاهرات بزرگ دوم مردم دماوند

 19آبان

در روز نوزدهم آبان ماه  57مردم دماوند مجددا دست به تظاهرات گسترده مي زنند كه منجر به تيراندازي هوايي و پرتاب گاز
اشك آور از طرف نيروهاي انتظامي گرديد و بعد از ساعاتي تظاهر كنندگان متفرق گرديدند.
دردماونــد ســرگردي بنــام ســتوان شــمس در شــهرباني حضــور داشــت كــه مــردم بشــدت از او ناراضــي بودنــد .ســتوان شــمس
بــه همــراه تعــدادي از عناصــر شــهرباني در درگيريهــا شــركت مــي كننــد و عليرغــم تمايــل رييــس شــهرباني و ســرگردي بنــام
مجيــدزاده كــه تمايــل بــه درگيــري هــاي خشــونت بــار ندارنــد ،هــر از چنــد گاهــي در مســير راهپيمايــي هــا اقــدام بــه تيرانــدازي
مــي كننــد.
در اين روز رئيس شهرباني كه بنا بر توصيه مادرش از اقدامات خشونت آميز پرهيز مي كرد در جلوي پله گفت:
«بــه جــان ان خمينــي كــه شــما دوســت داريــد شــعارهاي تنــدو زنــده ندهيــد .همانطــوري كــه شــما «خمينــي» را دوســت
داريــد ســرباز هــم شــاه را دوســت دارد ا گــر توهيــن بكنيــد ممكــن اســت ســربازها تيرانــدازي كننــد» .در همــان روزهــا پــس از
شــعارهاي تنــد مــردم بــر عليــه شــاه و رژيــم ســتم شــاهي ســتوان شــمس و يــك افســر كمكــي كــه از تهــران آمــده بــود مرتــب
بــه مــردم اخطــار مــي كننــد كــه متفــرق گردنــد كــه مــردم قبــول نمــي كننــد و بــا شــعارهاي تنــد پاســخ مــي دهنــد .ايــن روز
از مهيــج تريــن روزهــاي مبــارزات مــردم دماونــد بــوده اســت.

پيروزيخونبرشمشير
سومينتظاهراتگستردهوبزرگمردمدماوند

( در روز تاسوعاي حسيني )1357/9/19-1399

در تاريــخ  13آبــان مــاه چنــد هــزار نفــر از مــردم در شــهر
دماونــد تظاهــرات نمــوده و شــعارهاي تنــد عليــه شــاه و
حمايــت ازانقــاب اســامي و امــام خمينــي ســرمي دهنــد
كــه منجــر بــه درگيــري و خشــونت مــي گــردد .در ايــن
رابطــه تنــي چنــد از مــردم بــه ســاواك احضــار مــي گردنــد.
در تاريــخ  14آبــان مــاه كاركنــان مخابــرات وســاير ادارات
اعتصــاب كــرده انــد كــه ارتبــاط بــا مراكــز ديگــر قطــع مــي
باشــد.

شهادتشهيدداودمنفرد

 17آبان

در بعدازظهر روز  17آبان ماه مردم به مناسبت شب هفت
شهيد داود منفرد در آمريكا در مسجد جامع اجتماع وسیعي
برپا مي كنند .در اين اجتماع حجت االسالم والمسلمين
سيدرضا اكرمي سخنران مشهور سخنراني كردند و با سخنان
ميهج خود مردم را آماده تظاهرات مي كند.
بعــد از پايــان ســخنراني مــردم اعــم از زن و بچــه بــا
داشــتن عكســهايي از امــام خمينــي ،دكتــر شــريعتي و
رضايــي و پرچــم هــا و پالكاردهــا و پوســترهاي مبتنــي
بــر برپايــي حكومــت اســامي و حمايــت از امــام خمينــي
(ره) از مســجد جامــع خــارج شــده و بــا احساســات فــراوان
و مهيــج شــعارهاي انقالبــي ســر مــي دهنــد و بــر عليــه
شــاه و دولــت نظامــي و آمريــكا و شــوروي و اســرائيل شــعار
مــي دهنــد .ايــن تظاهــرات از مهمتريــن و شــورانگيزترين
تظاهــرات هــاي دماونــد بــوده اســت.

در روز تاسوعاي حسيني كه همه ساله مردم با شور و اشتياق به عزاداري سرور و ساالر شهيدان مشغول بوده اند ،در اين روز با
عظمت و اوج عزاي حسيني ،به پا خاسته اند و يكبار ديگر با حمايت جانانه از امام امت و پيروي از شهداي به خون خفته انقالب
اسالمي دست به تظاهرات گسترده و بزرگ زده اند.
 -1بــه اذعــان و اعتــراف ســاواك كــه معمــوال كمتــر از حــد معمــول آمــار مــي دهنــد ،جمعيــت شــركت كننــده در راهپيمايــي را
 30هــزار نفــر تخميــن زده اســت كــه قاعدتــا بايــد بيــش از ايــن تعــداد باشــد.
 -2نكتــه بســيار مهــم در ايــن راهپيمايــي حضــور عــده اي كــم از طرفــداران گرايــش كمونيســتي بــا حمــل پرچــم هــاي داس و
چكــش بــوده اســت كــه مــورد اعتــراض مــردم قــرار مــي گيــرد كــه بالفاصلــه از صحنــه محــو مــي گــردد.
 -3تظاهــرات مطابــق معمــول ســاعت 30/9صبــح از ميــدان امــام خمينــي (ره) شــروع گرديــد و در جلــوي شــهرباني مــردم
اجتمــاع كردنــد و پــس از ســخنراني مختصــر حجــت االســام والمســلمين محمدتقــي عبــدوس بــه راهپيمايــي ادامــه دادنــد و در
جلــوي شــهرداري و فرمانــداري اجتمــاع كردنــد.
 -4شــعارهاي راهپيمايــي مطابــق معمــول ماننــد « رهبــر مــا خمينــي اســت  ،نهضــت مــا حســيني اســت»  « ،وليعهــدت بميــرد
شــاه جــاد»  « ،نــه شــرقي نــه غربــي حكومــت اســامي يــا جمهــوري اســامي».
 -5ســخنران ايــن مراســم حجــت االســام عبــدوس بود.ابتدادرجلــوي شــهرباني بــا گذاشــتن يــك صندلــي اقــاي عبــدوس بــاال
رفــت و از ماموريــن انتظامــي و ســربازان اعزامــي از تهــران خواســت از تيرانــدازي بــه معلميــن و بــرادران و خواهــران خــود
خــودداري كننــد و در ادامــه گفتنــد كــه مــا ظــرف امشــب و فرداشــب برنامــه هــاي خــود را پيــاده خواهيــم كــرد.
ايشــان تندتريــن برخوردهــا را بــا رژيــم پهلــوي كــرد و خواهــان نابــودي آن رژيــم گرديــد و تقاضــاي مــردم را برپايــي حكومــت
اســامي دانســت.
ايشــان مجــددا در جلــوي بيمارســتان ســخنراني كردنــد و در انتهــا قطعنامــه راهپيمايــي قرائــت گرديــد.از مهمتريــن بندهــاي
قطعنامــه برپايــي حكومــت اســامي و آزادي زندانيــان سياســي بــوده اســت كــه مــردم آن را بــا تكبيرهــاي خــود تاييــد مــي
كردنــد.
 -6در ايــن روز همــه آمــده بودند.بنظــر مــي رســيد كســي نبــود كــه نيايــد و اگــر نيامــده بــود حتمــا عــذر مهمــي داشــت.زن و
مــرد ،كوچــك و بــزرگ  ،روحانــي و دانشــجو ،پيــر و جــوان ،كاســب و كارگــر و كشــاورز ،شــهري و روســتايي حتــي كســاني كــه
تــا آن روز از ســر احتيــاط يــا محافظــه كاري يــا عــدم خوشــبيني بــه اوضــاع مملكــت و كشــور در مراســم هــا شــركت نمــي
كردنــد ،درآن روز آمدنــد .مــردم يكپارچــه شــركت كــرده بودنــد.

عزاداري شورانگيز مردم در روز عاشورا

1399/1/10ه-ق (1357/9/20ه-ش)

مــردم شهرســتان دماونــد در هــر محلــه و كــوي اعــم از شــهرو
روســتا بــه اقامــه عــزاي ســرور و ســاالر شــهيدان حضــرت
اباعبــداهلل الحســين (س) پرداختنــد .از مهمتريــن اقدام مــردم بويژه
جوانــان تشــكيل دســتجات ســينه زنــي شــورانگيز بــا شــعارهايي از
مضاميــن عاشــورايي و انقــاب اســامي و رهبــري امــام خمينــي
بــوده اســت و در پايــان مــردم در جلــوي شــهرداري اجتمــاع
كردنــد كــه حجــت االســام والمســلمين رازينــي ســخنران ايــن
مراســم بــود.

شـامغـريبـان

عـــاشـــورای57

چند سال بود به همت جوانان مبارز و دست اندركاران انجمن
كاوشهاي ديني وعلمي  ،مراسم شام غريبان رنگ و بوي واقعي
عاشوراي حسيني پيدا كرده بود.جمعيت زيادي از مردم بويژه
جوانان پرشور از مسجدجامع حركت مي كرده و پس از طي كردن
محالت قاضي ،فرامه ،چالكا ،درويش و روح افزاء در محل امامزاده
عبداهلل محله درويش مراسم را به پايان مي رساندند كه هنوز ادامه
دارد.
امــا شــام غريبــان عاشــوراي ســال  57رنــگ و بويــي ديگــري
دارد .جوانــان درايــن ســال شــور ديگــري داشــتند.نوحه هــا از
حــرارت بيشــتري برخــوردار بــود .فريادهــا بــه اوج مــي رســدي.
نقطــه اوج ايــن فريــاد در پاســخ بــه فريــاد رســاي حــاج حســين
فتاحــي بــود كــه فريــاد زد:
آزادگان اســام  /وضــوي خــون بگيريــد  /مانــدن اگرچــه ننــگ
اســت  /بهتــر كــه مــا بميريــم
كیست مرا ياري كند  /لبيك لبيك
از دين نگهداري كند  /لبيك لبيك
از كربالي ديروز  /تا كربالي امروز  /آيد ندا از حسين
كیست مرا ياري كند  /لبيك لبيك
از دين نگهداري كند  /لبيك لبيك
پــس از پايــان ايــن شــور و هيجــان مــردم در قالــب دســتجات
ســينه زنــي ،نوحــه هــاي شــام غريبــان امســال را كــه از مضاميــن
انقالبــي برخــوردار بــود را مــي خواندنــد.
بــه محــض پايــان نوحــه دســته اول ،دســته دوم بــا شــور و
حــرارت بيشــتري ادامــه مــي داد .بويــژه در خيابــان اصلــي شــهرو
داخــل حســينيه هــا كــه حقــا خاطــره انگيــز بود.يــادش بخيــر.

شهادت امام سجاد (ع) و برپايي راهپيمايي بزرگ

 12محرم )1357/9/21(1399

از ساعت  9مردم هر محل در قالب دستجات عزاداري از حسينيه ها حركت كردند و ضمن نوحه خواني و زنجيرزني و
مراسم معمول در جلوي شهرباني اجتماع كردند و شعارهاي مختلف انقالبي بر عليه رژيم ستم شاهي و حمايت از امام
خميني (ره) سردادند و سپس مسير را ادامه داده و در جلوي فرمانداري و شهرداري اجتماع كردند.در اين اجتماع كه به
اذعان ساواك  50هزار نفر شركت كرده بودند  ،حجت االسالم اكرمي سخنراني كرد و در پايان مراسم مردم متفرق
گرديدند.
 -57/9/24برابــر اعــام ســازمان دماونــد ســاعت  8عــده زیــادی از اهالــی دماونــد و عــده ای از تهرانــی هــا در تکیــه
ـره و محــرک از تکیــه محلــه قاضــی
محلــه قاضــی دماونــد اجتمــاع و پــس از نشــان دادن چنــد فیلــم و نمایشــنامه مضـ ّ
ـره تعــدادی الســتیک کهنــه جمــع و آتــش زده و راه را
بــه میــدان فرامــه آمــده ،ضمــن تظاهــرات و دادن شــعارهای مضـ ّ
بنــد آورده انــد کــه ماموریــن شــهربانی دخالــت و تیرانــدازی هوایــی کــرده و در ســاعت  12/30بــدون اتفــاق متظاهریــن
متفــرق نمــوده انــد.
 -57/9/24برابــر اعــام ســازمان دماونــد ســتون یادبــودی کــه در میــدان فرامــه دماونــد قــرار گرفتــه ،عــده ای از
افــراد ناســالم دماونــد دور ســتون الســتیک هــای کهنــه آتــش زده و ســتون یادبــود نیــز ســوخته و خــراب شــده اســت.
 -57/10/4طبــق اظهــارات تلفنــی شــهربانی مجــددا اهالــی دماونــد تظاهــرات را انجــام داده کــه ابتــدا قصــد داشــتند
یکــی از جیــب هــای شــهربانی را آتــش بزننــد ولــی ماموریــن جلوگیــری و متظاهریــن را متفــرق نمــوده انــد .لکــن در
مرحلــه بعــدی تظاهــرات چنــد ناشــناس لوحــه یادبــود میــدان فرامــه را از ســتون مربوطــه کنــده و بــه ســرقت بــرده انــد.
 -57/10/8بــه گــزارش تلفنــی رئیــس شــهربانی دماونــد از ســاعت  6الــی  9تظاهراتــی در دماونــد انجــام و
تظاهرکننــدگان بــا مسلســل و تفنــگ بســوی ماموریــن تیرانــدازی و ماموریــن نیــز متقابــا تیرانــدازی نمــوده انــد.
تظاهرکننــدگان قصــد پاییــن آوردن مجســمه را داشــتند.
 -57/10/9روز جــاری حــدود دو هــزار نفــر در شــهر دماونــد دســت بــه تظاهــرات زده و قصــد پاییــن آوردن مجســمه
اعلیحضــرت را داشــته کــه بــا مداخلــه ماموریــن شــهربانی موفــق نگردیــد و تظاهــرات در ســاعت  12پایــان پذیرفتــه
اســت.
 -57/10/12منــزل آقــای افتخــاری کارمنــد ســاواک را تهدیــد بــه آتــش ســوزی نمودنــد کــه بــا وســاطت فرمانــده
گروهــان تظاهرکننــدگان متفــرق شــد.
 -57/10/14منــزل ســرهنگ (زیبایــی) در دماونــد توســط اخاللگــران بــه آتــش کشــیده شــد و خــودش نیــز تهدیــد
بــه قتــل گردیــده اســت.

1357/11/2

* در تاريــخ  1357/11/2مــردم دماونــد ،رودهــن ،آبعلي،
بومهــن و ســاير شــهرها دســت بــه تظاهــرات زدنــد.
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شهادت شهيد ناصر صديفي

1357/11/8

1357/11/12

با توجه به ممانعت رژيم بختيار از ورود حضرت امام خميني (ره) به ايران ،روحانيون بزرگ تهران و كشور در مسجد دانشگاه
تهران دست به تحصن زده و خواستار رفع ممانعت از ورود حضرت امام به ايران بودند.اقشار مختلف مردم براي پشتيباني از اين
حركت ارزشمند روزها در جلوي دانشگاه و داخل آن حضور پيدا مي كردند .ازجمله در روز  57/11/8مردم دماوند در قالب چند
ميني بوس در جلوي دانشگاه حاضر گرديدند .گاردي ها دست به حمله خشونت بار زده  37 ،نفر از هموطنان شهيد و  400نفر
زخمي گرديدند.

بــا توجــه بــه نزديــك شــدن حضــور امــام در بهشــت زهــرا در
روز  57/11/12و درخواســت كمــك از جوانــان بــراي انتظامــات
مراســم اســتقبال از امــام (ره) حــدود  70نفــر از جوانــان در شــب
 57/11/12در منــزل حــاج عبدالــه عســگري در تهــران حضــور
پيــدا كــرده و پــس از هماهنگــي الزم وارائــه شــرخ وظايــف
دوســتان  ،آنــان در روز دوازدهــم بهمــن در بهشــت زهــرا حضــور
پيــدا كــرده و بخشــي از انتظامــات محــل جلــوس حضــرت امــام
(ره) را بــه عهــده گرفتنــد.

تشييع جنازه شهيد ناصر صديفي

1357/11/15

شهيد بزرگوار « ناصر صديفي»
از زمره اين شهيدان بود كه به لقاءاهلل پيوست.

1357/11/10

هيجان مردم دماوند به اوج رسيده بود .همزمان با نزديك شدن
پيروزي انقالب اسالمي و ورود امام خميني (ره) به ايران،
دماوند رنگ و بوي شهادت گرفته بود.مراسم تشييع جنازه
شهيد ناصر صديفي با حضور اقشار مختلف مردم انجام گرديد
و در اين مراسم مردم به عزاداري و شعار دادن هاي مختلف
پرداختند.
در ايــن روز مراســم ترحيــم و يادبــود ايــن شــهيد عزيــز در
حســينيه محلــه درويــش برپــا گرديــد كــه در آن مراســم
حجــت االســام والمســلمين دري نجــف آبــادي ســخنراني
كردنــد.

مــردم دماونــد طــي اجتماعــي از وزيــري دولــت مهنــدس
بــازرگان پشــتيباني نمودنــد .در هميــن روز بــا توجــه بــه
تيرانــدازي عناصرانتظامــي  ،مــردم خشــمگين گرديــده ومجســمه
يادبــود ششــم بهمــن را بــه آتــش كشــيدند.

1357/11/19
جوانــان انقالبــي تصميــم مــي گيرنــد مجســمه مســتقر در ميــدان
 17شــهريور فعلــي را ســرنگون نمايند.رييــس شــهرباني جمعــي از
معتمديــن را احضــار نمــوده ودرخواســت مــي كنندجوانــان اقــدام
بــه ايــن عمــل ننماينــد تــا نيروهــاي شــهرباني شــبانه مجســمه
را پاييــن آورده و بــه شــهرباني حمــل نماينــد.

نقش معلمان ،دبیران و دانش آموزان
در پیروزی انقالب اسالمی در سال57

* اشاره
نقش مدارس در اوج گیری انقالب اسالمی ویژه است.کافی است مروری به تظاهرات های قبل از مهر  ۵۷و بعد از آن بیاندازیم .دماوند هم از
این قاعده مســتثنی نبود.آن چه می خوانید درآمدی بر تبیین و روشن سازی این بخش از تاریخ سیاسی و انقالبی منطقه است .براین باوریم
نقش دانش آموزان و معلمان را باید از انجمن کاوشــها کند وکاو کرد و جلو آمد.لکن این نوشــته روزشماری است مستند به اسناد ساواک و
شــهربانی دماوند درســال  ،۵۷همراه با توضیحاتی از یک ابتکار جالب ،در راه اندازی مدارس در حسینیه ها که در نوع خود در کشور کم نظیر
بود.طبعا باید با دانش آموزان و معلمان آن روز به گفتگو نشست.ان شاءاهلل برای چهلمین سال انقالب این کار بایسته انجام خواهد شد.

با شــروع ســال تحصیلی در مهر  1357و حضور دانش آموزان در مدارس ،مرحله جدید مبارزات و اعتصابات مردمی در کشــور با حضور دانش آموزان و معلمان شروع گردید.
اسناد ساواک و مشاهدات شفاهی نشان می دهد فرهنگیان و دانش آموزان دماوند در زمینه برگزاری تظاهرات و اعتصابات مدارس خوش درخشیدند و فعاالنه حضور پیدا کردند.
 -1اسناد نشان می دهد در این اعتصابات و تظاهرات ها مدارس دماوند ،ورامین ،پیشوا و دامغان نسبت به سایر شهرستان های استان سمنان پیشتاز و فعالتر بوده اند و اهمیت
بیشتری به نقش این اعتصابات در به زانو درآوردن رژیم پهلوی می دادند.
 -2نقش معلمان در برپایی این تظاهرات ها برجسته بوده است .در اسناد ساواک آمده است در برپایی این تظاهرات ها بی شک دبیران «تندرو و بی وطن» هستند که دانش
آموزان را وادار به تظاهرات می نمایند.
 -3در این تظاهرات ها که غلبه بر معلمان و دبیران مذهبی بوده است ،معلمان و دبیران با گرایش سکوالر و کمونیستی هم حضور داشتند.
معلمــان و دبیران عالقمند به پیروزی انقالب اســامی به رهبری امام خمینی به ادامه اعتصابــات و تظاهرات و تعطیلی مدارس تاکید می ورزیدند و اعالم می کردند در حال
حاضر پیوســتن به جریان انقالب واجب تر و ضروری تر از حضور در کالس های درس می باشــد .در مقابل معلمان وابسته به جریان کمونیستی به بهانه علم آموزی ،تعطیلی را
به صالح نمی دانستند و از جمله آنان اعالم می کردند که در تظاهرات از شعار «نان ،مسکن و آزادی» استفاده گردد که با مخالفت شدید مواجه می گردید.
 -4بی شــک در کنار معلمان و دبیران ،دانش آموزان بویژه دانش آموزان دبیرســتانی نقش بسزائی در گسترش تظاهرات های مدارس ،توزیع اعالمیه ها و حضور در تظاهرات
مردمی داشتند که در اسناد ساواک به این امر توجه شده است.
رد ��� -ﻦ ١٣٩٧
 -5در مدتی که جامعه معلمان و دانش آموزان در حال اعتصاب بودند ،تدبیری انجام شــد تا هم دانش آموزان از لحاظ درســی عقب نمانند و هم بحث اعتصابات پابرجا باشد؛
ﻪ ﻣﺒﺎرك ﻓﺠﺮ
دو مدرسه راهنمایی و دبیرستان را غیررسمی دائر و دانش آموزان بطور فشرده از درس ها استفاده کردند.

رد ��� -ﻦ ١٣٩٧

ﻪ ﻣﺒﺎرك ﻓﺠﺮ

نشرهی ره آورد  -بهمن 1397
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روزشمار تعطیلی مدارس دماوند در سال 57
 - 57/7/15در تاریخ  15/7/57فرهنگیان دماوند اعتصاب کرده و عده
ای از آنان به مدارس آمده ولی به کالس های درس نرفتند و یک عده
از دانش آموزان بیرون آمده .حدود ساعت  1در خیابان به راه می افتند و
شعارهای زنده باد خمینی ،پیروز باد خمینی می گفتند و به محض مشاهده
شدن مامورین انتظامی متفرق شده و فرار کردند.
-57/7/19کلیه دبیرستان ها تعطیل شده است و دانش آموزان دست به
تظاهرات زده اند.
 -57/7/20تجمع بزرگ معلمان آموزش و پرورش دماوند ( 700نفر) در
دبیرستان کورش کبیر برگزار گردید که در آن بعضی از دبیران اقدام به
سخنرانی کردند.
 -57/7/25دانش آموزان دبیرستان کورش کبیر در راه دبیرستان از
کوچه محله چالکا به سمت خیابان اصلی حرکت کردند و شعار می دادند «یا
حسین»  « ،خمینی آزاده است ،شاه حرامزاده است» و با ذکر صلوات  ...به
خیابان اصلی آمدند و بعد از یک ساعت متفرق شدند.
 -57/7/27مدارس دماوند در وضع عادی است.
 -57/8/2دبیرستان های دامغان ،شاهرود و دماوند بصورت نیمه تعطیل
است.
 -57/8/6وضع مدارس شاهرود ،ورامین ،دماوند و دامغان تاکنون عادی و
بصورت نیمه تعطیل می باشد.
 -57/8/7دبیرستان های دامغان و دماوند به صورت نیمه تعطیل و عادی
می باشد.
 - 57/8/8دبیرستان های دامغان ،ورامین و دماوند عادی و نیمی از
کالس ها دائر است.
 -57/8/9دبیرستان های ورامین ،دماوند ،شاهرود نیز بصورت نیمه
تعطیل می باشد.
 -57/8/10کالس های دبیرستان های دامغان و دماوند دائر و وضع
عادی می باشد.
 -57/8/13مدارس دامغان و دماوند عادی و کالس ها دائر می شود.
 -57/8/14از وضع مدارس دماوند به علت اعتصاب کارکنان
مخابرات و قطع تماس تلفنی اطالعی در دست نیست.
 -57/8/15کلیه مدارس سمنان و شاهرود و دماوند تعطیل است.
 -57/8/16مدارس سمنان ،شاهرود ،دماوند و گرمسار تعطیل می
باشد.
-57/8/21مدارس ورامین و دماوند اکثرا ً بصورت نیمه تعطیل
می باشد.
 -57/8/23بجز مدارس ابتدایی سایر مدارس دماوند تعطیل
می باشد.
-57/8/24کلیه مدارس سمنان ،ورامین و دماوند تعطیل
است.
 -57/8/25کلیه دبیرستان های سمنان ،ورامین ،دامغان،
شاهرود و دماوند تعطیل می باشد.

 -57/8/27کلیه مدارس سمنان ،ورامین و دماوند تعطیل می باشد.
 -57/9/4بجز دبستان ها و مدارس راهنمایی دوره اول کلیه دبیرستان های
دامغان ،شاهرود ،ورامین ،گرمسار و دماوند تعطیل می شود.
 - 57/9/7پیش از ظهر روز جاری کلیه مدارس سمنان ،دوره های متوسطه
ورامین ،گرمسار ،دماوند و شاهرود تعطیل است .حدود  300نفر از فرهنگیان
در جلو اداره آموزش و پرورش اجتماع و سخنرانی تحریک آمیز انجام نمودند.
 - 57/9/9بجز دبستان ها ود وره اول راهنمایی ،کلیه دبیرستان های ورامین،
شاهرود و دماوند تعطیل است.
 - 57/9/11بجز دبستان ها و مدارس راهنمایی ،دوره اول کلیه دبیرستان های
شاهرود ،دماوند و ورامین تعطیل است.
 11تا  -57/9/21مصادف با دهه محرم می باد .در روز تاسوعا و عاشورا مردم
و معلمان و دانش آموزان بصورت دستجات عزاداری و زنجیرزنی از تکایا
حرکت کرده و در جلوی شهربانی و شهرداری به سخنرانی سخنران گوش
دادند.
 -57/9/25بجز دبستان ها و مدارس راهنمایی ،دوره اول کلیه دبیرستان های
شاهرود ،ورامین و دماوند تعطیل است.
 -57/10/16بجز دبستان ها و مدارس راهنمایی ،دوره اول کلیه دبیرستان
های ورامین ،گرمسار و دماوند تعطیل است.

نقشی که دیده نمی شود!!
نگـاهیبـهنقشدانشآمـوزاندماونـدیدرانـقالباسالمی
حمیــــد
آقـــایـی

یکم:

کــم رنگــی نقــش دانــش آمــوزان در شــکل گیــری و پیشــبرد انقــاب اســامی،اختصاص بــه
دماونــد ندارد،ایــن کــم لطفــی تاریخــی نســبت بــه دانــش آمــوزان ،تقریبــا همــه جایــی اســت.

دوم:

در بــاره علــل نادیــده گرفتــن جنبــش دانــش آموزی،ســخن بســیار اســت و مجــال دیگــری را
میطلبــد،از جملــه ایــن علتهــا:
 نــگاه کــم بینانــه و خُ ــرد انگارانــه بــه ایــن قشــر موثــر امــا خاموش!ازســوی مورخــان  ،مثــلبســیاری از عرصــه هــای دیگرباعــث شــده اســت کــه ایشــان بــه چشــم نیاینــد.
 نوجــوان و جــوان بودن،دلیــل دیگــر ایــن کــم توجهــی اســت،این در حالــی اســت کــه شــکلگیــری شــخصیت افــراد در ایــن دوره اتفــاق مــی افتد.اگــر از هــر کــدام از مبــارزان قدیــم و کنونی
بپرســید،اکثر قریــب بــه اتفــاق آنــان ،بــروز روحیــه مبــارزه جویــی در خویــش را بــه دوران دانــش
آمــوزی برمــی گردانند.امــا هــم اینهــا نیــز از بیــان دقیــق آن غفلــت مــی کننــد.
ـیالیَّت و جابــه جایــی ســریع از یــک مقطــع بــه مقطــع دیگــر و ورود بــه عرصــه دانشــجویی
 سـ ّو طلبگــی و دیگــر اصنــاف ،از دالیــل ایــن کــم اعتنایــی اســت.اکثر مبــارزان دربیــان ســابقه
مبارزاتــی خود،اشــاره ای بــه دوره مدرســه و دبیرســتان مــی کننــد و لکــن ،گویــا مبــارزه از آنجــا
مــی داننــد کــه قامــت کشــیده انــد وپشــت لبشــان مویــی روییــده و محاســنی بــر رخ نشــانده انــد.

سوم:

بــا ایــن همــه  ،اگــر تحقیــق کتابخانــه ای و بــه خصــوص میدانــی صحیــح و علمــی و مداومــی
انجــام شود،گوشــه هایــی ســایه روشــن از مبــارزات مــردم مســلمان ایــران ،از افــق مبــارزات
دانــش آمــوزی طلــوع خواهــد کــرد کــه الحــق زیبــا و دیدنــی اســت.
شــاید امــروزه کمتــر کســی بداند،اولیــن تظاهــرات برعلیــه رژیــم پهلــوی پــس از خفقــان بــی
ســابقه دوره ی رضاخــان،در قصــه بلــوای نــان و درســال ۱۳۲۱توســط دانــش آمــوزان دبیرســتان
صنعتــی تهــران و بــه رهبــری ســید مجتبــی میرلوحــی (نــواب صفوی)اتفــاق افتــاد و بــه همــه
کشــور ســرایت کــرد!در بــاره فعالیتهــای موثــر دانــش آمــوزان در دهــه بیســت و ســی و چهــل
و پنجــاه شمســی ،کمتــر کتابــی منتشــر شــده اســت .کتــاب خواندنــی و مســتند ؛»از اینجــا آغــاز
مــی شــود» اث ـ ِر دوســت فاضــل و اندیشــمندم ،دکتــر یعقــوب توکلــی کــه بــه خوبــی بــه ایــن
فرازهــای تاریخــی پرداختــه اســت ،شــاید تنهــا اثــر در ایــن موضــوع باشــد!!در ایــن کتــاب آمــاری
منتشــر شــده اســت کــه نشــان مــی دهــد،در صــد شــهدای مبــارزه در فاصلــه ســال  ۴۲تــا آغــاز
انقــاب اســامی،در مقطــع دانــش آمــوزی بیشــترین درصــد ،یعنــی  ۵۱درصــد بــوده اســت(ص
)۲۰۶

چهارم:

ردپــای واضــح حرکتهــای دانــش آمــوزی در دماونــد را از نیمــه دوم دهــه چهــل در دماونــد مــی
تــوان یافت.آنــگاه کــه بچــه مذهبــی هــای دماونــد در دو عرصــه ،بــا مشــکل مواجــه شــدند.از
ســویی هجمــه فرهنگــی رژیــم پهلــوی کــه دام ولنــگاری فرهنگــی و اعتقــادی را بــه هربهانــه
ای در مدرســه و اردو و کلــوپ و باشــگاه و مناســبتی مــی گســتراند و از دیگــر ســو شــبهه افکنــی
هــای رو بــه افزایــش برخــی عناصــر چپــی و کمونیســت بــه ویــژه درفضــای دبیرســتانها برایــن
مشــکل مــی افــزود.در گفتگوهــای انجــام شــده بــا موسســان انجمــن کاوشــهای دینــی و علمــی
،چنــد نکتــه بــه چشــم مــی آیــد:
 همگــی در دوره دبیرســتان احســاس بــی پناهــی داشــتند و دنبــال کســی مــی گشــتند کــه دربرابــر ایــن شــبهات تجهیزشــان کنــد و بــه مصــاف شــبهه پراکنــان ببرد،تــا آنجــا کــه برخــی
در همــان دوران دبیرســتان بــه درســهای حــوزه روی آوردنــد و نــزد روحانیونــی ماننــد ؛مرحــوم
حجــت االســام شــیخ ذبیــح اهلل رفیعــی ،دروس حــوزوی را آغــاز کردند.همچنیــن بــه نــزد
مرحــوم آیــت اهلل مجــد رفتنــد و مشــکالت خــود را بــاز گفتنــد و وی نیــز بــا روی بــاز بــه
کمکشــان آمــد و تــا مــدت مدیــدی مامــن فکــری واعتقــادی شــان بود.آنــگاه بــه فکــر راه
انــدازی تشــکل و انجمــن افتادنــد تــا هــم بــرای خــود پناهــگاه مســتحکمی دســت و پــا کننــد و
هــم وســیله ای بــرای نجــات دیگــر دانــش آمــوزان دماونــدی بشوند.اســناد هــم گــواه ایــن اســت
کــه جرقــه هــای ایــن حرکــت در دوران دانــش آمــوزی ایشــان خــورده و کســانی چــون حســین

شــریعتمداری و محمــود صفــری و مرتضــی الویــری و حبیــب اهلل توســلی و محمــد محســنی نیــا
و هــادی رهنمافــر و ...را بــه میــدان آورده اســت و از آن پــس نیــز انجمــن ،بیــش از هــر جــای
دیگــر میعــادگاه دانــش آمــوزان بــوده اســت.
 از همیــن دوران دانــش آمــوزی اســت کــه حــس نفــرت و انزجــار از رژیــم پهلــوی در ایــنجوانــان شــکل مــی گیــرد و بــه تدریــج آنهــا را بــه عرصــه ی مبــارزه مــی کشــاند و پــای
بزرگانــی چــون :شــهید باهنــر و آقــای امامــی کاشــانی و معلــم شــهید اســتاد جــواد شــرافت را
بــه ایــن جلســات بــاز مــی کنــد و از همیــن مقطــع اســت کــه مبــارزه جــزو جــدا ناشــدنی از
زندگیشــان مــی شــود و بــه اســتقبال خطــرات و ســختی هایشــان مــی بَــرد.

پنجم:

در دوران شــکل گیــری انقــاب اســامی در ســال  ۵۶و اوج گیــری آن در ســال  ۵۷بــاز هــم
نقــش دانــش آمــوزان دماونــدی از هــر نقشــی پررنــگ تــر اســت امــا مــع االســف بــاز هــم بــه
چشــم نیامــده اســت.روح اهلل حســینیان در کتــاب یکســال مبــارزه بــرای ســرنگونی رژیــم شــاه،می
نویســد:
«اعتراضات از دوم مهرماه حرکت رو به رشد خود را آغاز می کند...از این تاریخ
نیروی جدید دانش آموزی وارد صحنه می شود که تعادل را به نفع امام خمینی به
هم می زند(»...ص )۳۶۰
جالــب اســت بدانیــم ،اســناد بــه جــای مانــده از ســاواک کــه مــا در ره آورد در بخــش روزشــمار
انقــاب اســامی در دماونــد منتشــر کردیم،رشــد تظاهــرات در دماونــد را بــا شــروع ســال
تحصیلــی و از  ۱۵مهرمــاه  ۱۳۵۷نشــان مــی دهد.تــا قبــل از مهرمــاه ، ۵۷تظاهــرات در دماونــد
هــم از نظــر تعــداد شــرکت کننــده چشــمگیر نبــود و هــم از نظــر تعــداد برگزاری.البتــه ایــن
حکایــت همــه ی کشــور اســت.حق ایــن اســت کــه بــاز گشــایی مــدارس ،شــور ونشــاط ویــژه
ای را پدیــد آورد و خــون پــاک دانــش آمــوزان در  ۱۳آبــان جــای خاصــی بــه انقــاب اســامی
بخشــید.البته نقــش معلمــان مبــارز در ایــن مبــارزات انــکار ناشــدنی اســت.اما در واقــع در مــوارد
زیــادی ،ایــن دانــش آمــوزان بودنــد کــه معلمــان را هــم بــه صحنــه مــی آوردنــد.

ششم:

نقــش دانــش آمــوزان دماونــدی را در شعارنویســی هــای دوران انقالب،کــه کار پــر خطــری بــود
و تالشــهای مخفــی و مجاهدتهــای آنــان در تــدارک تظاهــرات در دماونــد و شــهرها و مناطــق
اطراف،فصــل دیگــری را مــی طلبد.جلســات مخفیانــه و برنامــه ریزیهــای شــبانه بــرای تــدارک
و انتظامــات تظاهــرات و مقابلــه بــا تــو طئــه هــای ســاواک و شــهربانی از جملــه ایــن اقدامــات
اســت کــه بــار اصلــی آن بــر روی دوش دانــش آمــوزان دماونــدی بــوده اســت.

هفتم:

در یکــی از ویــژه نامــه هــای گذشــته،به موضــوع ادامــه درس ،همــراه بــا مبــارزه ی دانــش
آمــوزان در حســینیه هــای دماونــد اشــاره کردیــم کــه توســط برخــی معلمــان مذهبــی و انقالبــی
بــه شــکل ابتــکاری انجــام شــد و حســینیه هــای فرامــه و قاضــی را تبدیــل بــه پاتــوق روزانــه
مبــارزه و ســرودخوانی و شــعار نویســی و ســخنرانی و فعالیتهــای هنــری و ادبــی کــرد و تبدیــل
بــه پدیــده ای زیبــا و منحصــر بــه فــرد در کشــور شــد.

هشتم:

و البتــه ایــن نقــش در پــس از پیــروزی انقــاب در قالــب انجمنهای اســامی دانــش آموزی،پایگاه
هــای بسیج،شــاخه هــای دانــش آمــوزی حــزب جمهــوری اســامی و...ادامــه یافــت کــه مجالــی
وســیعتر را مــی طلبــد.

نهم:

کنــد وکاو تاریخــی محققانــه و مســتند در بــاره ایــن نقــش نادیــده ،بســیار الزم وضــروری اســت
و همتــی جداگانــه را مــی طلبــد کــه امیدواریــم جامــه ی تحقــق بپوشــد..
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الف-نهضت
امام خمینی(ره)
سال:42

مرحــوم حبیــب اهلل عســگر اوالدی از مؤسســین و اعضــای حــزب موتلفــه اســامی و از مبارزیــن دوره
ستمشــاهی دربــاره حــاج میــرزا عبــداهلل توســلی میگویــد:
در دهــه عاشــورایی کــه خــرداد مــاه بــود پیشــنهادی را از هیئــت هــای مؤتلفــه  ،خدمــت امــام(ره) بردیــم
کــه اگــر اجــازه بدهیــد یــک حســاب جــاری بــرای ســاختن مدرســه فیضیــه بــه نــام شــما بــاز کنیــم.
خدمــت امــام عــرض کــردم  :ایــن پیشــنهاد از طــرف کســی نیســت ،ایــده خــود مــا اســت .امــام(ره)
فرمــود  :ایــن کار شــدنی اســت؟ عــرض کــردم  :شــما یــاد دادیــد کــه کار نشــد نــدارد .فرمودنــد :برویــد
بــا ده نفــر مشــورت کنیــد اگــر آنهــا تصدیــق کردنــد ،انجــام دهیــد .بعــد امــام اشــاره کردنــد  :حــاج
خیــری اســت .مراجــع بــه ایشــان
عبدالــه توســلی را مــی شناســید؟ گفتــم :بلــه .گفتنــد :ایشــان آدم ّ
عالقــه دارنــد  .گفتــم  :ایشــان دایــی مــن هســتند .دعــا فرمودنــد و گفتنــد :ایشــان فــداکاری دارنــد.
شــما بــا ایشــان هــم مشــورت کنیــد.
بــه تهــران رفتیــم و بــا افــراد مختلــف از جملــه مرحــوم حــاج توســلی مشــورت کردیــم .حــاج عبــداهلل
توســلی گفتنــد  :ســام مــرا خدمــت آقــا برســانید ،عــرض کنیــد دو ســه ماهــی بــه مــن مهلــت بدهنــد،
اوضــاع کــه آرام تــر شــد مــن ســه چهــار نفــر را دعــوت مــی کنــم  ،مــی آئیــم و مدرســه را میســازیم
.نیــازی نیســت پــول جمــع کننــد.
مــن دو روز دیگــر خدمــت امــام رســیدم و نظــر مرحــوم حــاج توســلی را بــه ایشــان گفتــم .امــام
فرمودنــد :بــه ایشــان ســام برســانید و بگوییــد :مــن یــک طلبــه هســتم و بــه دنبــال وظایــف خــودم
هســتم .امــا میخواهــم کــه مــردم اظهــار عالقــه کننــد حتــی بــا یــک تومــان! مــن معتقــدم هــر
خیــر بیاینــد اینجــا را بســازند ،بــرای
خشــت مدرســه فیضیــه را یــک نفــر بایــد بدهــد ،اگــر چنــد تاجــر ّ
دولــت خــراب کردنــش آســان اســت .امــا اگــر بدانــد کــه دســت زدن بــه دیــواری کــه هــر خشــتش را
مــردم داده انــد ،برایشــان تبعــات دارد ،جــرأت نمیکننــد چنیــن کاری کننــد.
وقتــی مــن قضیــه را بــرای حــاج عبــداهلل توســلی گفتــم آن مرحــوم گفــت :ایشــان واقع ـ ًا از زوایــه ی
دیگــری بــه قضیــه نــگاه مــی کننــد .اصـ ً
ا زاویــه دیــد ایشــان بــا زاویــه ی دیــد مــن فــرق مــی کنــد.
مــن میخواهــم مدرســه فیضیــه ســاخته شــود ،ایشــان میخواهنــد اســام را در کشــور بســازند.

ب-احداث اولین مرکز حوزوی خواهران:

حاج ميرزا عبداهلل توسلي
اولين سازنده و مؤسس مدرسه علميّه بانوان در ايران
درســال ،52مرحــوم حــاج توســلي کــه ســابقا عضــو هیــات مدیــر ِه دار التبلیــغ اســامی بــود بــه فكــر افتــاد
مدرســه علميــه بانــوان را بســازد و در اختيارآيــت اهلل شــريعتمداري قراردهــد.در حيــن احــداث ســاختمان نظــر
ايشــان عــوض مــي شــود وبــه دفتــر آيــت اهلل شــريعتمداري اطــاع مــي دهــد مــن بــه شــرطي مدرســه را
تحويــل مــي دهــم كــه ايــت اهلل قدوســي و ديگــران (هيــات مديــره مدرســه حقانــي ) هــم در آنجــا مداخلــه
داشــته باشــند و برنامــه تنظيــم كنند.آقــاي عباســي  ،دامــاد آقــاي شــريعتمداري مــي گوينــد :مــا ايــن شــرط
را بــه عللــي قبــول نكرديــم  ،زيــرا مداخلــه آن افــراد بــه صــاح مانبــود .لــذا ايشــان ســاختنان مذكــور را
تحويــل قدوســي و همــان دارودســته داد ودر حــال حاضــر هــم كليــه مخــارج آن را آقــاي حــاج توســلي مــي
دهــد ( از كتــاب يــاران امــام بــه روايــت اســناد ســاواك  ،شــهيد ايــت اهلل قدوســي  ،صفحــه  134و . ) 135
در ســند بــاال همچنيــن آمــده در مؤسســه فــوق الذكــر كــه بــه نــام مكتــب توحيــد ناميــده مــي شــود
،تعــدادي دختــر در حــدود  80نفــر ثبــت نــام كــرده انــد كــه بــه صــورت شــبانه روزي بــوده و كليــه مخــارج
آنــان بــه عهــده مدرســه اســت و هزينــه قابــل مالحظــه دارد ( .صفحــه .) 136
در ســند ديگــري هــم ( از اســناد ســاواك) آمــده اســت  :از جلســات مكتــب توحيــد حتــي المــكان مراقبــت
انجــام و بــه احتمــال قــوي حــاج توســلي مــورد بحــث از تاســيس مكتــب مذكــور نظــرات ســوئي را دنبــال
مــي نمايــد  (.صفحــه .)141
در ســند ديگــري نيــز آمــده دارس مذكــور مشــابه مــدارس علــوم دينــي اســت  .احتمــاال مــواد درســي آن
نيــز بــا مــدارس علــوم دينــي طــاب تطبيــق مــي كنــد و احتمــال دارد كــه هــدف بانيــان ايــن گونــه
مــدارس ايــن باشــد كــه بــا آمــوزش و تربيــت بانوانــي كــه در رشــته علــوم دينــي تحصيــات كافــي داشــته
باشــند در آينــده از وجــود آنهــا بــراي تبليــغ مذهبــي در نقــاط مختلــف كشــور ماننــد طــاب فــارغ التحصيــل
از مــدارس علــوم دينــي اســتفاده نماينــد كــه البتــه ايــن فعاليــت هــا متوجــه آمــوزش مذهبــي نســوان بــه
ويــژه خانــواده هــاي متعصبيــن مذهبــي و بازاريــان متاثــر از نظريــات و عقايــد روحانيــون خواهــد بــود و
موجــب رونــق گرفتــن كانــون هــا و محافــل مذهبــي متشــكل از طــرف بانــوان متعصــب مذهبــي خواهــد
شــد ( .صفحــه .) 147
عالقمنــدان مــي تواننــد بــه كتــاب يــاران امــام بــه روايــت اســناد ســاواك -كتــاب بيســت و چهــارم مربــوط
بــه شــهيد ايــت اهلل حــاج شــيخ علــي قدوســي  ،از انتشــارات مركــز بررســي اســناد تاريخــي وزارت اطالعــات
 ،چــاپ اول  ، 1382 ،مراجعــه نماينــد.ج

ج -پشتیبـانی از
انجمن کاوشهای دینی
وعلمی دمـاونـد:
حاج حبیب اهلل توسلی از اعضای انجمن :
در كارگاهــي در تهــران مشــغول كار بــودم .تــازه داشــتم مســتقل مــي شــدم كــه يــك
كانــون فرهنگــي كوچكــي را در شهرســتان دماونــد بــا جوانــان آن روز بــه وجــود آورديــم.
درآن وقــت تنهــا كســي كــه ميتوانســت مختصــر كمكــي بــه ايــن كانــون بكنــد مــن
بــودم،آن هــم بــه مقــدار بســيار كــم ،ايــن كانــون كــه اوليــن جلســه اش در منــزل
قديمــي مــا در محلــه قاضــي برگــزار شــد و اوليــن ســخنراني آن روز ايــن جلســه مرحــوم
بزرگــوار شــهيد باهنــر بــود -كــه مــن از تهران ايشــان را بــه دماونــد آوردم  -بــا ده دوازده
مســتمع شــكل گرفــت .يــك خانــه قديمــي كاهگلــي ويــك نســل پرشــور جــوان كــه
حركــت كــرده بودند،نشــان مــي داد در ايــن جاهــا ،جايــگاه مناســبي ندارنــد ولــي مــا اين
جلســه را ادامــه داديــم .البتــه نــا گفتــه نمانــد در تمــام جلســات مــا ،از نظــر ايــن كــه خدا
ي نخواســته بــا آن ســن وســال كمــي كــه داشــتيم منحــرف نشــويم  ،بــا حضــرت آيــت
الــه ...امامــي كاشــاني مشــورت مــي كرديــم كــه جــا دارد از ايــن طريــق از ايشــان تقديــر
و تشــكر داشــته باشــيم  .بــه تدريــج عــاوه بــر ايشــان در كنــار شــهيد مفتــح و ســاير
روحانيونــي كــه دائمــا بــه دماونــد مــي آمدنــد ،بوديــم .تــا ايــن كــه احســاس كرديــم
احتيــاج بــه بودجــه داريم،بودجــه اي كــه در توانمــان نبــود تــا در ايــن راه حركــت كنيــم.
نشســتيم و بــا هــم مشــورت كرديــم  ،گفتــم مــن نــزد عمويــم مــي روم واز ايشــان
كمــك مــي خواهــم .مراجعــه كــردم و در حالــي اصــا از نظــر ســني و از نظــر موقعيــت
اجتماعــي هيــچ تقارنــي بــا هــم نداشــتيم ولــي ايشــان بــا گرمــي از مــن اســتقبال كردند،
مــن هــم ايــن كارهــا را نكــرده بــودم كــه از كســي بــراي كار فرهنگــي و ...پولــي
بگيرم،بــراي اوليــن بــار بــود  ،بــا زبــان ســاده و خودمانــي گفتــم حــاج عمو،مــا در
دماونــد يــك جلســه اي تشــكيل داديــم كــه بــه صندلــي احتيــاج داريــم  ،مــي خواهيــم
 50عــدد صندلــي بخريــم .مــي خواهيــم در جلســاتمان ســنت شــكني شــده باشــد،مثل
گذشــته نباشــد .بــا يــك ســبك جديــد مــي خواهيــم شــروع كنيــم  .گفــت صندلــي
دانــه اي چنــد اســت؟گفتم هــر عــدد ســه تومــن وســه زار .صندلــي ارج تقريبــا ســه
تومــان بــود و تــازه هــم رواج پيــدا كــرده بــود .ايشــان گفتنــد برويــد  50عــدد بخريــد.
گفتــم ممكــن اســت مــا در كنــارش چيزهــاي ديگــري هــم بخواهيــم .گفتند:شــما برويــد
تــا پنجــاه هــزار تومــان خريــد كنيد.بــا پنجــاه هــزار تومــان آن ســالها5 ،بــاب منــزل
قابــل خريــداري بــود خالصــه مــا ديگــر ســر از پــا نمــي شــناختيم،آمديم و دوســتان
را جمــع كرديــم .خــودم حركــت كــردم و جــا دارد اينجــا از آقــاي هــادي رهنمــا حتمــا
اســم ببرم(چــون ايشــان بــا آن بذلــه گويــي هــا و بــا آن حالتــي كــه داشــت هميشــه
نمــك كارهــاي مــا بــود) مــن بــه اتفــاق ايشــان و چنــد دوســت ديگــر بــه تهــران رفتــه
بالفاصلــه صندلــي هــا را خريــده و بــه دماونــد فرســتاديم .دســتگاه ضبــط و آمپلــي فايــر
نيــز خريديــم بــراي اينكــه شــما مطلــع باشــيد  ،آمپلــي فايربســيار خــوب خريديــم نهصــد
تومان؛چنــدي بعــد گفتيمــم حــاال جلســاتمان شــكل گرفتــه اســت ،جمعيــت مــي آينــد
و اســتقبال مــي كنند،مــا جــا نداريــم هــر روز بــه يــك منــزل مــي رويم،مجــددا خدمــت
مرحــوم حــاج توســلي رســيديم و گفتيــم اجــازه مــي دهيــد مــا از بــاغ شــما اســتفاده
كنيــم .گفتنــد آري اســتفاده كنيــد.
آن روزهــا آقــاي مشــهدي ناصــر قزوينــي ســرايدارآنجا بودندكــه زحمــت همــه كارهــا
را مــي كشــيدند .خالصــه مــا رفتيــم واتــاق را آمــاده كرديــم .يــك اتــاق خيلــي بــزرگ
داشــتند كــه صندلــي هــا را در آن چيديــم .بارديگــر پــس از مدتــي بــه حــاج عمــو گفتيــم
اتــاق كوچــك اســت اجــازه مــي دهيــد تيغــه هــا را بــر داريــم .ايشــان موافقــت كردنــد.
خالصــه طولــي نكشــيد و مــا در عــرض كمتــر از يــك ســال ونيم،آنجــا را محــل فعاليــت
هــا قــرار داديــم .ديگــر آثــاري از اتــاق هــا نبــود كــه اگــر بخواهنــد بياينــد دماونــد
و اســتراحت كننــد جايــي برايشــان وجــود داشــته باشــد .آن محــل كانــون فرهنگــي
جوانــان شــد .در كل بايــد بگويــم ايشــان از لحــاظ مالــي و اقتصــادي محــرك اصلــي
و تشــويق كننــده مــا بودنــد .ضمنــا شــايد در آن روزهــا ييكــه ايــن بودجــه رادر اختيــار
مــا مــي گذاشــت ،تمكــن مالــي بااليــي نداشــت ،ولــي هميشــه ســعي مــي كــرد كــه
«نــه» تــوي كارهايــش نباشــد و خداونــد هــم واقعــا زمينــه ســاز حركتهــاي اصلــي
ايشــان مــي بــود.

انــقـالبـــی

اســتفاده مــی کــرد  ،پشــتکار وتــاش او در ایــن عرصــه
مثــال زدنــی بــود .
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی دماونــد بــا مســئولیت او
شــاید جــزء اولیــن هــا در کشــور بــود کــه توانســت چندیــن
پــروژه را بــه ســرانجام برســاند .در روزهایــی کــه مســئولیت
ســاخت چنــد پــروژه بنیــاد مســکن را بعهــده گرفتــه بــود
بــا پشــتکاری فــوق العــاده امــور تســطیح وســاخت منــازل
مســکونی بــرای نیازمنــدان را دنبــال مــی کــرد او بارهــا مــی
گفــت کــه آرزو دارد تمامــی جوانــان شــهر دماونــد را صاحب
خانــه کــرده و وســایل ازدواج وتشــکیل زندگــی را بــرای
آنهــا فراهــم کنــد .وایــن درحالــی بــود کــه آن مرحــوم حتــی
بــرای نزدیــکان و وابســتگان خــود از ایــن منــازل بــه رغــم
نیــاز ســهمی قائــل نشــد و روزی کــه توفیــق ســاخت ایــن
منــازل وخانــه دار شــدن تعــدادی از جوانــان ومحرومیــن
شــهر برایــش حاصــل شــده بــود ،چهــره اش از شــادی و
رضایــت منــدی بــرق مــی زد وایــن درحالــی بــود کــه هیــچ
چشمداشــت تقدیــر و تشــکر از کســی را نداشــت ،چــون
تالشــهایش قربــه الــی اهلل بــود.

خستگی ناپذیر
عبـــاس
حـــاجـی
نجـــاری

انقــاب اســامی ظهــور وبقــای خــود را مدیــون انســانهای مخلــص
وفــداکار وباورمنــد بــه اصــول وارزشــهای اســام اســت کــه تــوان
وهســتی خــود را در راه تحقــق آرمانهــای آن نثــار کــرده وتــا پایــان
برعهــد وپیمــان خــود باقــی ماندنــد ومصــداق بــارزی از کریمــه َف ِم ْن ُهــم
ــر شــدند .واگــر نبودنــد ایــن
َّمــن َق َضــى ن َْح َبــ ُه َو ِم ْن ُهــم َّمــن َين َتظِ ُ
شــخصیتهای بــی ادعــا کــه بعضــا ســرمایه زندگــی وحیــات خــود را نثــار
انقــاب کردنــد ،انقــاب اســامی نــه شــکل مــی گرفت،نــه بــه پیــروزی
مــی رســید ونــه تــداوم مــی یافت.حضــرت امــام خمینــی (ره) وخیــل
عظیــم شــهدا وایثارگــران انقــاب اســامی از ایــن جملــه انــد.
حرکــت انقــاب اســامی مــردم شهرســتان دماونــد نیــز مرهــون
ایــن شخصیتهاســت ،حرکتــی کــه در عیــن کوچکــی شــهر درمقایســه
بــا شــهرهای بــزرگ  ،از آوازه وشــهرت خاصــی در کشــور برخــوردار
بــود وبــه دلیــل نگرانــی کــه ســردمداران رژیــم گذشــته از رونــد حرکــت
انقالبــی مــردم شــهر دماونــد احســاس مــی کردنــد ،بــه رغــم وجــود
یگانهــای اســتقراری شــهربانی،ژاندارمی وســاواک در شــهر کــه نقــش
اصلــی را در ســرکوب حرکــت انقالبــی مــردم داشــتند ،یــک گــردان از
لشــگر قزویــن نیــز بــه طــور ویــژه بــرای مهــار حرکــت انقالبــی مــردم
دماونــد مأمــور شــده بود،بــه گونــه ای کــه در ماههــای پیــش از پیــروزی
انقــاب در اغلــب اوقــات شــهر حالــت حکومــت نظامــی داشــت .اوج
ایــن حضــور انقالبــی را در راهپیمایــی روز تاســوعای ســال  1357شــهر
دماونــد هــم زمــان بــا دیگــر شــهرهای ایــران اســامی مــی تــوان دیــد.
امــا ایــن حضــور و لبیــک مــردم دماونــد بــه حرکــت انقــاب اســامی
در عیــن تبعیــت از فرامیــن ودعــوت حضــرت امــام(ره)  ،همچــون دیگــر
شــهرها مرهــون شــخصیتهای انقالبــی اســت کــه در ســالها و ماههــای
پیــش از پیــروزی انقــاب ســرمایه وزندگــی خــود را وقــف انقــاب
کــرده واز قــدرت پوشــالی رژیــم شاهنشــاهی و ایــادی اش ترســی

نداشــتند .یکــی از ایــن انقالبیــون مرحــوم حــاج حســین
علمــداری بــود کــه در طــول ماههــای قبــل وبعــد از پیــروزی

انقــاب عمــا خــود را وقــف انقــاب کــرده بــود .
در دوران شــکل گیــری و اوج گیــری نهضــت مرحــوم حــاج حســین
علمــداری پیشــتاز در راهپیمایــی هــا وتظاهــرات ضــد رژیــم شاهنشــاهی
در شــهر بود.شــهامت وشــجاعت حــاج حســین بــه حــدی بــود کــه
وقتــی ایــادی وقــت حکومــت در دماونــد اورا بــه جلســه رســمی شــهر
فــرا خوانــده واز او خواســته بودنــد کــه از برگــزاری راهپیمائیهــا جلوگیــری
کنــد ،ضمــن تأکیــد بــر تــداوم حرکــت انقالبــی ،برخواســت اصلــی مــردم
یعنــی فروپاشــی نظــام شاهنشــاهی تأکیــد کــرده بــود .
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نقــش مرحــوم علمــداری در دعــوت از روحانیــون انقالبــی بــرای
ســخنرای در مراســم عاشــورای حســینی وپذیرایــی واســکان انهــا
در منــزل مســکونی اش در طــول ســالهای قبــل از پیــروزی
انقــاب وتبدیــل منــزل بــه محــل برنامــه ریــزی بــرای برگــزاری
راهپیمائیهــا در روزهــای اوج گیــری حرکــت انقــاب ،حمایــت
از جوانــان انقالبــی در برابــر ســاواک وشــهربانی وقــت وحمایــت
از خانــواده هــای انقالبیــون و زندانــی هــا بخشــهایی از خدمــات
حــاج حســین قبــل از پیــروزی انقــاب بــود
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی وتشــکیل کمیتــه انقــاب
اســامی در شــهر دماوند،بــار اصلــی مســئولیت بــر دوش حــاج
حســین بــود ،ضمــن اینکــه او وبرخــی دیگــر از معتمدیــن تأمیــن
هزینــه امــور جــاری کمیتــه را بــر عهــده داشــتند .باتوجــه بــه
اینکــه در ماههــای اولیــه بعــد از پیــروزی امــور جــاری ادرات
شــهر نیــز مختــل شــده بــود  .هماهنگــی هــا وســاماندهی امــور
شــهر نیــز برعهــده او و دیگــر معتمدیــن حاضــر درکمیتــه انقالب
اســامی بــود  ،بــه گونــه ای کــه بســیاری از امــور شــهر حتــی
اختالفــات خانوادگــی مــردم در کمیتــه کــه درآن زمــان در منــزل
وقــف شــده بــرای روحانــی شــهر در نزدیــک مســجد جامــع
مســتقر بــود ،رتــق وفتــق مــی شد.رســیدگی بــه امــور نیازمنــدان
ومســایل ومشــکالت روســتاها وکمیتــه هــای مســتقر در برخــی
از شــهرکهای تابعــه کــه از ســوی کمیتــه انقــاب اســامی مرکــز
بــه کمیتــه دماونــد محــول شــده بــود ،بخشــی دیگــر از وظایــف
آن مرحــوم بــود
پــس از اســتقرار نهادهــا وارگانهــای شــهر و در شــرایطی کــه
مســئولیتهای انتظامــی واداری کمیتــه انقــاب اســامی کاهــش
یافتــه بــود ،مرحــوم علمــداری بــا تأســیس بنیــاد مســکن در
شــهر دماونــد ،اهتمــام خــود را بــر تأمیــن زمیــن ومســکن
جوانــان ومســتضعین در شــهر قــرار داد .از آنجائیکــه او معتمــد
ومــورد وثــوق در شــهر ودر نــزد بــزرگان وروحانیــون در تهــران
بــود از ارتبــاط ونفــوذ خــود هــم بــرای کمیتــه انقــاب اســامی
وهــم بــرای بنیــاد مســکن بــرای تأمیــن بودجه،امکانــات وزمیــن

مرحــوم حــاج حســین علمــداری در کنــار فعالیتهــای انقالبی
و رســیدگی بــه امــور محرومیــن ،بــه انجــام اعمــال عبــادی
و حضــور در نمــاز جماعــت ســه وقــت در مســجد اهتمــام
داشــت .تــاش و پیگیــری او بــرای برقــراری نمــاز جمعــه
در دماونــد بــا کمــک دیگــر معتمدیــن شــهر در تیرمــاه ســال
 60بــه ثمــر نشســت وشــهر دماونــد جــزء اولیــن شــهرها در
کشــور بــود کــه مــردم آن توانســتند ایــن مراســم باشــکوه
عبــادی وسیاســی را برگــزار کننــد
وایــن چنیــن بــود کــه انقــاب اســامی در جــای جــای
میهــن اســامی بــا تــاش وایثــار خدمتگزارانــی همچــون
حــاج حســین بــه ثمــر نشســت،با خــون شــهدای انقــاب
وجنــگ تحمیلــی آبیــاری شــد ومــا امــروز توفیــق آن را
داریــم کــه برســر ســفره انقــاب بنشــینیم

شهرستــاندمـاونـد؛
ازمبــارزهانقــالبــی
تـامشـارکتسیـاسی

اشـاره:

«کتــاب مبــارزه ی انقالبی،مشــارکت پســا انقالبی»نگاهــی آســیب شناســانه بــه نســبت مبــارزه
شهرســتانهای انقالبــی در برهــه انقالبــی (اوج گیــری انقــاب اســامی) و مشــارکت سیاســی ایــن مناطــق
در دوران پســا انقــاب بــا شــاخص مشــارکت در انتخابــات دارد.دکتــر رحمــت اهلل معمــار،در ایــن تحقیــق و
در چهــار فصل»طــرح تحقیق»»،مالحظــات نظری»»،مالحظــات روشــی»،و «»یافتــه هــای تحقیق»میزان
مشــارکت مــردم در مبــارزه را ذیــل چهــار فصــل ،بررســی مــی کنــد و بــه مقایســه آن میپردازد.ایــن مقالــه
،گزارشــی اســت ازفصــل چهــارم ایــن اثــر ،کــه در البــای آن اشــاراتی بــه مبــارزات مــردم شهرســتان
دماونــد در برهــه هیجــده ماهــه ی منتهــی بــه ســقوط رژیــم منحــوس پهلــوی دارد و مشــارکت آنــان را
در دوران تثبیــت انقــاب اســامی بــه نگاهــی بــه میــزان شــرکت در انتخابــات تــا ســال  ۸۴مــورد مدا ّقــه
قــرار مــی دهــد. .
مطالعــه کامــل ایــن کتــاب را بــه اهــل مطالعــه و تحقیــق در علــوم اجتماعــی و سیاســی توصیــه مــی
کنیــم.
نگارنده اگر چه نکات انتقادی به این کتاب دارد،اما آن را ،را در نوع خود تازه و نو برمیشمارد.
پژوهشــکده ی امــام خمینــی «ره» و انقــاب اسالمی،وابســته بــه موسســه تنظیــم نشــر آثــار امــام خمینــی
،کتــاب مزبــور راکــه اثــر برگزیــده جشــنواره ی ابوریحــان بیرونــی اســت ،در  ۱۵۴صفحــه بــه دســت انتشــار
ســپرده است.

جمع بندی

چنانچــه خواندیم،میانگیــن مشــارکت مــردم شهرســتان در تظاهــرات ضــد ستمشــاهی
 ۹۲مــی باشــد.که رتبــه ای عــادی اســت.در ایــن بــاره چنــد نکتــه خواندنــی اســت:
یــک بخشــی از اســناد ســاواک دردبــاره مبــارزات مــردم ایــن منطقه،بــه دالیــل
نامعلــوم ،مفقــود شــده اســت.
دو .ایــن تحقیــق بیــش از هــر چیــز ،بــر مطبوعــات و روزنامــه هــای آن زمــان تکیــه
دارد.ایــن در حالــی اســت کــه در آن هنگام،دماونــد بیشــتر دارای نمایندگــی توزیــع و
فــروش مطبوعــات بــود و اساســا،خبرنگاری چنــدان وجــود نداشــت.
ســه .رییــس شــهربانی وقت،بــه نــام ســرگرد کاشــفی،از درگیــری خشــونت آمیــز بــا
مــردم بهوشــدت احتــراز داســت .از ایــن روی اگــر چــه در ایــن زمان،میــزان تظاهــرات
خســارت بــار در حملــه بــه منــازل ســران و وابســتگان رژیــم لســبار زیــاد بوده،لکــن
مشــی معتــدل وی باعــث شــد کــه تجمعــات مــردم بــه کشــتار و جراحــت منجــر نشــود.
(وی پــس از انقالب،بــه همیــن دلیــل ،مــورد تشــویق واقــع شــد).

چند نکته برای دقت بیشتر

یکم.چنانچــه گفتیم،ایــن اثــر بــه نقطــع هیجــده ماهــه ی مبــارزات ماههــای پایانــی رژیــم پهلــوی اشــاره
دارد.یعنــی از  ۲۳شــهریور ،۱۳۵۶تــا  ۲۲بهمــن .۱۳۵۷طبیعــی اســت ،چنانچــه بــه ســالهای قبــل ،مثــا از
اول دهــه پنجــاه شمســی ،مبــارزات دماوندیهــا را بررســی کنیم،نقــش مــردم ایــن ســامان بســی بیشــتر و
پررنــگ تــر جلــوه خواهــد کرد.چنانچــه تحقیــق مســتندی بــر اســاس اســناد موجــود در بــاره نقــش مــردم
ایــن شهرســتان بررســی شــود ،بــی تردیــد ،دماونــد جــزو ســی شهرســتان اول مبــارزه در طــول نهضــت
امــام خواهــد بــود.
دوم.منبــع تحقیقــات ایــن کتاب،مجموعــه ده جلــدی روز شــمار انقــاب اســامی اســت کــه توســط
واحــد تدویــن تاریــخ انقــاب اســامی ،وابســته بــه حــوزه هتــری ســازمان تبلیغــات منتشــر شــده اســت.
طبعــا چنانچــه اســناد متنوعتــر و بیشــتری مــورد بررســی قــرار مــی گرفت،ترتیــب شــهرهای انقالبــی ،تغییر
مــی یافــت.
ســوم.چنانچه در کتــاب آمده،مبنــای کتــاب در رتبــه بنــدی شهرســتانها بیشــتر ک ّمــی بــوده تــا کیفــی.
مثــا در مولفــه هــای انقالبــی گری،پیشــتازی در آغــاز تظاهــرات مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت،از ایــن
رو شــهرهایی مثــل تبریــز و نجــف آبــاد یــا ورامیــن بعضــا در رتبــه هــای پاییــن تــر از تهــران قــرار گرفتــه
اند،ایــن در حالــی اســت کــه شــهر تهــران بــه طــور گســترده در شــهریور ، ۵۷وارد شــهرهای انقالبــی شــد..
چهــارم.در ســال  ۵۷حــدود دویســت و انــدی شهرســتان برحســب تقســیمات کشــوری در ایــران وجــود
داشــت،که  ۱۴۸شهرســتان،جزو شهرســتانهای انقالبــی ،در  ۸گونــه اقــدام انقالبــی مــورد بررســی قــرار
گرفتــه انــد کــه ،ذیــا بــه آن اشــاره مــی کنیــم:
 شهرستان دماوند ؛در مبارزات انقالبی و مشارکت پساانقالبی. دماوند در رتبه بندی شهرستانهای انقالبی، رحسب میزان اجتماعات ضد حکومتی ،رتبه ی  ۸۱را دارد. در موضع گیری سیاسی(صدور اعالمیه و بیانیه)،رتبه هفتاد ویکم را دارد. در برپایی تظاهرات مسالمت آمیز،رتبه  ۱۲۸را دارد. در اعتصابات و تحصن ها،رتبه ی  ۱۰۰را دارد. در تظاهرات منجر به حمله به اماکن و مراکز حکومت،رتبه ی  ۸۶را دارد. در تظاهرات ،خشونت بار ،رتبه ی  ۱۱۳را دارد. در تظاهرات خسارت بار و خشو نت بار،رتبه ی  ۶۹را دارد. در عملیات مسلحانه و تهاجم به نیروهای دولتی،رتبه  ۹۴را دارد. میانگیــن رتبــه شهرســتان دماونــد،از میــان  ۲۰۰شهرســتان کشــور،و ۱۴۸شهرســتان انقالبــی در برهــه شــهریور  ۵۶تــا بهمــن  ،۵۷رتبــه  ۹۲مــی باشــد.
 رتبه شهرستان دماوند در مشارکت پسا انقالبیمنظــور از مشــارکت مــردم در دوره پــس از انقــاب اســامی ،در ایــن تحقیق،شــاخص شــرکت در انتخابــات
در فاصلــه ســالهای  ۵۸تــا  ۸۴اســت کــه از میــان شهرســتاهای موجــود ،شهرســتان دماونــد ،رتبــه  ۲۲را
بــا درصــد مشــارکت  ۷۸/۷۶بــه خــود اختصــاص داده اســت.

نکته مهم

ایــن کــه چــرا رتبــه دماونــدی هــا از  ۹۲بــه  ۲۲رشــد مــی کنــد و ارتقــاء مــی
یابد،نکتــه ای در خــور توجــه و کنــدوکاو دقیقتــر اســت.
انشــاء اهلل فرصتــی دســت دهــد تــا در تحلیــل عمیقتــری بــه ایــن موضــوع
���
بپردازیــم.
��
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گفتنی
هــا و
خواندنی
هـــا

شاگرد اول آیت اله شاه آبادی

ایــن خاطــره را هــم از مرحــوم نمــازی نقــل کنــم کــه در دهــه آخــر صفــر ســال  57در
حالــی کــه ســوار ماشــین مینــی بــوس بودیــم و از تهــران بــه دماونــد مــی آمدیــم برایــم
نقــل کــرد کــه مــن در تهــران مریــد و نمازگــزار مرحــوم آیــت الــه شــاه آبــادی (اســتاد امــام)
بــودم و در ضمــن از ایشــان هــم تقلیــد مــی کــردم .روزی بــه ایشــان گفتــم :مــن اگــر قبــل
از شــما از دنیــا رفتــم کــه بــر تقلیــد شــما مانــده ام و از دنیــا مــی روم؛ امــا اگــر حضرتعالــی
از دنیــا رفتیــد پــس از شــما بــه چــه کســی مراجعــه کنــم! ایشــان گفتنــد :یکــی از شــاگردانم
بــه نــام آقاســید روح الــه خمینــی اســت کــه مــی توانــد ایــن مســئولیت را برعهــده بگیــرد.
مرحــوم آقــای شــاه آبــادی در حوالــی ســال هــای دهــه ســی از دنیــا رفتنــد .بعدهــا مــن بــه «حجت االسالم و المسلمین شاهچراغی»
امــام مراجعــه کــردم .آن ســال هــا ایشــان مــدرس درس خــارج حــوزه علمیــه قــم بودنــد.

برشی از خاطرات مبارزان دماوند
اشاره

«گفتنــی هــا و خواندنــی هــا» برشــی اســت ناقــص از
گزیــده ای از خاطــرات بچــه هــای مبــارز آن زمــان کــه
اینــک جــزء پیشــتازان و ســابقون هســتند .گروهــی رخت
از دنیــا بســته انــد و عــده ای در قیــد حیــات انــد .بــا
ســلیقه و اندیشــه ی متفــاوت در عرصــه هــای فکــری و
سیاســی و اجرایــی .برخــی را مــی پســندیم و برخــی را
نــه! لکــن تاریــخ را بایــد نوشــت و نگاشــت.
گفتنــی هــا و خواندنــی هــا درواقــع فتــح بابــی اســت
بــرای تحریــر داســتانی وار خاطــرات مبــارزه در منطقــه
ی دماونــد تــا هــم خواندنــی تــر باشــد و هــم قابــل
دســترس تــر .مــا در ایــن بخــش بــه ویــژه نامــه هــای
ره آورد و جوانــان و برخــی کتــب مراجعــه کــرده ایــم .و
البتــه برخــی عبــارات خاطــرات بــه خاطــر آســان خوانــی
مطالــب خالصــه کــرده یــا تغییراتــی داده ایــم .ایــن فتح
بــاب مــی توانــد آغــازی باشــد بــرای دســتیابی جوانــان
امــروز دماونــد از گذشــته زادگاهشــان و از تــاس وز
حمــات نســل هــای اول و دوم.
گفتنــی ایــن کــه در چیدمــان خاطــرات دربنــد ترتیــب
زمانــی و شــخصیتی نبودهایــم ،خواســتیم تنــوع و تکثــر
و فراگیــری انقــاب اســامی را در اقشــار مختلــف
مــردم بــه گونــه ای بازنمایــی کنیــم.

�
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ســال  54بــود .روزهــای ســخت زنــدان ســپری مــی شــد .شــبی
در خــواب پدربزرگــم مرحــوم حــاج شــیخ اســداله شــریعتمداری
کــه از عالمــان معــروف دماونــد بــود را دیــدم ،در حالــی کــه
روی ســکویی در ســلوله نشســته بــود .مــن تــا ایشــان را دیــدم،
شــروع کــردم بــه درد دل کــردن و گالیــه از دشــواری هــا و رنــج
هایــی کــه داریــم .در همــان عالــم رویــا بــه مــن گفــت :غصــه
نخــور ،بــه زودی فرجــی حاصــل خواهــد شــد .از خــواب کــه
بلنــد شــدم ،بــه خــودم گفتــم حتمــا بــه زودی از زنــدان آزاد
خواهــم شــد .دو ســه ســال بعــد کــه انقــاب اســامی پیــروز
شــد ،فهمیــدم منظــور حاج شــیخ اســداله از گشــایش در شــرایط،
پیــروزی انقــاب اســامی بــوده اســت .انقالبی کــه حتمــا آزادی
و اســتقالل را بــا همــه ی وجــود درآن احســاس کردیــم.

او مرجع تقلید من است،
حجت من است

یــک واســطه ای قبــل از تشــکیل ســازمان مجاهدیــن خلــق
(در اواخــر دهــه ی چهــل) پیــش مــن آمــد و از طــرف ســعید
محســن (از بنیانگــذاران اصلــی ســازمان) برایــم پیــام آورد کــه
بــه مرکزیــت ایــن ســازمان بپیونــدم.
گفتــم بایــد ببینــم آقــا (امــام) چــه مــی گویــد! (آن موقــع تــراب
حــق شــناس و حســین روحانــی رفتــه بودنــد نجــف تــا بــا امــام
صحبــت کننــد کــه البتــه نتوانســتند امــام را قانــع کننــد).
آن واســطه بــه مــن گفــت :چــه اصــراری داری تاییــد آقــا را
بگیــری؟
گفتــم :او مرجــع تقلیــد مــن اســت ،حجــت مــن اســت .او بایــد
بــه کار مــن جنبــه شــرعی بدهــد.
گفت :اگر اجازه داد ،چه می کنی؟
گفتــم :بــه خــدا مــی گویــم! خدایــا مــن بــا حجــت شــرعی وارد
ایــن راه شــدم.
 ...ایــن شــد کــه حســین شــریعتمداری هرگــز بــه آن ســازمان
نپیوســت!
«حاج حسین شریعتمداری»
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کنـــــار
دریاچه تار

شــوهر یکــی از خواهرانــم کارمنــد اداره ثبــت دماونــد و
منزلشــان در آنجــا بــود .مــن هــر دو هفتــه یــک بــار بــه دماوند
بــه منــزل خواهــرم مــی رفتــم و در جلســات جوانــان دماونــدی
کــه در منــزل آقــای توســلی و در نزدیکــی اداره ی ســاواک
دماونــد بــود شــرکت مــی کــردم .روزی از روزهــای تابســتان
بچــه هــای دماونــد بــه مــن گفتنــد مــی خواهیــم برویــم
دریاچــه تــار ،تــو هــم مــی آیــی؟ گفتــم :اگــر بخواهــم بیایــم
بایــد چهــار پنــج نفــر را هــم بــا خــودم بیــاورم .گفتنــد :عیبــی
نــدارد .حــدود ســی نفــر شــدیم .فهمیدیــم مامــوران ســاواک
مــا را تعقیــب مــی کننــد .تــا مقــداری از راه را بــه دنبــال مــا
آمدنــد .شــب کــه شــد رفتــم بــه آنهــا گفتــم مــا مــی دانیــم
شــما کــه هســتید .شــما هــم مــی دانیــد مــا کــه هســتیم! پــس
بــی خــودی خودتــان را بــه زحمــت نیندازیــد .مــا خودمــان مــی
رویــم ،خودمــان هــم برمــی گردیــم .االن تــوی ایــن تاریکــی
شــب کجــا دنبــال مــا مــی آییــد؟ آنهــا خنــده شــان گرفــت و
تــرس از شــب را جــدی گرفتنــد و برگشــتند.
«خاطرات عزت شاهی ،صفحه »76

جرقههاییکه
شعله ور شد!
در دبیرســتان آذر  -امــام خمینــی فعلــی  -آقــای آذر دبیــر
طبیعــی بــود و در درس تکامــل انشــایی داد کــه مربــوط
بــه نظــرات دارویــن بــود .یکــی از همکالســی هــا انشــایی
نوشــت کــه ســمت و ســوی مارکسیســتی داشــت و انســان
را از نســل میمــون معرفــی مــی کــرد .وی در انشــاء خــود
آورده بــود:
قصه ی آدم و حوا همه محو است و دروغ
نسل میمونم و افسانه بود از خاکم
آقــای آذر بســیار متاثــر شــد و بــه آقــای حســین شــریعتمداری
گفــت :شــما انشــایی در پاســخ بنویســید! ایشــان هــم انشــای
بســیار خوبــی مســتند بــه قــرآن و حدیــث و علــوم روز
نوشــتند و خواندنــد کــه آقــای آذر بســیار خوشــحال شــد و
بــه آن دانــش آمــوز گفــت :تــو خــودت شــبیه میمونــی! آقــای
شــریعتمداری را هــم خیلــی تشــویق کــرد و بچــه هــا هــم
ایشــان را خیلــی تحســین کردنــد .آقــای آذر ســپس ایــن
شــعر را خوانــد:
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در این دیر خراب آبادم
مرحــوم آیــت الــه مجــد (ره) هــم کــه ایــن موضــوع را شــنید
آقــای شــریعتمداری را خیلــی تحســین کــرد .همیــن گونــه
حــوادث -باعــث شــد جرقــه هــای اولیــه تاســیس انجمــن
کاوشــها در ذهــن و دلمــان روشــن شــود.
«هادی رهنمافر»

آن محرم
بهیادماندنی!

دوازده محــرم ســال  57بــود .در حســینیه ی محلــه قاضــی
نمایــش ســربداران اجــرا مــی شــد .مــن و آقــای ســیدرضا
حســینی جلــوی حســینیه ایســتاده بودیــم و بــرای برپایــی
نمایشــگاه عکــس واقعــه  17شــهریور صحبــت مــی کردیــم.
یکبــاره متوجــه شــدیم نیــروی شــهربانی از چنــد طــرف
حســینیه را محاصــره کــرده انــد .در همیــن حــال آقــای عباس
اســدحیدری کــه احتمــاال اعالمیــه همــراه داشــت از حســینیه
بیــرون مــی آمــد .متوجــه نیروهــا کــه شــد بــه ســرعت پــا بــه
فــرار گذاشــت .مامــوران او را تعقیــب کردنــد.او در کوچــه پــس
کوچــه هــای منتهــی بــه شــیخ شــبلی مخفــی شــد .گروهــی
از مامــوران بــه ســمت مــن و ســید رضــا آمدنــد و مــا را زیــر
بــاران مشــت و لگــد گرفتنــد و ماشــین را کــه کنارمــان بــود
بــا تفنــگ و ســرنیزه مــورد حملــه قــرار دادنــد .مــا را دســتگیر
کــرده و بــه شــهربانی آوردنــد .خبــر کــه بــه مــردم داخــل
حســینیه مــی رســد ،برنامــه نمایــش بــه هــم مــی خــورد .در
شــهربانی مــا را دوبــاره زدنــد و در یــک اتــاق زندانــی کردنــد.
مــا در همانجــا هرچــه در جیــب هایمــان از اعالمیــه و آدرس
داشــتیم داخــل بخــاری ریختیــم .در همیــن حــال صــدای
شــعار مــردم را شــنیدیم .جمعیــت فراوانــی از حســینیه حرکــت
کــرده و بــدون واهمــه از نیروهــای تــا دنــدان مســلح ارتــش
کــه از قزویــن آمــده بودنــد آزادی مــا را مطالبــه مــی کردنــد.
مامــوران هــر کاری کردنــد مــردم متفــرق شــوند ،نتوانســتند.
ســاعت  2نصــف شــب مــرا آزاد کردنــد .بــه جمــع مــردم
آمــدم کــه در خیابــان بودنــد و الســتیک هــا را آتــش زده
بودنــد .بــه مــردم گفتــم حرکــت نکنیــد تــا ســیدرضا را آزاد
کننــد .ســاعتی بعــد ســیدرضا هــم آزاد شــد...

اولین شهید آبسرد

دلهایی که مهربان شده بود!

بــا بــرد بچــه هــای دماونــد ،بــرای انتظامــات جایــگاه اســتقرار
امــام در بهشــت زهــرا بــه ســمت تهــران حرکــت کردیــم.
بــار اول حــدود  150نفــر از جوانــان دماونــدی بودیــم کــه بــه
تهــران آمدیــم .وقتــی بــه تهــران رســیدیم در یکی از مســاجد
خیابــان ایــران پیــاده شــدیم کــه نمــاز بخوانیــم .رابطیــن مــا
هــم نتوانســته بودنــد جایــی را بــرای اســتقرار مــا آمــاده کنند،
مانــده بودیــم معطــل! در همیــن اثنــا یکــی از نمازگــزاران
مســجد پیــش مــا آمــد و از مــا علــت را ســوال کــرد .گفتیــم
جایــی بــرای اســتراحت نداریــم .گفــت همــه بیاییــد منــزل
مــا .برایمــان شــام مختصــری  -نیمــرو -تهیــه کــردو تعــداد
زیــادی پتــو از ایــن طــرف و آن طــرف فراهــم کــرد .جالــب
بــود برایمــان! اصــا مــا را نمــی شــناخت امــا حــال و هــوای
آن روزهــا حکایتــی دیگــر داشــت! البتــه در ایــن نوبــت بــه
خاطــر ایــن کــه بختیــار فــرودگاه هــا را بســت ،بــه دماونــد
مراجهــت کردیــم .بــرای بــار دوم بــا برنامــه ریــزی بهتــر بــه
تهــران آمدیــم و شــب را در منــزل مرحــوم حــاج عســگریان
پــدر بزرگــوار حــاج ابراهیــم عســگریان بــه ســر بردیــم و بــه
بهشــت زهــرا رفتیــم.
«عباس حاجی نجاری»

روز بیســت و یــک بهمــن  57بــود  -یــک روزقبــل از پیــروزی
انقــاب شــکوهمند اســامی  -شــهید واالمقــام مســعود
مرتضــی قلــی ،نوجــوان چهــارده ســاله ی آبســردی در تهــران
بــه ضــرب گلولــه ی مامــوران رژیــم پهلــوی بــه شــهادت
رســیده بــود .آبســرد آن روز حــال و هــوای دیگــری داشــت.
تجربــه ای تــازه و بــه یادماندنــی! عطــر شــهادت فضــا را
آکنــده کــرده بــود .بــرای اولیــن بــار بــود چنیــن صحنــه
هایــی را نســل مــا مشــاهده مــی کــرد .پیکــر مســعود شــهید
بــر دســتان انبــوه جمعیــت ســبکبال در حرکــت بــود .آبســرد
چنیــن جمعیتــی را بــه خــود ندیــده بــود .پــدر شــهید مســعود
مرتضــی قلــی مثــل بزرگمــردی آزمــوده و اســتوار بــرای
مــردم ســخن گفــت  ...حــال و هــوای آن روزهــا از یادهــا
نخواهــد رفــت.

پلیسانقالبی!

روزهــای خــوب و دلچســبی بــود .علیرغــم همــه ی فشــارها
و ســختی هــا خــوش مــی گذشــت .یکــی از شــیرین
تریــن خاطــرات مــن اردوی چنــد روزه بچــه هــای دماونــد
بــا عــده ای از مبــارزان تهــران ،بــه دریاچــه ی تــار بــود.
مــن مســئولیت تــدارکات را برعهــده داشــتم .مامــور شــدم
شــخصی را کــه مطمئــن و قــوی باشــد انتخــاب کنــم کــه
همــراه مــا باشــد .مــن هــم مرحــوم آقــای ابوالقاســم بصیــری
را کــه در لبــاس پلیــس بــود امــا یــار و مــددکار بچــه هــای
انقالبــی! انتخــاب کــردم .مــورد اعتــراض برخــی دوســتان
هــم واقــع شــدم؛ امــا تــاش و تعهــد و صداقــت آن مرحــوم
در آن ســفر بــه یادماندنــی تعجــب و تحســین همــگان را
برانگیخــت.
(حاج محمود صفری ،ویژه نامه انقالب ،ره آورد ،بهمن )76

خاطره انگیزترین شب های عمرم!

آن روز روز ســفر مــا بــه دیارچــه تــار کــه مبارزانــی همچــون
عــزت شــاهی و معلــم شــهیدمان اســتاد جــواد شــرافت
حضــور داشــتند از خاطــره انگیزتریــن شــب هــای عمــر مــن
اســت .شــب هایــی کــه زیــر چــادر و زیــر نورفانــوس ،شــهید
شــرافت برایمــان تفســیر قــرآن مــی گفــت .در پیــاده روی
هــای شــبانه در آن فضــای رویایــی و دل انگیــز ســاحل
دریاچــه ،بچــه هــا بــا شــور و عالقــه ی خاصــی آیــات جــال
و جمــال حــق را تــاوت مــی کردنــد و اشــک مــی ریختنــد.
آن برنامــه هــا تاثیــر عمیقــی در تقویــت روحیــه دینــی و
مذهبــی بچــه هــا نداشــت.
(حاج محمود صفری ،ویژه نامه ،بهمن سال )77

من تعهد نمی دهم!

ســخنرانی هایــش آتشــین و کوبنــده بــود .آن ســال بــا
نــام مســتعار حســینی بــرای ســخنرانی در حســینیه فرامــه
دعوتــش کــرده بودیــم .در همــان دو ســه روز اول ســخنرانی
کوبنــده اش باعــث شــد احضاریــه برایــش بفرســتند؛ نرفــت.
گفتــه بود«:مــن باایشــان صبحتــی نــدارم .بــه شــهربانی هــم
نمــی روم».
راضــی شــدند تلفنــی صحبــت کنــد .از مغــازه آقــای
مقصــودی بــا رئیــس شــهربانی صحبــت کــرد .بــا لحنــی
قاطــع گفت«:مــن تعهــد نمــی دهــم و االن هــم دارم منبــر
مــی روم».
«شــهید هاشــمی نــژاد» کــه در ســال  60توســط منافقیــن
تــرور شــد از وعــاظ انقالبــی بــود کــه نقــش زیــادی در
بیــداری جوانــان داشــت.

«علی نقی حسین صادقی»

«حاج محمود صفری»

باالتر از سیاهی رنگی نیست!

مــرا بردنــد کمیتــه ضــد خرابــکاری و ســیاهچال! شــاید مــن افتتــاح کننــده ی ســیاه چــال
بــودم!  45روز نگــه داشــتند .پــدرم را هــم آورده بودنــد کمیتــه و از ایشــان مــی خواســتند
بگویــد صــادق کجــا پنهــان شــده .پــدرم بــا عصبانیــت بــا بازجــو برخــورد کــرد و گفــت:
ایــن کســی کــه نــان آور مــن اســت گرفتــه ایــد و دنبــال یــک الــف بچــه مــی گردیــد؟!
باالتــر از ســیاهی رنگــی نیســت .پــدرم را بــه خاطــر همیــن برخــورد آزاد کردنــد.
 ...کســی رمــا لــو داده بــود .وقتــی مــرا مواجــه بــا آن مطالــب کردنــد گفتــم :از رادیــو بغــداد
نوشــته ام .آنهــا قبــول نکردنــد و دســت بــه کار شــدند .حســینی شــکنجه مــی کــرد و
کمالــی بازجویــی .شــکنجه هایشــان عمدتــا شــاق بــود .امــا بقیــه شــکنجه هــا هــم بــود.
مــرا بــه تخــت بســتند و بــرق سراســری وصــل کردنــد .بســیار دردآور بــود .شــکنجه هــای
دیگــر هــم رایــج بــود؛ ماننــد گذاشــتن ماســک آهنــی روی ســر کــه فریادهــا انعــکاس پیــدا کنــد و ...

«حاج اصغر نوروزی»

مذهب عامل رکود یا تحرک؟!

یکــی از دبیــران کمونیســت بــه پــدرم گفتــه بــود :چــون
پســرت فــردی مذهبــی اســت و مذهــب عامــل رکــود فکــری
اســت ،یقینــا مرتضــی در کنکــور دانشــگاه پذیرفتــه نخواهــد
شــد .ایــن گفتــه ی او مــرا ســخت تــکان داد .بــه همیــن
خاطــر شــب و روز را بــه هــم دوختــم .در شــبانه روز فقــط 4
ســاعت خوابیــدم تــا ســرانجام درکنکــور سراســری ســال 46
از میــان چندیــن هــزار نفــر رتبــه  229را کســب کــردم و بــه
دانشــگاه شــریف (آریامهــر ســابق) راه یافتــم .آن دبیــر بــه
خاطــر ایــن حرفــش خدمــت بزرگــی را در حــق مــن انجــام
داد!! مــن تــاش کــردم نشــان دهــم مذهــب و مذهبــی هــا
در جریــان علمــی هــم پیشــتاز هســتند

رژیــم پهلــوی بــه فیضیــه حملــه کــرده بــود و تخریــب
هــای بســیاری را بــه ســاختمان آن وارد آورده بــود .مرحــوم
حــاج عبدالــه توســلی بــه امــام پیغــام داد کــه حاضــرم
مخــارج تعمیــرات فیضیــه را برعهــده بگیــرم .امــام بــه حــاج
عبدالــه ســام رســانده بــود و گفتــه بودنــد :بایــد اعــام
عمومــی کنیــم تــا همــه مــردم کمــک کننــد و خــود را در
بازســازی آجــر آجــر فیضیــه ســهیم بداننــد و رژیــم همــه
مــردم را در مقابــل خــود بدانــد.
«مرحوم حاج حبیب اله عسگراوالدی»

نیکوکاری که حامی مبارزان بود

بــا زبــان ســاده و خودمانــی گفتــم :حــاج عمــو! مــا در دماونــد
یــک جلســه ای تشــکیل دادیــم کــه بــه صندلــی احتیــاج
داریــم .مــی خواهیــم  50عــدد صندلــی بخریــم .مــی خواهیــم
در جلســات مــان ســنت شــکنی کنیــم .مثــل گذشــته نباشــد.
بــا یــک ســبک جدیــد باشــد .گفــت :صندلــی دانــه ای چنــد
اســت؟ گفتــم :هــر عــدد  3تومــن و ســه ریــال .صندلــی ارج
تقریبــا همیــن انــدازه بــود .گفــت :برویــد  50عــدد بخریــد.
گفتــم :ممکــن اســت مــا در کنــارش چیزهــای دیگــری هــم
بخواهیــم .گفــت :شــما برویــد تــا پنجــاه هــزار تومــان خریــد
کنیــد .بــا پنجــاه هــزار تومــان آن ســالها ،پنــج بــاب مغــازه
قابــل خریــداری بــود ...مــا دیگــر ســر از پــا نمــی شــناختیم...
انجمــن کاوش هــا داشــت جوانــه مــی زد!
«حاج حبیب اله توسلی»

اسلحه ی خودکار!

در زنــدان کمیتــه بودیــم .مــدت اســتحمام مــا دو یــا ســه
دقیقــه بــود! انشــان فقــط فرصــت مــی کــرد بــه بــدن خــود
آبــی بزنــد .طوالنــی شــدن اســتحمام همــان و مهمان مشــت
و لگــد زندانبــان شــدن همــان! در یکــی از همیــن روزهــا
مرحــوم دکتــر شــریعتی را بــه زنــدان آوردنــد .زندانــی هــا
متوجــه دکتــر شــدند .نگهبــان هــا هــم ســراغ دکتــر رفتنــد و
خیلــی بــه او توهیــن کردنــد.
گفتند :تو برای چه آمدی اینجا؟
بعد سوال کردند :تو چریکی؟
گفت :بله
گفتند :اسلحه هم از تو گرفتند؟
گفت :آره
گفتند :پس وضعیتت خیلی خطرناکه.
بعد پرسیدند :اسلحه ات خودکار بود؟
گفت :بله
گفتند :مارکش چه بود؟
گفت :بیک!
صــدای انفجــار خنــده ی زندانبــان بلنــد شــد و نگهبانــان از
فــرط خشــم بــه جــان زندانیــان افتادنــد.

دسته
سینهزنی
سیاسی!

یکــی از فعالیــت هــای بچــه هــای انجمــن کاوش هــا،راه
انــدازی دســته ســینه زنــی مشــهور بــه دســته سیاســی
مذهبــی در ایــام محــرم بــود .ایــن دســته بــا همــه دســته
هــای عــزاداری معمــول تفــاوت داشــت .ایــن دســته از
محلــه درویــش حرکــت کــرده و بــه فرامــه مــی رســید .بــا
آرامــش و متانــت! در عیــن حــال بــا ســبک جدیــد و نوحــه
هــا و شــعرهای انقالبــی! همیــن اقدامــات در جلــب توجــه
جوانــان و عمــوم مــردم تاثیــر زیــادی داشــت و آنهــا را بــه
جلســات انجمــن جلــب کــرد .جلســاتی کــه در بــاغ مرحــوم
حــاج توســلی و حمایــت ایشــان انجــام مــی شــد.

«مرتضی الویری»

«یوسف فروتن»

قرار بود
خلع سالحشان
کنیــم

چهلمیــن روز شــهادت شــهید مرتضــی کاظمــی بــود .مــردم
جیــارد اعــم از زن و مــرد و پیــر و جــوان بــه میــدان آمــده
بودنــد و مشــغول شــعار دادن شــدند وبــه طــرف خانــه ی
افتخــاری مامــور ســاواک دماونــد حملــه کردنــد .درگیــری
شــدیدی پیــش آمــد ،عــده ای از جوانــان دســتگیر شــده و
بــه ژاندارمــری بــرده شــدند و خیلــی کتــک خوردنــد .فرمانده
ژاندارمــری تقاضــای جلســه کــرد ،مــا گفتیــم جلســه باید در
حســینیه باشــد .قصــد ایــن بــود آنهــا را خلــع ســاح کــرده
و ســاحها را پنهــان کنیــم .آنهــا فهمیدنــد و نیامدنــد .ناچــار
در حیــاط درمانــگاه جیــارد جلســه ای شــد ،هــر چــه او
اصــرار کــرد مــردم نپذیرفتنــد و تظاهــرات مــردم همچنــان
ادامــه یافــت!
«سید مسلم دادصفت»

ما امکانات شما را نمی خواهیم!

رد ��� -ﻦ ١٣٩٧

ﻪ ﻣﺒﺎرك ﻓﺠﺮ

رد ��� -ﻦ ١٣٩٧

ﻪ ﻣﺒﺎرك ﻓﺠﺮ

کازینــوی آبعلــی را مــی خواســتند تبدیــل بــه مرکــز فســاد و فحشــا کننــد .مــردم آبعلــی متدیــن و مومــن بودنــد و ایــن شــرایط را تــاب نمــی آوردنــد .مــردم آه از جملــه مردمــی
بودنــد کــه ســالها در مقابــل کشــف حجــاب رضاخانــی و اصالحــات ارضــی محمدرضــا مقاومــت کــرده بودنــد .حــاال شــاهد بودنــد کــه رژیــم پهلــوی بــا بــازی گــری هویــدای
بهایــی کازینــو راه انداختــه اســت .اکثــر قریــب بــه اتفــاق کســبه بــه مهمــان کازینــو جنــس نمــی فروختنــد .آنهــا هــم بــه همیــن دلیــل وقتــی ســوار اتوبــوس بودنــد ،صــدای بــوق
اتوبوســها را درآورده و بــه کاســبان آبعلــی فحــش مــی دادنــد ،مــردم هــم تحمــل نمــی کردنــد و روز جمعــه ای بــود کــه بــا آنهــا درگیــر شــدند .یکــی از نوچــه هــای دبیــر اعالیــی
(مدیرکازینــو) از اتوبــوس پیــاده شــد ،داشــت بــا جوانهــا درگیــر مــی شــد .یکــی از بچــه هــا مــی خواســت او را از پــل بــه رودخانــه پرتــاب کنــد! مــا را خواســتند .تعــدادی از کســبه
بودیــم .دبیراعالیــی بــا چــرب زبانــی گفــت :مــا بــرای شــما جــاده مــی ســازیم ،آســفالت مــی کنیــم ،امکانــات مــی دهیــم ...مــا هــم در جــواب گفتیــم :مــا امکانــات شــما را نمــی
خواهیــم ،مــال شــما و پــول شــما حــرام اســت!
«خاطره ای ازحاج میرزا علی باباییان
به نقل از حبیب اله مصیبی»

نشرهی ره آورد  -بهمن 1397
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پیرغالمی

که دوبار تا پای اعدام رفت!

 ...یــک شــب قبــل از آمــدن امــام کــه پــروازش را بختیــار
لغــو کــرده بــود ،مــا را ســوار هلــی کوپتــر کردنــد .ســاعت
دوازده شــب بردنــد میــدان جمشــیدیه و مــا را پیــاده
کردنــد و چشــم هایمــان را بســتند و از ایــن کیســه هــای
آمریکایــی کشــیدند روی ســرمان .جایــی را نمــی دیدیــم.
ســینه دیــوار قرارمــان دادنــد ،حــاال گــروه تیربــار آمــاده
شــده بــود .ســه چهــار دقیقــه طــول کشــید .همــه منتظــر
بودیــم فرمــان شــلیک داده شــود و کارمــان یکســره شــود.
یــک وقــت دیدیــم کــه خلبــان هلــی کوپتــر بــه افســر تیــر
گفــت :دســتور دادنــد زندانــی هــا را برگرداننــد .دو مرتبــه مــا
را ســوار کردنــد بــا همــان کیســه آوردنــد تحویــل زنــدان
دادنــد ...چــه شــود؟ چــه شــد؟ هیــچ کــس نفهمیــد!
شــبی کــه امــام آمــد تــوی مدرســه علــوی ،بــاز دو مرتبــه
ســر مــا کیســه کشــیدند ،مــا را بردنــد میــدان تیــر .دوبــاره
قــره باغــی زنــگ زد گفــت :اینهــا را برگردانیــد ســلول شــان!
دو مرتبــه بــه زنــدان برگشــتیم تــا روزی کــه در  22بهمــن
زنــدان جمشــیدیه را مــردم گرفتنــد و مــا آزاد شــدیم...
«خاطرات مرحوم حاج احمد کرمانی
به نقل ازعلیرضا جمالی»

به احترام شما،

آقا اجازه ی خبر دارند

عصــر تاســوعا ،حســینیه ی کیــان و فضــای بیرونــی آن
از جمعیــت مــوج مــی زد .شــهید آیــت الــه شــاه آبــادی
ســخنران مراســم بــود .ســخنرانی طوفانــی اش در برمــا
کــردن چهــره رژیــم ستمشــاهی غوغایــی بــه پــا کــرد.
آنچنــان کــه مامــوران ژاندارمــری تــاب نیاوردنــد و وی را از
منبــر پاییــن کشــیده و بــه ژاندارمــری و ســپس بــه ســاواک
بردنــد .مــردم کیــان جلــوی ژاندارمــری تجمــع کــرده و
خواســتار آزادی وی شــدند .ایــن حرکــت باعث شــد ســاواک
دســتپاچه شــده و او را آزاد کنــد .فــردای آن روز ایــن شــهید
شــاه آبــادی بــود کــه در مســیر عــزاداری ،عــزاداری کیــان
بــه زیــارت در حلســه ی جوانــان کیالنــی پیشــتاز جمعیــت
بــود .قبــل از نمــاز ظهــر عاشــورا ،قــرار شــد ســخنرانی کنــد.
فرمانــده پاســگاه زیــر بــار نمــی رفــت .اصــرار مــردم باعــث
شــد از ســر ناگزیــری بپذیــرد .ناچــار گفــت« :بــه احتــرام
شــما ،آقــا اجــازه ی خبــر دارنــد!» رحمــت خــدا بــر شــهید
شــاه آبــادی کــه مــزد جهــادش را بــا شــهادت در عملیــات
خیبــر گرفــت.
«محمدرضا امری کاظمی»

هیات حضرت رقیه (س)!

بچــه هــای مذهبــی تصمیــم گرفتنــد بــرای پاســخگویی بــه
شــبهه هــا و دفــاع از فضــای فکــری جوانــان ،جلســاتی را
راه انــدازی کننــد .مرحــوم حــاج عبدالــه توســلی  -توســط
حــاج حبیــب الــه توســلی  -کمــک هــای شــایانی بــه
ایــن جلســات کــرد .از جملــه در اختیــار قــرار دادن مکانــی
ثابــت بــود کــه وی بــاغ خــود را کــه اکنــون محــل حــوزه
علمیــه اســت در اختیــار اعضــای انجمــن قــرار داد .آقــای
اصغــر نــوروزی مجــوز رســمی کانــون را هــم گرفتــه بــود
کــه مشــکلی ایجــاد نشــود و بــرای ایــن کــه حســاس هــم
نشــوند اســم ثبــت شــده؛ هیــات دینــی حضــرت رقیــه (س)
بــود.

مرتضیعظیمی؛
حامی جوانان مبارز دماوندی

حــدود  6مــاه از حبــس مــن گذشــته بــود ...یــک روز از
دریچــه ســلول بــه محوطــه نــگاه کــردم .دیــدم کســی در
کنــار دیــوار زیــر نــور آفتــاب ایســتاده اســت .بــا دیــدن
او شــوکه شــدم .آقــای عظیمــی بــود! بلنــد گفتــم :ان اهلل
مــع الصابریــن! توجهــش بــه مــن جلــب شــد .مســتقیم بــه
ســوی مــن آمــد و بــا هــم گفــت و گــو کردیــم .در وســط
گفــت و گــو مامــوری آمــد و عظیمــی مشــغول ذکــر شــد.
ســوال کــردم :کســی را هــم لــو داده اســت؟ گفــت :نــه!
هیــچ کــس را .هــر چــه کتکــم زدنــد ،فقــط گفتــم گونــی
اعالمیــه هــا مــال مــن نیســت! روز بعــد آنچنــان او را مــورد
شــکنجه قــرار داده بودنــد کــه دیگــر قــادر بــه راه رفتــن
نبــود .لنــگان لنــگان و یــا علــی و یــا مهــدی گویــان در
حالــی کــه دســتش را بــه دیــوار گرفتــه بــود جلــو مــی آمــد.
بــه او گفتــم :مرتضــی جــان! اســم آن ســید را بگــو ،او االن
متوجــه غیبــت تــو شــده و االن فــراری شــده! گفت:نــه!
فــردای قیامــت چطــور جــواب مــادرش حضــرت زهــرا(س)
را بدهــم!
همــان شــب او را بــرای شــکنجه بردنــد و ایــن بــار چیــزی
از او نگذاشــتند .جســم او را پــاره پــاره کردنــد و درون پتــو
در حالــی کــه بیهــوش بــود بــه ســلول بازگرداندنــد .آن شــب
فکــر کــردم عظیمــی تــا صبــح زنــده نمــی مانــد .او ذره
ذره وجــودش چــو شــمع آب شــد( ...احمــد احمــد ،کتــاب
خاطــرات).
 ...اثــرات شــکنجه بــر بــدن او بــرای همیشــه زندگــی اش
مانــد و تــا زمــان وفاتــش دچــار بیمــاری هــای ســخت
روحــی و جســمی بــود ...عظیمــی مدیــر انتشــارات آذر،
شــاگرد شــهید آیــت الــه ســعیدی کــه انتشــاراتش مرجــع
توزیــع و نشــر کتــاب هــا و اعالمیــه هــای امــام و مبــارزان
بــود ،بــه خاطــر ارتبــاط بــا اســتاد شــرافت ،بــا بچــه هــای
دماونــد آشــنا شــده بــود و مغــازه اش در روبــروی دانشــگاه
تهــران پاتــوق مبــارزان دماونیــد بــود...
بعــد از انقــاب تــا ســال  1368همــواره بــا بیمــاری هــای
گوناگــون دســت و پنجــه نــرم کــرد ...فرزنــد بزرگــش را در
تصــادف از دســت داد و ایــن غــم بــزرگ او را زمیــن گیــر
کــرد ...مدتــی هــم بــرای اســتراحت بــه دماونــد آمــد امــا در
ســال  1368پــس از عمــری مبــارزه و جهــاد وتحمــل آزار و
شــکنجه هــای ستمشــاهی بــه لقــاء الــه پیوســت.
«حاج قاسم تبریزی»

کتری پر از آب جوش!

شــب عاشــورا هــم در حســینیه قاضــی صحبــت کــردم .دهــه
ی عاشــورا بــه پایــان رســید .یکــی از مامــوران کــه دماونــدی
بــود و تحــت تاثیــر ســخنان مــا قــرار گرفتــه بــود ،پنهانــی
بــه حــاج حســین علمــداری گفتــه بــود کــه امشــب فالنــی
دســتگیر مــی شــود ،دیگــر ماندنــش بــه صــاح نیســت.
قــرار شــد بــه تهــران برگــردم .زمســتان بــود و هــوا بســیار
ســرد و یخبنــدان .یکــی از دماونــدی هــای مقیــم تهــران
ماشــین بنــزی داشــت ،او گفــت :احتمــاال ایــن راه اصلــی
را مــی بندنــد .خانــواده اش را هــم ســوار کــرد .مــن هــم
لبــاس روحانیــت را درآورده و صنــدوق عقــب گذاشــتم .یــک
طــرف مــادرش و طــرف دیگــر هــم همســرش نشســته بــود
و مــن هــم وســط نشســته بــودم کــه کســی شــک نکنــد.
آقــای صفــری کــه از افــراد فعــال دماونــد بــود ،صندلــی
جلــوی ماشــین نشســته بــود .قبــل از اینکــه ماشــین حرکــت
کنــد ،راننــده رفــت و یــک کتــری آب جــوش بــه داخــل
ماشــین آورد .درب کتــری را برداشــت تــا بخــار آب فضــای
ماشــین را پــر کنــد .شیشــه هــای ماشــین دیگــر از بیــرون
دیــد نداشــت ...ترفنــد بســیار جالبــی بــود ...ایــن گونــه بــود
کــه آب شــب از دســت ســاواک فــرار کــردم و نیمــه شــب
راهــی قــم شــدم.
«حجت االسالم عبدوس»

آننمایشنامه
خاطره انگیز!

عاشــورای ســال  57را
پشــت ســر گذاشــته
بودیــم .بــا گــروه
تئاترمــان کــه شــهیدانی چــون حمیــد رمضانعلــی و جــواد
هاشــمی هــم درآن بودنــد ،تئاتــر ســربداران در حســینیه
محلــه قاضــی اجــرا مــی کردیــم .ســربداران قصــه ی
مقاومــت مــردم ایــران در برابــر مغــول هــا بــود .جالــب اســت
کــه بــه جــای لبــاس ســربازان مغــول ،لبــاس ســربازان گارد
شاهنشــاهی را انتخــاب کردهــی بودیــم .حســینیه از جمعیــت
مــوج مــی زد .خبــر دادنــد پلیــس حســینیه را محاصــره کــرده
اســت .بــه هــر زحمتــی بــود ،نمایشــنامه را تمــام کردیــم.
در تکاپــوی آن بودیــم کــه از مســیری خــارج شــویم کــه
گرفتــار ســربازان نشــویم .ناگهــان بــرق رفــت .فرصــت
خوبــی پیــش آمــده بــود تــا از تاریکــی حســینیه و کوچــه
هــا اســتفاده کنیــم و از چنــگ مامــوران بگریزیــم .بعدهــا
فهمیدیــم خواهــرزاده ام کــه آن موقــع ده ســال بیشــتر
نداشــت و پــدرش (حــاج ســلمان نورمحمــدی) بــه محــض
ایــن کــه فهمیــد ســربازان بــرای دســتگیری مــا آمــده انــد،
دوان دوان و گریــان خــود را بــه کارخانــه بــرق رســانده و
گفتــه مــی خواهنــد دایــی را دســتگیر کننــد .حــاج ســلمان
هــم کــه آن زمــان نگهبــان کارخانــه بــرق بــود ،بــرق شــهر
را قطــع کــرده بــود و ایــن فرصــت را بــرای بچــه هــا فراهــم
کــرده بــود.
«حاج علیرضا علیجانی»

زندان جزای تیراندازی نکردن!

بالل انقالب
در دماوند

نمایشنامهانقالبی

یکــی از کارهایــی کــه قبــل از انقــاب بــه عنــوان
رســالت بــرای خودمــان تشــخیص مــی دادیــم
اجــرای نمایــش نامــه هــای انقالبــی بــود .کــه
چنــد تــا از ایــن نمایــش نامــه هــا موثــر واقــع
شــد .مــن خــودم هــم اجــرا مــی کــردم .دو تــا
از نمایشــنامه هــا هــم زبــان زد بــود .یکــی
ســربداران بــودو دیگــری حجربــن عــدی بــود.
نقــش حجربــن عــدی را مــن اجــرا مــی کــردم.
چنــد بــار در ســالن آمــوزش و پــرورش بــازی
مــی کردیــم .چــون باالخــره احســاس دیــن مــی
کردیــم .نمایــش حجــر بــن عیــدی در محلــه ی
قاضــی بــود کــه قبــل از انقــاب تحــت تعقیــب
قــرار گرفــت و محاصــره شــد .شــهربانی آمــد و مــا
شــبانه فــرار کردیــم .خــود نمایــش نامــه بیشــتر
مقایســه ی دوران امیرالمومنیــن ،حجربــن عــدی و
اینهــا را داشــت .بــا ایــن زمــان یــک مقــداری در
شــمه ی مــردم سیاســی آمــده بــود .مثــا حجربــن
عــدی را بســته بودنــد بــه میــز ،طرحــی ریختــه
بودنــد کــه ســیخ را داغ مــی کردنــد و بــه گوشــت
او مــی زدنــد انــگار کــه مــی زدنــد بــه بــدن
حجربــن عــدی .ایــن گونــه شــکنجه مــی دادنــد.
ملــت گریــه مــی کردنــد و اشــک مــی ریختنــد.
«حسنعلی نوحی»

انقــاب کــه شــد همــراه بــا
شــهید محمــد رضــا علیجانــی
و نصــرت الــه میرزایــی ،
شــعارگوی تظاهــرات شــد .
کــم کــم خــود او شــعار گــوی اصلــی شــد  ،یــاد محــرم  57بــه خیــر .
آقای عاصی مداح مبارز قمی این شعر را ساخته بود .
حــاج حســین فتاحــی مــردم را در میــدان  17شــهریور متوقــف کــرد .
از آنهــا خواســت ایــن شــعار را بدهنــد  ،نزدیــک اذان مغــرب  ،هــوا رو
بــه تاریکــی نهــاده اســت  .گارد اعزامــی از قزویــن تــا دنــدان مســلح
روبــروی جمعیــت ایســتاده انــد  .حــاج حســین مــی گویــد  :ایــن شــعار
را تکــرار کنیــد :
آزادگان اسالم
وضوی خون بگیرید
ماندن اگرچه ننگ است
بهتر که ما بمیریم
لبیک لبیک
کیست مرا یاری کند
لبیک لبیک
از دین نگه داری کند
تا کربالی امروز
از کربالی دیروز
آید ندا از حسین
لبیک لبیک
کیست مرا یاری کند
لبیک لبیک
از دین نگه داری کند
صــدای جمعیــت چندیــن هــزار نفــری در فضــای میــدان  17شــهریور
مــی پیچــد  ،انســان بــا همــه ی وجــودش عظمت عاشــورا را احســاس
مــی کــرد .
حــاال کــه چهــل ســال اســت حــاج حســین فتاحــی در همــه تظاهــرات
هــا  ،راهپیمایــی هــا  ،تشــییع جنــازه هــا  ،نمــاز جمعــه هــا  ،بــال
انقــاب در دماونــد اســت
حنجره اش پرتوان و توفیقش مستدام باد .

بـانـوانو
انجمن کاوش های دینی و علمی

مــن در کنــار تحصیــل ،در جلســات انجمــن کاوشــها شــرکت مــی کــردم کــه در محلــه فرامــه تاســیس شــده بــود .خانــم هایــی را
بــرای ســخنرانی مــی آوردنــد کــه خانــم زینــت بخــش را بــه یــاد دارم .ایشــان در جلســاتی کــه داشــتند کتــاب معرفــی مــی کردنــد
و مــی گفتنــد هــر کــس روی آن تحقیــق کنــد جایــزه دریافــت مــی کنــد .از جملــه ایــن کتــاب هــا ،فلســفه صلــح امــام حســن
(ع) بــود کــه آن را مطالعــه کــرده و صحبــت کــردم .خیلــی مــرا تشــویق کردنــد ...یــک بــار از آقــای تبریــزی خیلــی کتــاب گرفتــه
بــودم و بــه دماونــد آوردم .ســوار اتوبــوس شــدم .شــخصی متوجــه شــده بــود کــه مــن کتــاب همــراه دارم ،نزدیــک پاســگاه کــه
رســیدیم ماشــین را نگــه داشــتند ،افســری وارد ماشــین شــد و بــه مــن گفــت کــه پیــاده شــو! هنگامــی کــه داشــتم پیــاده مــی
شــدم ،کارت دانشــجویی را بــه شــکلی زیــر لبــاس هایــم پنهــان کــردم .از مــن پرســید :کتــاب جــا بــه جــا مــی کنــی؟ گفتــم :چنــد
کتــاب ســر راه دیــدم و خریــدم .بــه مــن گفــت :اهــل کجــا هســتی؟ گفتــم :بــرادرم در تهــران کارگــز اســت و خــودم اهــل مشــاء
هســتم .آن افســر بــه مــن خندیــد و گفــت :خانــم بــرو! خــدا را شــکر کــن یکــی مثــل خــودت رســیده واال بــه ایــن ســادگی هــا
نمــی توانســتی از دســت پاســگاه و شــهربانی خــاص شــوی!
«سرکار خانم زمانیان»

نمــی توانســتم بــه ســوی هموطنــان و همشــهریانم اســلحه
بگیــرم .حتــی تیرانــدازی هوایــی را هــم بــر خــود مجــاز نمــی
دانســتم .آن شــب رئیــس شــهربانی  -ســرگرد شــمس -
دســتور داد بــرای رعــب و وحشــت مــردم از گفتــن اهلل اکبــر
روی پشــت بــام هــا و تظاهــرات ،تیرانــدازی هوایــی کنیــم.
خشــاب هــا را پــر از تیــر کردیــم .مــن بــه گوشــه ای رفتــم و
بــه راز و نیــاز بــه درگاه خــدا پرداختــم .بعــد از عملیــات ،بــه
بازرســی اســلحه هــا پرداختنــد .فهمیدنــد کــه اســلحه مــن
پربــوده و مــن هیــچ تیرانــدازی نکــرده ام.
سرگرد شمس گفت :چرا تیراندازی نکردی؟
گفتــم :اگــر از تیرانــدازی مــن زنــی بــاردار از تــرس و وحشــت
ســقط مــی کــرد هیــچ فرقــی بــا ارتــکاب قتــل نداشــت و
مــن بــه همیــن خاطــر تیرانــدازی نکــرده و نمــی کنــم.
بــه همیــن خاطــر مــرا زندانــی کردنــد .چندیــن روز زندانــی
شــدم و بــدون غــذا بــه ســر بــردم .حتــی غذایــی را کــه
خانــواده برایــم مــی فرســتادند مــی گرفتنــد و بــه رودخانــه
مــی انداختنــد.
«مرحوم حاج ابوالقاسم عربی»

صبر کنید! می آیم

در مســجد هدایــت تهــران ،بعــد از نمــاز ،موضــوع انجمن کاوش
هــا را بــا شــهید باهنــر مطــرح کردیــم .ایشــان ابتــدا نپذیرفــت.
طبیعــی هــم بــود .ایشــان تهــران بــود و مــا دماونــد .رفــت و
آمــد بــا وســیله ی نقلیــه مثــل االن نبــود .مــن بــه ایشــان
گفتــم :اگــر فــردای قیامــت خداونــد متعــال از مــا ســوال کنــد
ایــن جــوان هــا داشــتند منحــرف مــی شــدند و شــما متوجــه
بودیــد ،چــرا کاری نکردیــد؟ مــا مــی گوییــم :مــا آمدیــم پیــش
آقــای باهنــر و بــه ایشــان گفتیــم بیاییــد و هدایــت کنــد ،قبــول
نکردنــد! آقــای باهنــر گفتنــد :صبرکنیــد ،مــی آیــم! نشــان بــه
همــان نشــان کــه یــک ســال تمــام جمعــه هایشــان را بــرای
مــا گذاشــتند .همیــن کار را آقــای امامــی کاشــانی یکســال
بــرای مــا انجــام دادنــد.
(حاج حسین شریعتمداری ،در مصاحبه با کیهان فرهنگی)
در دانشــگاه تربیــت معلــم بــه مــن اطــاع دادنــد کــه ســاواک
بــه دنبــال دســتگیری شماســت .مــن فعالیــت هایــم را ادامــه
دادم و تــرس نداشــتم .در بهمــن  49دســتگیر شــدم و بــه
زنــدان رفتــم .اســامی بچــه هــای انجمــن کاوش هــا همراهــم
بــود .از روی ایــن اســامی همــه را دســتگیر کردنــد .بــه خانــه
ی بــرادرم و خودمــان هــم هجــوم آورده بودنــد امــا چــون
خبــر داشــتند ،اعالمیــه هــا را در باغچــه مخفــی کــرده بودنــد.
بیســت روز بازجویــی و زندانــم طــول کشــید .آزاد شــدم .دو مــاه
بعــد دوبــاره دســتگیر شــدم و چنــد مــاه در زنــدان بــودم .ایــن
بــار دنبــال مســایل و مقــاالت دانشــگاه تربیــت معلــم بودنــد
کــه نتوانســتند چیــزی بــه دســت بیاورنــد.
«حاج روح اله میرزایی»
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ویژه نامه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران

ایـن سـه نفـر!!

به یاد شهدای گمنام دوران مبارزه در شهر دماوند!!

کالس دوم یــا ســوم دبســتان بودم.خیلــی چیــزی از مبــارزه نمیفهمیدم.امــا فضــای
خانــواده و محیــط محــدود شــهر دماونــد در آن ســالها،باعث مــی شــد ،خیلــی خبرهــا
زود در شــهر بپیچــد و نُقــل محافــل شــود و زمزمــه درگوشــی مــردم گــردد.در ایــام
زمســتان ســال -۵۲یــا -۵۳در شــبی از شــبهای ســیاه خفقــان دشمن،آرامســتان محلــه
فرامــه ،شــاهد حضــور بــی ســروصدا و تکاپــوی مامــوران دســتپاچه ی ســاواک بــود.
همــان نیمــه شــب آمــده بودنــد دنبــال برخــی از محلــی ها،کــه گویــا مرحــوم حاج شــبخ
عبدالحســین لطیفی(قــاری صحیــح خــوان و بــا صفــای قرآن)هــم از ایــن جملــه بــود.
ســه پیکــر آغشــته بــه خــون و زخمــی و مجــروح کــه در الیــه هــای پالســتیک پیچیــده
بودنــد،در آن شــب مرمــوز ،مخفیانــه و غریبانه،تنهــا و بــی نــام و نشــان،به خــاک ســپرده
شدند!کســی چیــزی از هویــت آنــان نمیدانســت.این قــدر معلــوم بــود کــه جوانانــی ده
بیســت ســاله انــد.و زندانــی بــوده انــد.و شــکنجه شــده انــد!و شــهید شــده انــد.و کســی
نبایــد بدانــد اینهــا کیســتند!!اهل کجاینــد؟از کــدام گــروه و ســازمان مبارزنــد؟!در کــدام
زنــدان شــکنجه و شــهید شــده انــد؟!
هیــچ کــس هیــچ ندانســت و هنــوز هــم ،پــس از چهــل و پنــج ســال کســی نمــی دانــد.
در ســازمان اطالعــات و ســاواک شــاه هــم گویــا سندی؛گزارشــی؛خبری؛وجود ندارد.ایــن
قــدر مــی دانیم،اینهــا ســه جوانند....زندانی.....شــکنجه شــده و ....شــهید...همین!
دیگر هیچ کس ،چیزی ندانست و نمی داند!!
هیچ خبری نیامد و هنوز هم!!..

ســالها قبل،عالمــه بزرگــوار حضــرت اســتاد جــوادی آملی،طبــق رســم زیبــا و آموزنــده شــان در
زیــارت اهــل قبــور کــه ســیره و منــش آن عالــم بــزرگ اســت،به آرامســتان مزبــور آمدنــدو در
جــوار مــزار شــهدا.از ایــن ســه قبــر پرســیدند کــه آن زمــان ،ســنگ قبرهایــی شکســته و رنــگ
و رو رفتــه داشــتند و بــر آنهــا نوشــته بود:شــهید گمنــام!!
علت عدم رسیدگی را جویا شدند؟
گفتیــم :اینهــا را نمیشناســیم!برخی مــی گوینــد از مارکسیســتها بــوده انــد و بــه همیــن جهــت
کســی رغبــت بــه تعمیــر و ســاماندهی آن نکــرده اســت.
گفتند:سند و مدرکی دارید،که آنها کمونیست بوده اند؟!
گفتیم:نخیر!
گفتنــد:آن زمــان ها،ســاواک بســیاری از مبارزیــن را برچســب مارکسیســم مــی زد و بــه
وابســتگی بــه شــوروی کمونیســت و چیــن و...متهــم مــی کرد.شــاید اینهــا از همــان دســته
باشــند،که بــه برچســب دروغ ســاواک ،متهــم شــده باشــند!!
واقعا ما به این موضوع فکر نکرده بودیم!
گفتند:حــاال فــرض کنید،اینهــا کمونیســت بودند،چنــد جــوان ،آن هــم در ســالهایی پــر خفقــان
کــه هیــچ مبــارزی پیــروزی و تشــکیل حکومــت بــه مخیلــه اش هــم خطــور نمــی کرد،ســودای
مبــارزه بــا ســتم را داشــتند،بر طبــق عقیــده خودشــان...اگر ایــن هــم باشــد ،بــه خاطــر ایــن کــه
جــوان بودنــد و بــه خاطــر آرمــان مبــارزه بــا اســتبداد مــی جنگیدنــد ،بــاز هــم قابــل احترامنــد...
بایــد قبورشــان را احیــاء کنیــد....و احیاء شــد.
حــاال اگــر گذرتــان بــه آرامســتان فرامه؛بهشــت رقیه؛گلســتان شــهدا،افتاد بــه ایــن ســه شــهید
گمنــام ادای احتــرام کنید.برایشــان فاتحــه ای نثــار کنیــد.

