
زمینـــه هـــــای
انقالب اسالمی
در دمــــاونــــد

نقش مـردم شهرستـان دمـاونـد

در مبارزات مردم مسلمان ايـران

انجمن کاوش های دينی و علمی دماوند

پـرچمـدار مبـارزات اسالمـی

تشکـل پیشتـاز و نقش آفـريـنانجمن کاوشهای دينی علمی؛

نقش معلمان، دبیران و دانش آموزان
 در پیروزی انقالب اسالمی در سال 57

شهرستــان دمـاونـد؛
از مبــارزه انقــالبــی
تـا مشـارکت سیـاسی

نقش دماوند و چهره های دماوندینـهضت پــانــزده خـــرداد

دوهفتـه نـامـه ره آورد
ویژه نامه انقالب - بهمن 1397

چهلمین سالگرد انقالب اسالمی-40 صفحه



بازگشت رهبرى مردمی 
و بـا اخالص بـه میهن  

من آمده ام تا پیوند خدمتگزارى خودم را به شما عزیزان 
عرضه كنم كه تا حیات دارم خدمتگزار همه هستم، 

خدمتگزار ملت هاى اسالمى، خدمت گزار ملت بزرگ ایران.
)صحیفه امام، ج 10، ص 47۲( 

خداوندا! تو مى دانى كه ما دراین قیام رضاى تو را 
مى خواهیم و تو مى دانى كه ما از ظلم ولو بر یك نفر 

بیزار هستیم و تو مى دانى كه ما براى اجراى عدالت قیام 
كرده ایم و تو مى دانى كه از این تعدیات و ظلم ها بیزار و 

منزجر هستیم. 
)صحیفه امام، ج 9، ص 4۲3( 

امام خمینی )ره(:  

اين انقالب 

با تأيیدات غیبی 

الهی پیروز شد 

صبر و توکل ملت ايران؛
رمـز پیـروزى 

ما با دست خالى بر این قدرت فوق العاده، قدرت شیطانى 
كه همه ى قدرت ها دنبال او بودند، غلبه كردیم و این نبود 
جز این كه ملت ما همراه با هم بودند و صبور بودند و بر 
مشكالت صبر مى كردند و مشكالت را با صبر و با اتكال به 
خداى تبارك و تعالى این مشكالت را حل كردند. 

)صحیفه امام، جلد13، ص ۲۶۵( 

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 ۳۶ میلیونى با آن تبلیغات ضداسالمى و ضد روحانى به خصوص در 
این صد سال اخیر و با آن تفرقه افكنى هاى بى حساب قلمداران و زبان مزدان در 

مطبوعات و سخنرانى ها و مجالس و محافل ضداسالمى و ضدملى به صورت ملیت، 
و آن همه شعرها و بذله گویى ها، 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 وبى تفاوتى در پیشامدهاى 

خائنانه، كه به دست شاه فاسد و پدربى فرهنگش و دولت ها و مجالس فرمایشى كه از 
طرف سفارتخانه هاى قدرتمندان بر ملت تحمیل مى شد، و از همه بدتر وضع دانشگاه ها 

و دبیرستان ها و مراكز آموزشى كه مقدرات كشور به دست آنان سپرده مى شد، با به 
كارگرفتن معلمان و استادان غربزده یا شرقزده صددرصد مخالف اسالم و فرهنگ 
اسالمى بلكه ملى صحیح، با نام »ملیت« و »ملى گرایى.«.. ممكن نبود این ملت با 
این وضعیت یكپارچه قیام كنند و در سرتاسر كشور با ایده واحد و فریاد »اهلل اكبر« و 
فداكارى هاى حیرت آور و معجزه آسا تمام قدرت هاى داخل و خارج را كنار زده و خود 

مقدرات كشور را به دست گیرد.
)صحیفه امام، ج ۲1، ص 401( 

تفاوت انقالب اسالمی
بــا ديگــر انقـالب هـــا 

شك نباید كرد كه انقالب اسالمى ایران از همه انقالب ها 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 ۲1، ص 40۲( 

فــرازی 
از نـــور



اینکه چهل سال بگذرد و شعارهای انقالب دست نخورد، تکان 
نخورد، در هیچ کدام از این انقالبها وجود ندارد؛ 
ما توانستیم این شعارها را حفظ کنیم. اّما خطرناک است؛ من 
وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم.
ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کرديم،
اين رفتن به سمت ارتجاع است؛

اگر به جاى توّجه به طبقه ى ضعیف، دل سپرده ى طبقات مرّفه و 
زیاده خواه در كشور شدیم، این حركت به سمت ارتجاع است؛ اگر به 
جاى تكیه ى به مردم به خارجى ها تكیه كردیم، امیدمان را به بیگانه ها 
بستیم، این حركت در سمت ارتجاع است؛ این نباید اتّفاق بیفتد. 
نخبگان جامعه باید حواسشان باشد، مدیران جامعه باید حواسشان 
باشد. مدیران كشور باید بشّدت مراقبت كنند، مردم هم نگاه كنند، 
با حّساسّیت دنبال كنند رفتار ماها را، رفتار مدیران را؛ با حّساسّیت. 
ارتجاع چیز خطرناكى است. ارتجاع وقتى اتّفاق مى افتد، معنایش این 
است كه همان آدمهاى انقالبِى سابق سِر كارند اّما خط را عوض 
كرده اند، راه را عوض كرده اند؛ كأنّه انقالب شده بود براى اینكه آنها 
بروند و ما بیاییم سِر كار! براى این ]كار[ كه انقالب نشد؛ انقالب یعنى 
دگرگونى، انقالب یعنى تغییر مسیر، انقالب یعنى یك هدفهاى واالئى 
را در نظر گرفتن و به سوى آنها حركت كردن؛ اگر از این هدفها 
فراموش كردیم، دیگر انقالب نیست.

ما در اين حدود چهل سال جهادهای متعّددی داشته ايم؛
در همه ی اين جهادها جوان ها جلو بوده اند،

جوان ها راه گشا بوده اند، جوان ها نوك پیكان بوده اند. در جهاد با طاغوت در دوره ى 
پیش از پیروزى -دوره ى مبارزات- در جهاد با تجزیه طلبان در آغاز پیروزى انقالب 

كه در شرق كشور، در غرب كشور، در شمال كشور تجزیه طلبانى پیدا شدند، در جهاد 
با این تجزیه طلبان، جلودارِ این حركت عظیم جوانها بودند؛ در جهاد سازندگى كه از 
رویشهاى آغاز انقالب بود، جوانها جلو بودند و آنها بودند كه این حركت عظیم جهاد 
سازندگى را شروع كردند؛ در جهاد با تروریسِم منافق و خائن در اوایل دهه ى ۶٠، در 
جهاد با متجاوزین در هشت سال دفاع مقّدس، در جهاد براى ترمیم خرابى هاى بعد 
از جنگ بعد از سال ۶۷، در جهاد فرهنگى در برابر تهاجم فرهنگى سال ۷٠، جوان 

ها بودند كه توانستند آن فضاى دشوار را به نفع انقالب و اسالم تغییر بدهند؛ در جهاد 
علمى از حول وحوش آغاز دهه ى ۸٠، جوان ها بودند كه در دانشگاه هاى مختلف، در 
پژوهشگاه هاى مختلف، به نداى مطالبه ى پیشرفت علمى لّبیك گفتند و راه علم و 

فّناورى را به صورت جهشى در كشور باز كردند؛ و باالخره در جهاد با تروریسم تكفیرى 
در دهه ى ۹٠ در این سالهاى اخیر.

 و امروز هم در جهاد فكرى و جهاد عملى براى گشودن گره هاى اقتصادى، باز هم 
جوان هایند.

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

 انقالب با قدرت و با نشاط دارد پیش میرود؛ 

چهـل سـالگـی انقـالب 
دوران پیری انقالب نیست، دوران عقب گرد انقالب نیست، 

دوران پختگی و نشاط انقالب است.
 انقالب در چهل سالگى، بحمداهلّل با قدرت، با حفظ شعارها و 

با برافراشته بودن پرچمهاى اصلى، همچنان دارد به پیش مى رود.

چهل سال گذشته است. 
چهل سال زمان زیادی نیست؛

برای عمر تمّدن ها 

چهل سـالگـی آغـاز بلـوغ
و حـرکت فکـری است.

 چهل سالگى دوران پیرى نیست، دوران شكوفایى است
 و این شكوفایى ان شاءاهلل وجود خواهد داشت. 

زمینه هاى این شكوفایى را انسان دارد مشاهده مى كند؛ 
امروز بحمداهلل ایمان دینى در كشور ما خوب است، 

عزم راسخ در بین ملّت ما خوب است، 
حضور و آمادگى در میان مردم خوب است، 

جوانان باایمان و داراى عزم راسخ كم نیستند، 
زیادند 



دهــه ی فجـــر،
آغـاز آزادی فـدک فـاطمـه )سالم ا... َعَلیَها(

ــا( اســت.  ــاَلُم اهلل َعلَیَه ــدك فاطمــه )َس ــاز آزادى ف دهــه ى فجــر آغ
ــدا خواهــد كــرد. ان شــاءاهلل ادامــه پی

ــان دوران  ــم زم ــر بخواهی ــالب شــكر و قدرشناســى دارد. اگ ــن انق ای
ــور  ــر ظه ــا عص ــبتش را ب ــروز و نس ــا ام ــاهى را ب ــوت و ستم ش طاغ
مقایســه كنیــم، اگــر ایــن ســه كنــار هــم قــرار گیرنــد؛ آن روزگار مثــل 
ــك اســت.  ــا تاری ــتاره هایى هســت، اّم ــاب اســت، س ــبهاى بى مهت ش
طــى همــه ى ســال هاى قبــل، بعــد از جریــان غدیــر و آنچــه كــه رخ 
داد، نگوییــم غدیــر، بگوییــم بعــد از ماجــراى ســقیفه، ایــن تاریكــى، 
»ُظُلَمــاٌت بَْعُضَهــا َفــْوَق بَْعــض؛  تاریكي هایــى اســت كــه بعضــى بــر 
روى بعضــى قــرار گرفتــه اســت«. البّتــه همیشــه ســتاره هایى بــود كــه 
امیدهــا حفــظ شــود. زمــان مــا حكایتــش مثــل آســمانى اســت كــه 
در آن، مــاه طلــوع كــرده، نــه در هــالل، نــه در تربیــع، نــه در نصــف؛ 
ــدر در شــب  ــاه ب ــل م ِــه؛ مث ــِه َو َكَمال ــْدِرِه َو تََماِم ــِة بَ ــى لَْیلَ بلكــه »ِف
بــه صــورت كامــل و تمــام نــور افشــاني مي كننــد«. ایــن عصــر مــا، 
عصــر امــام و عصــر انقــالب اســالمى اســت. روزگار فعلــى مــا، مــاه 
شــب چهــارده اســت. ان شــاءاهلل عصــر ظهــور طلــوع خورشــید اســت. 
آن زمــان امــام فرمودنــد مــا در انتظــار رؤیــت خورشــیدیم، ایــن نــور 
را بگیریــد كــه از ایــن مــاه، تمــام فضــاى جامعــه ى شــما روشــن شــده 
ــه شــما  ــور خــود را مى گیــرد و ب اســت. ایــن مــاه هــم از خورشــید ن
ــا؛ ســوگند  ــْمِس َو ُضَحَه ــد؛ »َوالشَّ ــوع كن ــا خورشــید طل ــاند ت مى رس
بــه خورشــید و تابندگــى اش«، ان شــاءاهلل آن روز را هــم خواهیــم دیــد.

آقــا یــك بشــارتى دادنــد كــه خیلــى شــیرین بــود. بــه آقــاى احمــد جبرئیــل، 
ــال در  ــزاب فّع ــزء یكــى از اح ــى اســت و ج ــود. ایشــان آدم جالب ــام داده ب پی
لبنــان اســت و بــا ســّید حســن نصــر اهلل همــراه اســت. آقــا ایشــان را بســیار 
تحویــل گرفتــه بــود و بــه ایشــان بشــارت داده بــود كــه: جوانــان شــما آزادى 
فلســطین را خواهنــد دیــد. ایــن آن بشــارت اســت. ان شــاءاهلل آزادى فلســطین 
َُّهــم َیَرونَــُه بَِعیــداً، َو نَــَراُه َقِریبــًا؛   نزدیــك اســت. قــرآن كریــم مى فرمایــد: »إِن

ــم«. ــش مى بینی ــا[ نزدیك ــد و ]م ــذاب [ را دور مى بینن ــان ]ع ــرا آن زی
روزهــا و شــب هاى پیــش رو آبســتن حــوادث بزرگــى اســت؛ تحــّوالت بــزرگ 

در راه اســت كــه پشــت ســر هــم اتّفــاق خواهــد افتــاد.
ــن  ــى ای ــد؛ ول ــش نمى آی ــاءاهلل پی ــه ان ش ــم ك ــى داری ــك نگران ــط ی ــا فق م
ــون  ــت كان ــه یك وق ــت ك ــن اس ــى ای ــت. نگران ــش اس ــت  بخ ــوف صیان خ
تحــول ان از دســت مــا خــارج شــود. آقــا فرمودنــد مواظــب ســیرت انقــالب 
باشــید، گرفتــار صــورت نشــوید. اگــر تخریــب شــود، خــدا وعــده ى خــودش 
ــا عمــل  ــه دســت م ــده ب ــه جــاى اینكــه آن وع ــا ب ــد؛ منته ــى مى كن را عمل
شــود، بــه دســت دیگــرى عمــل مى شــود و شــما بایــد شــبانه روز بگوییــد: »َو 
اَل تَْســَتْبِدل بـِـى َغْیــِرى؛ و دیگــرى را بــه جــاى مــن قــرار ندهــى«، جمعــش 
هــم ایــن مى شــود: »َو اَل تَْســَتْبِدل بَِنــا َغْیَرنـَـا«، كســى جــاى مــا ایــن پرچــم 

را نگیــرد و ایــن افتخــار در دســت مــا بمانــد.

شهدای مدافع حرم،  
سرمایه جدید انقالب

 شهداى حرم سرمایه ى جدیدى براى انقالب هستند؛ یكى از یكى بهتر، یكى از یكى نورانى تر. انسان 
باید زندگى آن ها را مطالعه  كند و حال و روزشان ببیند، خوشا به سعادتشان. انسان این طورى احساس 
مى كند كه شهداى مدافع حرم به نظر مى رسد كه رتبه  شان در كل از شهداى دفاع مقدس باالتر باشد. 
البته مقامات پیش خدا است و ما فقط تحلیل هاى خودمان را عرض مى كنیم. یكى از قواعدش این 

است كه آن زمان گفتمان غالب، گفتمان جنگ و جهاد بود؛ اما االن گفتمان 
غالب، گفتمان زندگی است و همه مشغول زندگی هستند، وسط این 
جاذبه های دنیایی، یک دفعه تصمیم بگیرد که حرکت کند و به میدان 

برود. این ها حجت هستند.
نوعــًا بچه هــاى دفــاع مقــدس، اغلبشــان فاقــد زن و بچــه بودنــد و ۳۶ هــزار نفــر آن هــا دانش آمــوز 
ــى  ــه خانواده های ــى و چ ــه خانم های ــاد هســتند و چ ــب تازه دام ــرم اغل ــع ح ــا شــهداى مداف ــد؛ ام بودن

دارنــد؛ بچه هــاى كوچولــو، دو تــا، ســه تــا، ســه ســاله، چهــار ســاله.
ــدر  ــاًل پ ــود. مث ــاع از وطــن مطــرح ب ــى، شــائبه ى دف ــگ تحمیل ــه دیگــر اینكــه در قصــه ى جن نكت
ــم و حسابشــان را  ــك شــدند، بروی ــران نزدی ــه ای ــا ب ــر این ه ــم اگ ــه او مى گفت ــت: ب شــهیدى مى گف

برســیم. ایــن غیــرت وطنــى اســت. بــه مــن گفــت: بــه مــن بگــو مــرز اســالم كجــا اســت؟
ــد.  ــى مى آورن ــاط انقالب ــه و نش ــد و روحی ــا مى آین ــت. این ه ــر اس ــم برت ــى و فه ــرش جهان ــن نگ ای
ــا یــك وقــت  ــاط داشــته باشــید ت ــا خانواده هــا و بچه هایشــان ارتب ــد و ب این هــا را ســر دســت بگیری
ــدان آورد و  ــه می ــه را ب ــردم منطق ــام م ــز تم ــن شــهید عزی ــا برخــورد نشــود. همی ــا این ه ــه ب غریبان

انقالبــى درســت كــرد.
غرض اینكه براى شما همه چیز آماده است و جدى و مصمم باشید و براى كار كم نگذارید.

حجت االسالم
حاج علی اکبری



سخن اول

يک گام ناقص!!
یكــم. چهلمیــن ســال پیــروزى انقــالب اســالمى، و آغــاز 
دهــه ى پنجــم ایــن پدیــده ى شــگفت آور قــرن، اصحاب 
ره آورد را بــر آن داشــت ،تــا بــا تكاپویــى ضعیــف ،یــك 
ــه ى ســترگى كــه در شــكرگزارى  ــراى اداى وظیف گام ب
ایــن نعمــت بــى بدیــل دارند،بردارنــد. از ســه چهــار مــاه 

قبــل،دو ایــده بــه ذهنمــان خطــور كــرد؛
- اول ایــن كه،چكیــده و عصــاره آنچــه كــه در ایــن یــك 
ــهم  ــش و س ــم و از نق ــته ای ــرن ،در ره آورد نوش ــع ق رب
ــك  ــب ی ــك جــا و درقال ــه ایم،ی ــد گفت شهرســتان دماون
ــراى  ــا ب ــردآورى كنیم،ت ــرده و گ ــع ك ــه تجمی ــژه نام وی
نســل اول و دوم تجدیــد خاطــره اى از آن روزهــاى 
ــراى نســل ســوم و چهــارم ،ره توشــه  ــى باشــد و ب خدای

ــازد. ــم س ــالب فراه ــارزه و انق ــاى مب اى از روزه
- دیگــر ایــن كــه،در ویــژه نامــه اى جداگانــه ،بــه 
دســتاوردها و خدمــات انقــالب و نظــام اســالمى در طــول 
چهــل ســال گذشــته بپردازیــم و نمایــى از آنچــه محقــق 
شــده را فــراروى مخاطبــان عزیــز قــرار دهیــم ،تــا بهتــر 
ــش رو  ــاى پی ــم و افقه ــه را ببینی ــاى نرفت ــم ،راهه بتوانی
ــا و  ــهم قصوره ــم ،س ــینیم و دریابی ــاهده بنش ــه مش را ب
تقصیرهایمــان - اعــم از مســئوالن و مــردم -چقــدر 

اســت.
- اولــى را توانســتیم و تــا حــد تــوان و تــوش مــان ،بــه 
انجــام رســاندیم ،هرچنــد دســت و پــا شكســته و ناقــص!
ــى را نتوانســتیم و نشــد!علت آن هــم نرســیدن  ــا دوم ام
ــتگاههاى  ــا و دس ــها ى نهاده ــده از  گزارش ــش عم بخ
اجرایــى بــود كــه ســوگمندانه بایــد گفــت:از بانــك 
اطالعــات و اســتنادات قــوى و محكــم و روزآمــد برخوردار 
نبــوده و نیســتند و البتــه ،بــه بــاور مــا هنــوز دیــر نشــده 
اســت و انشــاهلل ســال آینــده بایــد بــه آن بپردازیــم كــه 
ــود و  ــان ش ــان رفیقم ــق توام ــت و توفی ــم فرص امیدواری
ــم. ــى برداری ــه انقالب ــن وظیف ــى دیگــر در انجــام ای گام

ــده اى از  ــم، چكی ــه گفتی ــه - چنانچ ــژه نام ــن وی -ای
ــت  ــى اس ــا، و تحلیلهای ــناد، حكایته خاطرات،گزارشها،اس
كــه، عمدتــا در فاصلــه ســالهاى ۸۷ تــا ۹۶ در قالــب ویــژه 
ــارك فجــر، منتشــر  نامــه، توســط ره آورد  و در دهــه مب
شــده اســت. دوســت داشــتیم كاملتــر و بــه روزتــر باشــد، 
ــم  ــر و چش ــه ت ــر وخالص ــى ت ــم خواندن ــالش كردی ت
ــت و  ــا خجال ــد. ب ــن كــه مــى بینی ــر باشــد. شــد ای نوازت
شــرمندگى از شــهیدان و شــما مــردم خــوب و مقاوم،كــه 
ــه مشــعل داران  ــان ك ــد و نســل جوانم ــان انقالبی صاحب
ــد  ــا خواهن ــگفتى ه ــد و ش ــده ى انقالبن ــاى آین ــه ه ده

ــد.  آفری

 جای مقاالت و گزارشها و خاطرات زیادی هنوز خالی است، 
از قبیل آنچه در زیر می خوانید:

ــاد شــده اســت،مانند:مرحوم  ــان ی ــر از آن ــى كــه كمت ــارزات عزیزان ــى از مب ٠۱ حكایتهای
ــى و.... حــاج حســن میرزای

ــه  ــد ،ك ــا از بســیارى از محــالت و روســتاهاى دیگــر دماون ــك نگاریه ٠۲گزارشــها و ت
ــه انتشــار برســد. ــى شــود و ب ــد از آن غباروب بای

ــارزات ،و ســهم مســتور ایشــان در حفــظ و حراســت از  ــدى در مب ــان دماون ٠۳نقــش زن
ارزشــهایى چــون حجــاب و عفــاف،از دوره رضاخــان منفــور تــا پیــروزى انقــالب اســالمى 

،بســیار گفتنــى اســت كــه جــاى آن خالــى اســت.
ــن  ــوم انجم ــل دوم و س ــد،از نس ــان آن روز بودن ــان و جوان ــانى از نوجوان ــیار كس ٠۴.بس
ــر و ادب،از  ــه ى هن ــاالن عرص ــال،از فع ــجویان فع ــوزان و دانش ــش آم ــها،از دان كاوش

ــد، ــر دارن ــم و موث ــره ى مه ــك خاط ــى ی ــه گاه كســانى ك
ــدا  ــر وص ــى س ــان را ب ــان ،منازلشان،مغازهایشان،باغهایش ــه كالس درسش ــانى ك از كس
ــد،از عزیزانــى كــه در روزهــاى اوج  ــه در اختیــار مبــارزات قــرار مــى دادن و خطــر پذیران
گیــرى انقــالب دســتگیر و شــكنجه شــدند از مبلغــان و معلمــان و دانشــجویان و طــالب 

و دانــش آمــوزان و....
٠۵ چهرهایــى هــم بودنــد كــه نقــش منفــى داشــتند و برخــى بــه خشــم انقالبــى مــردم 

گرفتــار آمدنــد ،بایــد تــا حــد امــكان شناســایى شــوند و معرفــى گردنــد.
٠۶از جملــه زوایــاى كمتــر شــناخته شــده ،ســهم هــواداران گــروه هــاى كمونیســتى در 
آن دوران و نحــوه مبــارزه ى آنــان بــا فضــاى دینــى،در كنــار مبــارزه بــا رژیــم اســت كــه 

مــى توانــد خواندنــى باشــد.
ــه و گــزارش جدیــد، جــدى تــر  ــار و در چنــد مقال ــد را ایــن ب ۷.نقــش شهرســتان دماون
پرداختــه ایم،بــه بــاور مــا ایــن خدمــت فرهنگــى انقالبــى ،جــاى كار بزرگــى چــون دائــره 
المعــارف مبــارزه و انقــالب در شهرســتان دماوند،بــا مدخــل هــاى فــراوان و متنــوع دارد 
،كــه همتــى واالتــر ،در خــور عظمــت انقــالب اســالمى را مــى طلبد.بــه مــدد شــهیدان 

ایــن كار شــدنى اســت و مــا -انشــاء اهلل- ایــن كار را خواهیــم كــرد.
مثل همیشه، منتظر نظرات و انتقادها و پیشنهادهاى شما هستیم.

نکته مهم:
ــت  ــب روای ــه در قال ــته اســت ك ــوادث گذش ــى ح ــخ گویى،بازگوی ــخ نویســى و تاری تاری
ــى واســطه  ــا واســطه و ب ــه ،ب ــا شــاهدان صحن ــه ی ــع از ســوى حاضــران در صحن وقای

ــه و نوشــته مــى شــود. گفت
ایــن ویــژه نامــه نیــز در صــدد انجــام همیــن رســالت اســت، یعنــى گــذرى بــر وقایــع و 

حــوادث ایــران تــا ســال ۵۷. 
طبیعــى اســت برخــى از حاضــران و شــاهدان وقایــع امــروزه برســر عهــد دیریــن خــود 
ــد  ــا تجدی ــه نشــان از پشــیمانى ی ــد ك ــده ان ــد و راه و روشــى دیگــر را برگزی ــده ان نمان
نظرخواهــى شــان در آرمانهــا و اهــداف انقالبــى شــان دارد.بــر ایــن اســاس نقــل خاطرات 
و حــوادث در ایــن ویــژه نامــه صرفــا بــراى تصویرســازى دقیقتــر از گذشــته اســت و گرنــه 
بــراى مــا میــزان در تاییــد و رد افــراد یــا دیدگاهایشــان حــال فعلــى ایشــان اســت كــه 
همانــا انقالبــى مانــدن در طریــق نورانــى والیــت فقیــه و پیــروى صادقانــه از خــط امــام 

راحــل و امــام حاضــر اســت.
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حجت االسالم 
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در مبارزات مردم مسلمان ايـراننقش مـردم شهرستـان دمـاونـد

اشاره

منطقــه دماونــد، روزگاري ســرزمیني وســیع بــوده اســت، ایــن را از اســناد قدیمــي و شــواهد تاریخــي میتــوان 

بــه خوبــي دریافــت. از البــالي ســطور تاریخــي چنیــن برمــي آیــد دماونــد، دنباونــد كــه در قدیــم » پشــیان« 

خوانــده مــي شــد ، جــزء شــهرهاي اســاطیري ایــران اســت.فاضل ارجمنــد كــه بهتــر اســت او را »دماونــد 
شــناس« معاصــر بدانیــم در ایــن بــاره كتابــي را بــه تحریــر درآورده اســت.

نصرتــي همچنیــن در كتــاب دیگــري بــا زحمتــي طاقــت فرســا - كــه متاســفانه از ســوي مــا قــدر آن دانســته 

نمــي شــود - تاریــخ دماونــد را از میــان دههــا و صدهــا كتــاب و مقالــه بیــرون كشــیده و تالیــف كــرده اســت.

بســیار كامــل تــر و بهــره منــد تــر از اســلوب تحقیــق علمــي.كار او - بعــد از كتــاب دماونــد مرحــوم دكتــر علــي صفائــي - اولیــن كتــاب اســت در ایــن موضــوع و البتــه 

وي در صفحــه ۶۱ كتــاب ارزشــمندش - تاریــخ دماونــد و آثــار تاریخــي آن - بــه ســندي تاریخــي اشــاره مــي 

كنــد كــه بــه تاریــخ ۲ دي مــاه ۱۳۱۳ ) ۸۵ ســال قبــل( شــهر دماونــد و اطــراف متصــل بــه آن توســط وزارت 

معــارف ، تمامــا جــزء میــراث فرهنگــي محســوب مــي شــود. دمــرگان رییــس هیئــت تحقیقاتــي ، اهمیــت 

ــد. نصرتــي در ایــن  ــد را كمتــر از ري ندانســته و آن را از قدیمــي تریــن مراكــز ایــن والیــات مــي دان دماون

كتــاب تاریــخ دماونــد را قبــل و بعــد از اســالم مــي كاود و بــا قلمــي روان مــي نویســد. بــا ایــن همــه مــي 

تــوان بــا دقتــي مضاعــف دوران بعــد از اســالم دماونــد را بیشــتر بررســي كــرد و كتــاب دومــي در ایــن بــاره 

دســت یافت.ایــن البتــه بــه همــت اهــل قلــم و اصحــاب اندیشــه نیــازدارد كــه مثــل همیشــه امیدواریــم ایــن 

اتفــاق خجســته بیفتــد. ایــن مقالــه بــه مناســبت ســي امیــن ســال پیــروزي انقــالب اســالمي فقــط ســرفصل 

هایــي بــراي مطالعــه و تحقیــق را ارائــه مــي كنــد و ایــن اشــاره طوالنــي در مقدمــه ي مقالــه فقــط ارجاعــي 

در این مقاله در چند بخش کوتاه و گذرا - نقش دماوند و نویســنده پــركار و توانــا مســعود نصرتــي.اســت بــراي كســاني كــه بــه دنبــال تاریــخ قدیــم دماونــد هســتندو البتــه تقدیــري از دوســت ارجمنــدو دلســوز 
در انقالب اسالمي و نهضت امام خمیني )ره( - پرداخته ایم.

حمیــــد
آقـــايـی

* دماوند قبل و بعد از اسالم
دوران قبل و بعد از اسالم - تا انقالب اسالمي را به سه فصل مي 

توانیم تقسیم کنیم:

الف- دوره مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان
ــاطیري  ــاي اس ــته ه ــه قصــه  و نوش ــا را ب ــن دوره بیشــتر م ــق در ای تحقی
رهنمــون مــي ســازد، افســانه یــا قصــه كاوه آهنگــر و فریــدون و ضحــاك 
كــه بــه نــام دماونــد پیونــد خــورده اســت، مربــوط بــه همیــن دوران اســت.

ــام هــاي عبــري و زرتشــتي نیــز حكایــت از ایــن موضــوع دارد  برخــي از ن
كــه ایــن دیــار بــه خاطــر شــرایط آب و هوایــي مخفیــگاه یــا محــل تجمــع 
طغیانگــران بــر علیــه حكومــت هــا بــوده اســت.نصرتي در كتــاب دماونــد و 
ــدوكاو  ــه كن ــاز ب ــن همــه نی ــه باای ــد دارد ك ــار تاریخــي آن اشــاراتي مفی آث

تاریخــي و باســتان شناســنانه دارد.
ب- دوران ورود اسالم به ایران ) از 11 ه.ق تا ۲0۵ ه.ق(

ــا روســاي  ــه علــت حكومــت )مســمغان( ی ــد ب در ایــن دوران منطقــه دماون
روحانیــون زرتشــتي در برابــر ورود اســالم مقاومــت مــي كنــد. ایــن مقاومــت 
اگرچــه مردمــي نیســت ، بلكــه مقاومــت منفعــت طلبانــه دســتگاه مســمغان 
اســت، بــا ایــن همــه در ســال ۱۲۵ در مقابــل اســالم تمكیــن مــي كنــد. در 
البــالي ســطور تاریخــي نشــانه هایــي محكــم از پذیــرش اســالم توســط 
مــردم از ســال ۲۵ بــه بعــد هســت.به ایــن ترتیــب مقاومــت در برابــر اســالم 
مقاومــت حكومــت مغــان ) چیــزي شــبیه واتیــكان امــروز( بــوده اســت. در 
ــالم را  ــد، اس ــي ده ــه م ــال ۳٠ ه.ق ارائ ــواهدي از س ــه ش ــب ك ــي كت برخ
دیــن مــردم ایــن ســامان مــي دانــدو طبــق گفتــه ي مرحــوم آیــت اهلل مجــد 
)امــام جماعــت دماونــد ۱۳۳۵ تــا ۱۳۶۱ ه.ش( گروهــي از مــردم ایــن دیــار 
بــراي كمــك بــه نهضــت عاشــورا و خونخواهــي از آن حضــرت بــه عــراق 

شــتافته انــد.
ج- دوران بعد از اسالم که شامل سلسله هاي طاهریان، 

علویان، آل زیار، آل بویه، صفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، 
سلجوقیان، خوارزمشاهیان، اسماعیلیان، مغول  وایلخانان ، 

تیموریان، صفویان، افشاریه و پهلوي مي باشد.
در ایــن زمــان هــا  دماونــد تاریــخ پرفــراز و نشــیبي داشــته اســت. همراهــي 
بــا علویــان، طبرســتان و پنــاه دادن بــه آن ، مقابلــه با ســلجوقیان و پنــاه دادن 
بــه اســماعیلیان، مقابلــه بــا مغــوالن و تیموریــان و دســت به دســت گشــتني 

ایــن منطقــه بــه دســت حكومــت هــاو والیــت هــا، حكایتــي خواندنــي دارد.
نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت كــه بــه شــرط دســتیابي بــه منابــع متعــدد و 
همراهــي میــراث فرهنگــي در حفاریهــاي ســامان یافتــه از منطقــه، حكایــت 
هــاي ناگفتــه اي از تاریــخ ایــن منطقــه و ایــران عزیــز آشــكار خواهــد شــد.



ب- دماوند در نهضت ملي شدن نفت تا 1۵ خردادالف-دماوند از نهضت مشروطیت تا نهضت ملي شدن نفتتاریخ دماوند از آغاز نهضت مشروطیت را نیز مي توان به شکل زیر تقسیم بندي کرد:* دماوند در سده اخیر
ج- از 1۵ خرداد تا ۲۲ بهمن

د- از پیروزي انقالب اسالمي تاکنون

كــه در بســیاري از شــهرها ، مراســم شــادي و جشــن برگــزار شــده بــود.اهلل مــردم دماونــد چندیــن روز عــزا بــه پــا كــرده و شــهر بــه حالــت تعطیــل درآمد.ایــن در حالــي اســت قدیمــي موجــود اســت. درمیــان قدیمــي هــاي دماونــد مشــهور اســت كــه پــس از شــهادت شــیخ فضــل مرجــع تقلیــد مــردم محســوب مــي شــد. هنــوز مهــر و امضــاء شــیخ شــهید بــر حاشــیه وقفنامــه هــاي پرچمــدار آن بــود. شــیخ فضــل اهلل نــوري بــا مــردم دماونــد حلقــه و ارتبــاط  تنگاتنگي داشــت و بــه نوعي مهمتریــن نقطــه برجســته ، حمایــت مــردم ایــن منطقــه از مشــروطه اي بــود كــه شــیخ فضــل اهلل نــوري ایــن دوران هــم در كتــب تاریخــي هــم در خاطــرات شــفاهي مــردم، گفتنــي هــاي بســیاردارد، شــاید الف- دماوند در نهضت مشروطیت
ــم - كــه مــردم در ایــن دوران  ســپاه، حركــت خودجــوش مــردم در مقابلــه بــا هجــوم فرهنگــي غــرب قابــل ســتایش -دماوند در دوران رضاخان ــا در ره آورد برخــي ازآن را منتشــر كــرده ای اســناد موجــود - مردمانــي متعصــب و لجــوج، و مقــاوم در برابــر آثــار بــه اصطــالح تمــدن جدیــد! قلمداده كشــف حجــاب مقاومــت زیــادي در برابــر رژیــم كــرده انــد. تــا آنجــا كــه توســط مامــوران رژیــم - طبــق دماونــد هــم در زمــان ممنوعیــت عــزاي حســیني، دســت از اقامــه بــه عــزا برنداشــته انــد و هــم در غائلــه است.اســناد بســیاري موجــود اســت - و م

آزادگــي و مقاومــت را بــراي موكلیــن خــود بــه ارمغــان مــي آورد. نقــش ایــن عالــم بــزرگ در بیــداري ملــي شــدن نفــت اعالمیــه هــاو بیانیــه هــاي آیــت اهلل كاشــاني را در مجلــس قرائــت مــي كــردو روح مرحــوم جاللــي یكــي از نمادهــاي مقاومــت در برابــر اســتعمارو اســتبداد بــود.وي بــه حمایــت از نهضــت و فرزانــه آیــت هلل محمدباقــر موســوي جاللــي را بــه نمایندگــي خــود ) در مجلــس هفدهــم( برگزیدنــد. مــردم دماونــد و روســتاهاي آن بــا تمــام قــوا د مقابــل حكومت و عمــال آن ایســتادند و عالم روشــن ضمیر شــاید یكــي ازدرخشــان تریــن دوران مبــارزات مــردم دماونــد ســالهاي ملــي شــدن صنعــت نفــت باشــد.ب- دماوند در نهضت ملي شدن صنعت نفتشــه انــد.
مــردم ایــن دیــار بــي بدیــل اســت.
الدیــن مدنــي در جلــد دوم كتــاب خــود بــا اشــاره بــه ســندي از مامــوران شــهرباني ظهــور مرتجعیــن از اســناد تاریخــي موجــود حكایــت از مخالفــت مــردم ایــن منطقــه بــا توطئه هــاي اســتداد دارد، ســید جالل ج- دماوند در قیام 1۵ خرداد

دماونــد را بــه تهــران اعــالم مــي نمایــد.

* دماوند، خانه امن مبارزان

ــارزان  ــیاري از آزادگان و مب ــاواي بس ــار م ــن دی ــد، ای ــه بع ــرداد ب ــزده خ از پان

شــد، مبارزاتــي ماننــد: آیــت اهلل طالقانــي ، آیــت اهلل مطهــري، آیــت اهلل مفتــح، 

ــت اهلل  ــژاد، آی ــي كاشــاني، شــهید هاشــمي ن ــت اهلل امام ــر، آی ــت اهلل باهن آی

ــهید  ــادي، ش ــاه آب ــدي ش ــیخ مه ــت اهلل ش ــهید آی ــنجاني، ش ــمي رفس هاش

ســیدجواد شــرافت، آیــت اهلل مهــدوي كنــي، مرحــوم حجــت االســالم والملمین 

شــیخ احمــد كروبــي، آیــت اهلل خزعلــي. همچنیــن بســیاري ازجلســات مخفــي 

تشــكیالتي، ، چــاپ و نشــر اعالمیــه هــاي امــام وارســال آن به تهران و كشــور 

از ایــن منطقــه صــورت مــي گرفــت، تقریبــا همــه بــزرگان مبــارزه بــا طاغــوت 

ازد ماونــد خاطــرات زیــادي دارنــد و نقــش مــردم ایــن منطقــه و همراهــي آنــان 

را مــي ســتایند.

* مناطق کانوني مبارزه در دماوند

غیر از شهر دماوند كه مركز منطقه محسوب مي شد، منطقه ي باالبلوك 

مانند دشتمزار، اوره، احمدآباد، دشتبان مشاء، چشمه اعالء و نیز محالت و 

روستاهایي مانند روح افزاء ، جیالرد، شلمبه، مراء، مرانك، كیالن، سربندان، 

جابان، آیینه ورزان و آبعلي از این قبیل اند. البته تحقیق و بررسي درباره مناطق 

كانوني مبارزه تالشي میداني و مستند را مي طلبد. ناگفته نماند كه مناطقي 

مانند دریاچه تار، لونه، تیزآب و باغاتي كه توسط افراد متدین در شهر و روستا 

در اختیار مبارزان قرار داده مي شد نیز از مناطق اصلي محسوب مي شوند.
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* طیف بندي مبارزان در دماوند
مبارزه دردماوند سابقه اي طوالني دارد، از این رو فرصتي جداگانه مي طلبد اما به اجمال 
مي توان گفت که مبارزه مبارزان این سامان را ازدو جهت مي توان مورد کاوش قرارداد.

مرحوم آیت اهلل سید جمال الدین مجد 
در ایام دعاگویي براي شاه منفور و دیگر 
مناسبت ها دماوند را ترک مي کرد و 

بدین سان مخالفت خود را نشان مي 
داد، اما از آنجا که تالش فرهنگي را 

در اولویت مي دید، مبارزه سیاسي و 
قهرآمیز را صالح نمي دانست. 

ب( طیف هاي فکري در مبارزه با رژیم
مبارزه و مبارزان در دماوند نیز مثل دیگر شهرها تابع تحوالت فكري 
و فرهنگي و سیاسي حاكم بوده اند كه به دو گروه تقسیم مي شدند:
1-گروه اول: چپي ها و کمونیست ها که کم و بیش از زمان 

اعالم موجودیت حزب توده در منطقه حضور داشته اند.
اما اسناد و شواهدي دال بر مبارزه ي سازمان یافته 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 
۵٠  چند نفر از طرفداران فداییان خلق به زندان مي افتند، كه جاي 
بررسي بیشتر دارد. در بعضي از كتاب هاي خاطرات مبارزان حتي 
اشاره به یك دختر زنداني از دماوند شده كه كمونیست بوده اما در 

زندان به شدت منفعل شده و از مبارزه خود پشیمان بوده است.

۲-گروه بعد مبارزان مسلمان بوده اند، این گروه جمعي از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان و بازاریان دماوندي بوده اند که از سال 1349 با حمایت 
مرحوم حاج عبداهلل توسلي و هدایت بزرگاني چون مرحوم شهید مفتح و شهید باهنر و آیت اهلل امامي کاشاني با تشکیل هسته هاي مطالعه ، وارد میدان 

مبارزه شده اند: حسین شریعتمداري، مرتضي الویري، حبیب اهلل توسلي، محمود صفري، اصغر نوروزي، محمد محسني نیا، یوسف فروتن و هادي رهنمافر 
و چهره هاي اصلي این انجمن بوده اند که به انجمن کاوشهاي دیني و علمي مشهور شده بود.

ناگفتــه نمانــد ایــن گــروه ابتــدا در مبــارزه بــا كمونیســت هــا در دبیرســتان احســاس نیــاز بــه كار فكــري و دینــي مــي كننــد كــه بــا مراجعه بــه عالمــان آگاه، جمــع خود 
را تشــكیل مــي دهنــد و در دو عرصــه مبــارزه بــا چپــي هــا و ِرژیــم شــاه واردمــي شــوند.

الف( از لحاظ اقشار و اصناف

ــژه ۱۵  ــارزه - بوی ــف مب ــاي مختل ــارزه در ســال ه ــد پیشــتاز مب ــي تردی ب

خــرداد بــه بعــد - دانــش آمــوزان، دانشــجویان و فرهنگیــان و پــس از آن 

ــه در  ــث اینك ــل بح ــه ي قاب ــوده اند.نكت ــاورزان ب ــپس كش ــان و س بازاری

ــر از  ــوده اســت. غی ــي نب ــف روحان ــد داراي صن ــي دماون ــه ي طوالن فاصل

مرحــوم آیــت اهلل جاللــي، روحانیــون پــس از وي در امــر مبــارزه ورود جــدي 

نداشــته اند.آنــان اگرچــه بــه شــدت مخالــف حكومــت بودنــد امــا بنــا بــه 

عقیــده و برداشــت خــود مبــارزه مثبــت را بــه مصلحــت نمــي دیدنــد. بعنوان 

مثــال مرحــوم آیــت اهلل مجــد كــه نقــش مهــم و اساســي در تثبیــت عقایــد 

دینــي و مذهبــي مــردم در یــك دوره طوالنــي ۲۶ ســاله دارد، بــه دالیلــي 

وارد مبــارزه مثبــت - از قبیــل ســخنراني مســتقیم و برگــزاري مراســم نمــي 

شــد. اگرچــه ســخنراناني كــه وي دعــوت مــي كــرد ماننــد آیــت اهلل امامــي، 

مفتــح، خزعلــي، فلســفي  نوعــا از مبــارزان بودنــد.

مرحــوم آیــت اهلل ســید جمــال الدیــن مجــد در ایــام دعاگویــي بــراي شــاه 

ــن ســان  ــرد و بدی ــي ك ــرك م ــد را ت ــا دماون ــر مناســبت ه ــور و دیگ منف

مخالفــت خــود را نشــان مــي داد، امــا از آنجــا كــه تــالش فرهنگــي را در 

ــز را صــالح نمــي دانســت.  ــارزه سیاســي و قهرآمی ــد، مب ــي دی ــت م اولوی

)دربــاره چرایــي و چگونگــي ایــن دیــدگاه و اینكــه تــا چــه حــد بــه صــواب 

بــوده اســت فرتــي جداگانــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود(.

ج( چهره ي شاخص مبارزه
ــد چهــره اول  ــي تردی حــاج حبیــب اهلل عســگراوالدي ب
مبــارزه بــا طاغــوت از ایــن دیــار اســت. پــس از وي حــاج 
ابوالفضــل حیــدري ) ایــن دو نفــر حــدود ســیزده ســال 
در زنــدان بودنــد(. مرحــوم حــاج عبــداهلل توســلي كــه بــا 
هدایــت امــام وازد مبــارزه مســتقیم نمــي شــد ولــي نقش 
ــده  ــان برعه ــارزان و زندانی ــت از مب ــي را در حمای مهم
داشــت.  در ایــن میــان جایــگاه ویــژه اي دارد. در مناطقي 
ماننــد مرانــك بــه چهــره اي ماننــد حــاج ســیدرضا نیري 
و در آیینــه ورزان حجــت االســالم والمســلمین نیــري بــر 

مــي خوریــم.

د( عالوه بر چهره هاي پیش گفته در انجمن کاوشهاي علمي و دیني کساني 
چون محسن حاج علي بیگي، محمد صفري و صادق نوروزي نیز به چشم 

مي خورند.این سه نفر هر كدام مدتي در زندان رژیم شاه به سر برده اند. البته در كنار این 
جمع و افراد گروهي ازدانش آموزان و دانشجویان بوده اند كه در مجالي جداگانه به آنان باید 

پرداخت.



ه( چهره هاي شاخص روحانیت
ــي را  ــده و اصل ــش عم ــر نق ــارز، دو نف ــون اگاه و مب ــن روحانی در بی
داشــتند. شــهید آیــت اهلل محمدجــواد باهنــر و آیــت اهلل امامي كاشــاني.

ــم هــر كــدام در جــاي خــود  ــام بردی ــزرگان دیگــري كــه ن اگرچــه ب
ــه و  ــد كــه پدران ــد امــا حقــا ایــن دو بزرگــوار بودن ســهم مهمــي دارن
مهربانانــه هــر هفتــه خــود را بــه بــاغ حــاج توســلي مــي رســاندند و 
مخاطبــان تشــنه را در آمــوزه هــاي زالل وحــي ســیراب مــي كردنــد و 

ــد. ــان مــي دمیدن ــارزه را در آن روح مب
حضــور ایــن بــزرگان باعــث شــد كــه منطقه مــا از آســیب هــاي جبران 
ناپذیــر چــون ماركسیســت شــدن مجاهدیــن خلــق و دیگــر گروهها در 
امــان بماند.اگرچــه برخــي از آنــان بــه مجاهدیــن خلــق پیوســتند امــا 
بــه علــت همیــن اتصــال بــه روحانیــت، از آنــان برگشــته و ابــراز برائت 

كردنــد و بعضــا گروههــاي جدیــدي را تشــكیل دادنــد.
شــاید در ایــن میــان جلســات معنــوي و طــراوت بخــش عالمــه شــهید 
آیــت اهلل مطهــري جایــگاه ویــژه اي دارد، ســخنراني هــاي ایشــان در 
حســیینیه فرامــه، بررســي نهــج البالغــه باعــث شــد جمــع زیــادي از 
جوانــان مبــارز بــا كتــاب هــاي وي گــره بخورنــد و خــود رادر غوغــاي 

تبلیغــات كمونیســتها و مجاهدیــن )منحــرف شــده( حفــظ نماینــد.

* دماوند در دوران انقالب اسالمي
ســوگمندانه بایــد گفــت اســناد دوران مبــارزه مــردم در ســال ۵۶ و ۵۷ از شهرســتان دماونــد وجــود 
نــداردو تــالش هــاي نگارنــده و دیگــر دوســتان در ایــن 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 یــا از روي غفلــت و بــي توجهــي از بیــن رفتــه اســت.
امــا یــك نكتــه گفتنــي اســت و ان اینكــه ســاواك دماونــد در دوران مبــارزه ، جــزء ســاواك هــاي 
فعــال و نمونــه از نظررژیــم بــوده اســت. حضــور مبــارزان طــراز اول و جوانــان خداجــوي ایــن دیــار 
دلیــل حساســیت رژیــم بــر ایــن منطقــه بــوده است.شــرح حــوادث آن دوران حتــي در مصاحبــه و 

خاطــرات شــاهي فصــل مفصلــي را مــي طلبــد.

*  دماوند پس از پیروزي انقالب اسالمي
ــروزي انقــالب علیرغــم حضــور  ــه علــت همیــن آگاهــي مذهبــي و سیاســي مــردم پــس از پی ب
هــواداران منافقیــن و كمونیســتها، ایــن گروهــك هــا حتــي قــدرت یــك تجمــع كوچك را نداشــتند. 
اولیــن حركــت آنــان در مــدارس و اماكــن عمومــي بــا حضــور بالفاصلــه مــردم خنثــي شد.شــاید 
دماوندجــزء معــدود مناطقــي در كشــور باشــد كــه گروهكهــا نتوانســته انــد در آن هیچگونــه عــرض 

انــدام جــدي داشــته باشــند.
در زمــان دفــاع مقــدس اهــدا بیــش از چهارصــد شــهید از كل جمعیــت حــدود ۶٠ هــزار نفــرآن روز 

نســبت قابــل توجهــي اســت.) از هــر هــزار نفــر ۷ نفــر(

*  حرف آخر
ــه و  ــو واقدامــي شایســته حــق ناگفت ــا طرحــي ن شایســته اســت ب
نهفتــه مــردم ایــن دیــار بازشناســي شــود .بســیاري از روســتاها در 
ایــن منطقــه هســتند كــه پناهــگاه و مــاواي مبــارزان بــوده انــد و 

ــد. ــادي دارن بســیاري از مــردم هســتند كــه ناگفتــه هــاي زی
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مقدمه
شروع نهضت امام خمینی )ره( تا اعدام شهدای موتلفه )1341/7/1۵ تا 

 )1344/3/۲۶
پانزدهــم مهــر ســال ۱۳۴۱ الیحــه انجمــن هــاى ایالتــى و والیتــى در هیــات دولــت بــه تصویــب رســید. 
ــد اســالم«  ــدگان، حــذف »قی ــراى نماین ــرآن« ب ــه ق ــن الیحــه حــذف »قســم ب ــه بندهــاى ای از جمل

بــراى انتخــاب شــوندگان و »آزادى بانــوان« بــراى شــركت در انتخابــات بــود.
مراجــع عظــام بویــژه امــام خمینــى و علمــاء بــالد بــه شــدت بــه ایــن الیحــه اعتــراض كردنــد. الیحــه 
در دهــم آذرمــاه از طــرف رژیــم مســكوت گذاشــته شــد ولــى در نوزدهــم دى مــاه همــان ســال اصــول 
شــش گانــه انقــالب ســفید اعــالم شــد و روز ششــم بهمــن بــه عنــوان روز رفرانــدوم لوایــح شــش گانــه 

انقــالب ســفید تعییــن گردیــد.
علمــاء ومراجــع بــه ویــژه امــام خمینــى رفرانــدوم را تحریــك كردنــد ولــى ایــن رفرانــدوم فرمایشــى در 
ششــم بهمــن بــه تصویــب رســید. در ســخنرانى هــا و بیانیــه هــا مراجــع و امــام خمینــى ایــن رفرانــدوم 
ــد  ــد. روز دوم عی ــالم كردن ــى اع ــزاى عموم ــال ۱۳۴۲ را ع ــوروز س ــد و ن ــت خواندن ــوایى دول را رس
ماموریــن رژیــم بــا هجــوم بــه مدرســه فیضیــه ضمــن ضــرب و جــرح طــالب و تخریــب مدرســه، عــده 

اى را مقتــول و مجــروح و بازداشــت كردنــد.
ــام  ــه هــاى نهضــت ام ــه هــاى مراجــع و علمــاء باعــث پیدایــش زمین ــردم و بیانی ــوج اعتراضــات م م

ــدار شــود. ــران پدی ــردم ای ــاز نهضــت اســالم م ــرى ایشــان در آغ ــده و رهب ــى )ره( گردی خمین
ــدگان  ــاظ و گوین ــه وع ــه اى خطــاب ب ــى طــى بیانی ــام خمین ــاه ام ــن روزهــاى اردیبهشــت م در آخری
و هیئــت هــاى مذهبــى از آنــان خواســت از مــاه محــرم بــراى پیشــبرد اهــداف نهضــت اقــدام كننــد.

در اول خــرداد ۴۲ گروهــى از متدینیــن تهــران موســوم بــه هیئــت هــاى موتلفــه اســالم كار تشــكیالتى 
خــود را آغــاز كننــد. ایــن گــروه نقــش موثــرى در پخــش اعالمیــه هــاى آیــت الــه خمینــى و انجــام 

كارهــاى اجرائــى نهضــت داشــت. 
روز عاشــوراى حســینى )۹۷/۳/۱۳( در تهــران و قــم بــه تظاهــرات گســترده اى علیــه رژیــم تبدیــل شــد 

و نطــق تاریخــى امــام خمینــى )ره( در مدرســه فیضیــه ایــراد گردیــد.
ــده و در  ــتگیر گردی ــاء دس ــى از علم ــى )ره( و جمع ــام خمین ــال ۴۲ ام ــرداد س ــم خ ــره پانزده و باالخ
اعتــراض بــه ایــن دســتگیرى در سراســر كشــور بــه ویــژه قــم، تهــران، مشــهد، شــیراز، قزویــن، كاشــان 
و ورامیــن بازاریــان و كســبه دســت بــه اعتصــاب زدنــد و تظاهــرات خونینــى برپــا شــد. در ایــن تظاهرات 
نظامیــان بــا تانــك، مسلســل مــردم را بــه گلولــه بســتند و در اكثــر شــهرها حكومــت نظامــى اعــالم 

نـهضت پــانــزده خـــرداد
نقش دماوند و چهره های دماوندی

شــد. در تهــران حكومــت نظامــى دســت بــه بازداشــت روحانیــون و منتقدیــن زد.
در بیســت و پنجــم تیرمــاه اربعیــن شــهداى پانزدهــم خــرداد برگــزار شــد و در یازدهــم آبــان 

مــاه طیــب حــاج رضائــى و بــرادرش اعــدام و بــه شــهادت رســیدند.
در فــرداى ایــن اعــدام هــا، الیحــه كاپیتوالســیون بــه مجلــس ارائــه شــد. در دى مــاه آیــت 
الــه طالقانــى و مهنــدس بــازرگان از ســران نهضــت آزادى بــه ۱٠ ســال زنــدان محكــوم شــدند.

در هفدهــم فروردیــن ســال ۴۳ امــام خمینــى از زنــدان آزاد و بــه قــم عزیمــت نمــود و طــى 
دیــدارى گفتنــد: »خمینــى را اگــر دار بزننــد، تفاهــم نخواهــد كــرد.«

در بیســت و یكــم مهرمــاه قانــون كاپیتوالســیون )مصونیــت مستشــاران امریكایــى در ایــران( 
تصویــب شــد. 

ــن  ــا ای ــى ب ــى ضمــن نطــق شــدید اللحن ــام خمین ــاه ۴۳ ام ــان م ــارم آب ــد، چه دوازده روز بع
ــه  ــه تركی ــان امــام خمینــى )ره( دســتگیر وب ــد و در ســیزدهم آب ــه مخالفــت پرداختن ــون ب قان

ــد شــدند. تبعی
 در اول بهمــن ۴۳ حســنعلى منصــور، نخســت وزیــر در مقابــل مجلــس توســط محمــد بخارائــى 
ــرور  ــى و همــكارى ســایر اعضــاء هیئــت موتلفــه اســالمى ت ــا رهبــرى حــاج صــادق امان و ب

شــد.
ــا  ــاط ب ــه اســالمى در ارتب ــد محاكمــه برخــى ازا عضــاء موتلف ــم اردیبهشــت ســال بع در هفت
قتــل  حســنعلى منصــور در دادرســى ارتــش آغــاز شــد و در شــانزدهم همــان مــاه دادگاه راى 
ــى،  ــن راى محمــد بخارای ــق ای ــن از متهمــان منصــور اعــالم كــرد. طب ــاره ۱۳ ت خــود را درب
حــاج صــادق امانــى، رضــا صفارهرنــدى، مرتضــى نیــك نــژاد، مهــدى عراقــى و هاشــم امانــى 

محكــوم بــه اعــدام شــدند.
ــى  ــدرى ومحمدتق ــاج حی ــل ح ــگراوالدى، ابوالفض ــه عس ــب ال ــر، حبی ــى ف ــاس مدرس عب
ــا اعمــال شــاقه،  ــه ۵ ســال حبــس ب ــوارى ب ــه ان ــا كار، آیــت ال ــم ب ــه حبــس دائ كالنچــى ب
احمــد شــهاب بــه ۱٠ ســال حبــس بــا اعمــال شــاقه و حمیــد ایپكچــى بــه ۵ ســال حبــس در 

ــدند. ــوم ش ــب محك دارالتادی
ولــى ظاهــرا بــا فشــار علمــا و مراجــع مهــدى عراقــى و هاشــم امانــى از اعــدام نجــات یافتــه 

و بــه حبــس ابــد محكــوم شــدند.



نقش دماوندی ها 
در نهضت پانزده خرداد

الف( سرای دماوند
ــه عســگراوالدى در یكــى از  ــب ال ــاد مرحــوم حــاج حبی ــده ی زن
ــزده  ــه پان ــون واقع شــب هــاى ۱۵ خــرداد در مســجدجامع پیرام
خــرداد ســخنرانى كردنــد كــه در ابتــداى ســخنرانى بــه موضــوع 
ــزده خــرداد اشــاره داشــتند: ــدى هــا در نهضــت پان نقــش دماون

ــه  ــد در مدرس ــر از دماون ــى ۶٠ نف ــرداد ۵٠ ال ــان ۱۵ خ در جری
ــم  ــزدوران رژی ــم م ــه در آن مراس ــتند ك ــركت داش ــه ش فیضی
ــد:  ــه گفتن ــان در ادام ــد. ایش ــه كردن ــه حمل ــه فیضی ــه مدرس ب
ــد  ــد بودن ــه از دماون ــات انصارالحســین ك ــدادى از اعضــاء هی تع
ــركت  ــكین ش ــك و تاس ــه ورزان، مران ــتمزار، آیین ــز از دش و نی
داشــتند از جملــه اینكــه یكــى از پایــگاه هــاى شــهید آیــت الــه 

ــود. ــد ب ــراى دماون ــران س ــى )ره( در ته ــیدمصطفى خمین س
ــاج  ــدرى، ح ــاج حی ــل ح ــاج ابوالفض ــگراوالدى، ح ــوم عس مرح
ــواده هــاى  ــرى، حــاج سیدمحســن سیدحســنى، خان ســیدرضا نی

ــه ورزان  ــرى و... از آیین ــدى، نی محم
ب( حضور مردم در قم

ــن  ــى معمری ــفاهى از بعض ــرات ش ــا و خاط ــنیده ه ــق ش مطاب
بدســت مــى آیــد: در ایــن قضیــه مــردم دماونــد بطــور خودجــوش 
و فــردى )نــه گروهــى( بــه قــم رفــت و آمــد داشــتند و خدمــت 

ــام )ره( رســیدند. ام
نقــل قــول یكــى از ایــن معتمدیــن اســت كــه در راهــروى منــزل 
ــم  ــاى عســگراوالدى برخوردی ــه مرحــوم آق ــى )ره( ب ــام خمین ام

و ایشــان ضمــن تكریــم و احتــرام مــا را نــزد امــام )ره( بردنــد.

ج( سیدجالل الدین 
مدنی كه مدت زمانى 

قاضى شهرستان دماوند 
نیز بوده است در كتاب 

تاریخ سیاسى معاصر ایران 
اشاره اى به نقش مقامت 
مردم در مقابله با حكومت 

در انتخابات دوره ۲۱ 
مجلس شوراى ملى مى 
نماید. این موضوع ۱٠٠ 

روز بعد ازواقعه ۱۵ خرداد 
۱۳۴۲ بوده است:

ــه نهضــت  ــد از حادث » بع
ــى  ــام خمین ــرى ام ــه رهب ــه ب ــزده خــرداد ۱۳۴۲ ك ــام پان ــن قی خونی
ــن و ... در  ــواى ورامی ــران، پیش ــژه قم،ته ــور بوی ــر كش )ره( در سراس
ــه طــور خودجــوش و  ــد ب ــد، مــردم دماون نزدیكــى شهرســتان دماون
ــان  ــد و در جری ــى كردن ــد م ــت و آم ــران رف ــم و ته ــه ق ــردى ب ف

ــد. ــى گرفتن ــرار م ــردم مســلمان ق ــى  م مســایل مبارزات
در ۲۶ شــهریور مــاه همــان ســال انتخابــات فرمایشــى دوره ۲۱ 
مجلــس شــوراى ملــى انجــام مــى گــردد كــه درد ماونــد نیــز آقــاى 
ســید مجیــد محســنى مهــر از ۸۱۴۴ راى داده شــده بــا ۵۱۹۱ راى بــه 

عنــوان نماینــده مــردم دماونــد راهــى مجلــس مــى گــردد.
ــران در  ــه ته ــام در قیطری ــه ام ــود ك ــى ب ــات در زمان ــن انتخاب ای
محاصــره بــود و آزادى عمــل نداشــت و مراجــع و روحانیــون و 
ــد و  ــا داده ش ــه ه ــات اعالمی ــا انتخاب ــت ب ــردم در مخالف ــات م طبق

ــد. ــا ش ــى برپ ــات و تظاهرات اجتماع
ــه دادگســترى  ــى رتب ــى قاضــى عال ــن مدن ــاى ســید جــالل الدی آق
ــود در  ــه كار ب ــغول ب ــد مش ــترى دماون ــان در دادگس ــه در آن زم ك
ــد  ــران )جل ــخ سیاســى معاصــر ای ــام »تاری ــه ن ــاب فاخــر خــود ب كت

ــم(« در  ــین ق ــه مدرس ــارات جامع ــه ۶۶، از انتش دوم، صفح
مــورد ایــن واقعــه توضیحــات جالــب و آموزنــده اى دارد كــه 

ــردم مــى رســانیم: ــه اطــالع م ب
»در بســیارى از نقــاط كشــور مــردم مقاومــت كردنــد و 
ــوادث دوره  ــان ح ــه در جری ــا ك ــد. م ــش آم ــى پی برخوردهای
ــتیم  ــى دانس ــم و م ــالمى بودی ــت اس ــر و نهض ــى اخی سیاس
ــى  ــام م ــات را انج ــى انتخاب ــگ و فریب ــه نیرن ــا چ ــت ب دول
دهــد و ماهیــت رژیــم چیســت و انتخابــات دوره ۱۹ را 
همیــن »علــم« در وزارت كشــورش انجــام داده بــود درصــدد 
برآمدیــم رســوائى انتخابــات را آشــكار ســازیم و در موقعیــت 
ــه  ــم. ب ــالم داری ــات اع ــت را در انتخاب ــت دول ــى دخال قضائ
همیــن جهــت وقتــى مــردم دماونــد در برابــر لیســت دولــت 
مقاومــت كردنــد و دولــت قبــل از قرائــت آراء نتیجــه انتخابات 
را برابــر لیســت اعــالم داشــت صریحــًا و كتبــًا اعــالم كردیــم 
ــط دو  ــده؛ فق ــرم ش ــب ج ــا مرتك ــم » علن ــت »عل ــه دول ك
نفــر از همــكاران قضائــى حاضــر شــدند آن را تاییــد نماینــد. 
ــر ایــن اقــدام كــه حكومــت را  عكــس العمــل دولــت در براب
ــم« در یكــى  ــر شــد و »عل ــورى ظاه ــود بف رســوا ســاخته ب
ــالم  ــد اع ــن را از دماون ــور مرتجعی ــش ظه ــخنرانى های از س
ــنده را  ــام نویس ــت نظ ــت از خدم ــب آن معافی ــت. متعاق داش
ــد  ــت دادن ــه خدم ــب ب ــتور جل ــو و دس ــون لغ ــالف قان برخ
كــه معافیــت نــوع  دیگــرى كــه شــرایطش در همــان زمــان 
پیــدا شــد مانــع از اجــراى تصمیــم آنــان گردیــد. ولــى محــل 
خدمــت را از دماونــد بــه زابــل! یعنــى درســت دورتریــن نقطــه 
از مركــز تبدیــل نمودنــد. خشــونت دولــت در همیــن خصــوص 

ــتان مفصــل دارد.« ــود داس خ

شخصیت های موثر دماوندی در نهضت 
پانزده خرداد

الف- حاج حبیب اله عسگراوالدی؛ 
شصت سال جهاد، مبارزه و خدمت

پــس از ســرخوردگى نیروهــاى مذهبــى از شــرایط و دوران نهضــت ملــى 
ــهادت  ــانى و ش ــه كاش ــت ال ــزواى آی ــه ان ــه ب ــت ك ــت نف ــدن صنع ش
ســران فدائیــان اســالم و پراكندگــى مبارزیــن ختــم شــده بــود، حضــور 
امــام خمینــى )ره( و شــروع نهضــت پانــزده خــرداد، باعــث شــكل گیــرى 
ــام  ــه ن ــران ب ــى ته ــاى مذهب ــت ه ــكل از هیئ ــى متش ــزب و گروه ح
»هیئــت موتلفــه اســالمى« شــد كــه عســگراوالدى از شــخصیت هــاى 

ــود. ــد اســالمى ب مهــم تاثیرگــذار و قــوى ایــن تشــكل جدی
فراگیــرى علــوم دینــى، شــركت در جلســات مرحــوم شــیخ محمدحســین 
ــركت در  ــول، ش ــه و اص ــل فق ــناس؛ تحصی ــق ش ــه ح ــت ال ــد و آی زاه
یــك دوره تفســیر كل قــرآن كریــم نــزد حضــرت آیــت الــه ســیدمحمد 
ــت  مصطفــوى طــى ۷ ســال و جلســات ســخنرانى شــهید مطهــرى، آی
الــه وحیــد، آیــت الــه مــكارم، آیــت الــه فلســفى از ایشــان یــك بــازارى 
و كاســب تحصیــل كــرده و ------ بــه اجتهــاد ســاخته بــود كــه بــه 
همــراه هــوش سرشــار و اســتعداد فــراوان و اخــالق حســنه و تواضــع بــى 
حســاب ایشــان توانســته اســت در بســیارى از جهــات نظــر امــام خمینــى 

)ره( را نســبت بــه خــود جلــب نمایــد.
نماینــده امــام در اخــذ وجوهــات در بــازار از ســال ۴۱، واســطه بــودن بیــن 
امــام )ره( و آیــت الــه شــریعتمدارى در قضیــه تاســیس دارالتبلیــغ، احــداث 
مدرســه فیضیــه و موثــر بــودن در شــكل گیــرى هیئــت موتلفــه اســالمى، 
حضــور در شــوراى تصمیــم گیــرى تشــكل موتلفــه بــه همــراه شــهیدان 
مطهــرى، امانــى و حــاج صــادق اســالمى در آن زمــان، حضــور در متــن 
مبــارزات از ســال ۳٠ الــى ۴۳ انقــالب  ]كــه دراینجــا فقــط بــه فــرازى 
از مبــارزات ایشــان در قضیــه دســتگیرى حضــرت امــام و تظاهــرات ۱۵ 
خــرداد اشــاره مــى كنیــم[ نمونــه هایــى از عظمــت روحــى ایــن عزیــز 
مجاهــد بــوده اســت كــه طــى شــصت ســال جهــاد، مبــارزه خدمــت از 

ایشــان شــخصیتى بــى نظیــر بــه ارمغــان آورده اســت.

دستگیری حضرت امام و تظاهرات 1۵ خرداد
ــود و  ــرم ب ــم مح ــا دوازده ــر ب ــه براب ــرداد ك ــم خ ــح پانزده در صب
هــر ســاله بــه مناســبت روز ســوم شــهادت امــام حســین )ع(، ســنت 
حركــت دســتجات بــه اماكــن متبركــه و بــه مركــز شــهر و بازار رســم 
بــود؛ در مجلــس عــزادارى در بــازار تهــران و در منــزل شــخصى بــه 
نــام حــاج آقــا رضــا فرشــچى در قلــب هیئــت انصارالحســین )ع( -كــه 

حــاال هــم ایــن هیئــت بــه همــان نــام مشــغول فعالیــت 
اســت- منتظــر آمــدن آیــت الــه وحیــد خراســانى 

بودیــم تــا تشــریف بیاورنــد و منبــر برونــد كــه 
ایشــان نیامدنــد.

حجــت  آمــدن  منتظــر  آن  دنبــال  بــه 
ــى  ــیخ عل ــاج ش ــلمین ح ــالم والمس االس

اصغــر مرواریــد شــدیم كــه بعــد از آیــت 
ــریف  ــان تش ــانى ایش ــد خراس ــه وحی ال
ــانند  ــض برس ــه فی ــا را ب ــد و م بیاورن

كــه از آن هــم خبــرى نشــد. جلســه 
ــوات و شــعار و اینهــا ادامــه  ــا صل ب
پیــدا مــى كــرد كــه ناگهــان بــرادر 
ــا  ــى بین ــاج ابوالفضــل توكل ــا ح م
كــه اصالتــًا قمــى هســتند، همــراه 
ــل  ــریف و اصی ــده ى ش ــك رانن ی

قمــى وارد مجلــس شــدند و گفتنــد 
ــن  ــر دارد. ای ــم خب ــان از ق ــه ایش ك

راننــده در وســط جمعیــت ایســتاد 
و گفت:»دیشــب آقایمــان را از قــم 

بردنــد، دیشــب آقایمــان را دزدیدنــد.«  و 
گریــه كــرد و وســط مجلــس افتــاد. چنــد 
ــاد و  ــه و فری ــا گری ــه ب ــه اى جلس لحظ

ــت. ــات گذش ــراز احساس اب
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بــرادران مــا در موتلفــه اســالمى كــه انجــا حضــور داشــتند تصمیــم گرفتنــد جلســه را جمــع كننــد و ســه چهــار تصمیــم آنجــا 
گرفتــه شــد. یكــى اینكــه هیئــت هــا همــه ســیاه پــوش بشــوند و بــه مركــز شــهر بیاینــد و همــه یــك شعارداشــته باشــند:»یا 
مــرگ یــا خمینــى«. حــدود ســیصد نفــر در ایــن جلســه هیئــت انصارالحســین بودیــم. تعــدادى دوچرخــه، تعــدادى موتــور و چنــد 
نفــر هــم شــاید ماشــین داشــتیم. قــرار شــد بــه ســرعت پخــش بشــویم در قســمت هــاى مختلــف شــهر و حومــه، مــردم را خبــر 
كنیــم. البتــه بعــد متوجــه شــدیم كــه از شــهر رى هــم بــرادران همیــن كار را كردنــد. از شــمیران وكــن هــم مــردم اطــالع پیــدا 
كــرده و بــه ســمت مركــز شــهر حركــت كــرده بودنــد. البتــه حــدود ســاعت ۷ صبــح رژیــم از رادیــو اعــالم كــرد كــه ]امــام[ 
خمینــى از قــم بــه تهــران آورده شــد و بــه زودى بــه ســزاى خیانتــش خواهــد رســید. خــود همیــن خبــر هــم اســاس ایــن شــد 
كــه هــر كــس در هیئــت هــا و جلســات نبــود در منــزل رادیــو را بــاز كــرده، مطلــع بشــود و حركــت كنــد. شــاید هــم عمــد 
داشــتند بــراى اینكــه معتقدیــن را بــه خیابــان بكشــند و بــا یــك یــورش وحشــیانه ریشــه ى نهضــت را خشــك كننــد. مــا از آنجا 
بیــرون آمدیــم. آقــاى نیــرى )سرپرســت قبلــى كمیتــه ى امــداد( همــراه تعــدادى بــه ورامیــن و امامــزاده جعفــر رفــت. بعضــى از 
بــرادران بــه طــرف كــن رفتنــد، بعضــى بــه طــرف حومــه ى جنــوب و جنــوب غربــى تهــران رفتنــد و تعــدادى هــم بــه هیئــت 
هــا پیغــام فرســتادند كــه بــا علــم و كتــل حركــت بكننــد و بــه وســط شــهر بیاینــد. جمعیــت بــا فاصلــه ى یــك ســاعت در 
مركــز شــهر پراكنــده شــد، مــردم مــى گریســتند و بــه ســر و صــورت مــى زدنــد و فریــاد مــى زدند:»یــا مــرگ یــا خمینــى«.«

ب- حاج ابوالفضل حیدری
مجاهــد مبــارز مرحــوم حــاج ابوالفضــل حیــدرى كــه توســط دایــى خــود مرحــوم حــاج حبیــب الــه عســگراوالدى بــه عرصــه 
ــه حــق  ــا ســخنرانى هــاى مرحــوم حــاج شــیخ محمــد زاهــد و آیــت ال ــه ب مســائل مذهبــى و حضــور در مســجد امیــن الدول
ــا حضــور در هیئــت مویــد كــه توســط عســگراوالدى و دیگــران اداره مــى شــد  شــناس وارد شــد و مســائل سیاســى را نیــز ب
تجربــه نمــود. بــا شــكل گیــرى نهضــت اســالمى پانــزده خــرداد و تشــكیل هیئــت موتلفــه وارد عرصــه مبــارزات شــد و توانســت 

در مراحــل مهــم مبارزاتــى ســهم مهمــى را در شــكل گیــرى نهضــت امــام خمینــى ایفــا نمایــد.
از جملــه ایــن ماموریــت هــا، قضیــه دریافــت قانــون كاپیتوالســیون از فــردى بــه نــام »عراقــى« از اهالــى آئینــه ورزان از قســمت 
بایگانــى مجلــس بــود و نیــز از عوامــل كمــك كننــده بــه تــرور حســنعلى بــه حســاب مــى آمــد كــه بــه همیــن دلیــل بــه حبــس 

ابــد محكــوم گردیــد. در اینجــا بــه بخشــى از اقدامــات ایشــان اشــاره مــى كنیــم؛

»ماموریت شبانه
حضــرت امــام بــا ارتباطــات و حضــور خــود، آشــنایى عمیــق تــرى نســبت بــه خیانــت هــاى دســتگاه و نظــام و عوامــل اینهــا 
و مصوبــات آن روز مجلــس و دولــت كــه متاثــر از خانــدان پهلــوى بــود ایجــاد كــرد. ایــن آشــنایى از طریــق امــام بــه مــردم 
انتقــال پیــدا مــى كــرد. انتقــال واقعیــات و خیانــت هــا باعــث شــد تــا نظــام هرچــه بیشــتر تــالش كنــد ایــن دســتگاهى را كــه 
بــا مرجعیــت و بــه خصــوص حضــرت امــام ارتبــاط دارد، بــه هــم بزنــد. دســتگیرى هــاى زیــادى از علمــاء، دانشــجویان، كســبه 
و ... انجــام شــد. ضمــن اینكــه آنهــا مصوبــات محرمانــه اى بــا صــورت ظاهــر در مجلــس داشــتند. ایــن مصوبــات تــالش مــى 

شــد خدمــت مقــام معظــم رهبــرى و حضــرت امــام و مرجعیــت، بــه صورتــى قــرار گیــرد.
ــون  ــه قان ــابه آن مصوب ــائل مش ــى و مس ــاى ایالت ــن ه ــل از آن، انجم ــیون و قب ــون كاپیتوالس ــات، قان ــن مصوب ــه  ای از جمل
كاپیتوالســیون در مجلــس بــود و همــه تــالش آنهــا ایــن بــود كــه ایــن مصوبــه بــه بیــرون مجلــس انتقــال پیــدا نكنــد. مــا از 
طریــق كانالــى توانســتیم ایــن مصوبــه را بــه دســت امــام برســانیم. چــرا كــه حضــرت امــام قصــد داشــتند اعالمیــه اى را صــادر 

كننــد و الزم بــود ایــن اعالمیــه مســتند باشــد.
در قســمت بایگانــى مجلــس بــرادران هیــات موتلفــه توانســتند بــا فــردى ارتبــاط برقــرار كننــد و بنــده مســئول گرفتــن ایــن 
مصوبــه بــه صــورت شــبانه شــدم. در آن زمــان توســط ارتــش و ســاواك مراقبــت شــدید از مجلــس انجــام مــى شــد. ضمــن 

اینكــه مجلــس هــم مســتقیما نظــارت داشــت.
آن فــرد كــه نامــش عراقــى بــود از بچــه هــاى عیــن ورزان دماونــد 
ــتند  ــاد داش ــى بعضــى اعتق ــرد و حت ــكارى ك ــا هم ــا م ــه ب ــود ك ب
كــه او بــا ســاواك هــم ارتباطاتــى دارد. بنابرایــن ارتبــاط بــا چنیــن 
فــردى بــا توجــه بــه مراقبــت هایــى كــه در آن روز توســط دســتگاه 
هــاى ســاواك و نهادهــاى امنیتــى انجــام مــى شــد، بســیار مشــكل 

بــود. مــن مصوبــه رااز او گرفتــم و از مجلــس بیــرون آمــدم.
ــرون از  ــن دیگــر بی ــد ت ــاى شــفیق و چن ــاى عســگراوالدى، آق آق
مجلــس منتظــر مــن بودنــد و صحبــت هایــى شــد در مــورد اینكــه 
چــه كســى ایــن مصوبــه را نــزد حضــرت امــام )ره( ببــرد و نهایتــا 
قــرار شــد كــه مــن شــبانه ایــن مصوبــه را نــزد امــام ببــرم. دســتگاه 
ــان  ــه پنه ــن مصوب ــه ای ــت ك ــود را داش ــالش خ ــام ت ــاواك تم س
بمانــد. ولــى صــدور اعالمیــه از طــرف امــام و فــرم پخــش كــردن 
ایــن مصوبــه، شــگفتى زیــادى داشــت. فــرداى آن روز دیدنــد كــه 
مصوبــه كاپیتوالســیون در همــه جــا پخــش شــده و اولیــن برخــورد 
ــد.  ــه كنن ــام مقابل ــا حضــرت ام ــور مســتقیم ب ــه ط ــه ب ــود ك آن ب
دســتگیرى دوم ایشــان و تبعیدشــان بــه تركیــه از پیامدهــاى ایــن 
مســاله بــود. عــالوه بــر ایــن، آنهــا پــس از تبعیــد امــام، محدودیــت 
هــاى شــدید و آن چنــان خفقانــى ایجــاد كــرده بودنــد كــه بــدون 
اغــراق، هیــچ مبــارزى را نمــى شــد پیــدا كــرد كــه مایــوس نشــده 
باشــد. لــذا شــرایط موجــود جامعــه بعــد از تبعیــد حضــرت امــام )ره( 
موجــب شــد هیــات هــاى موتلفــه اســالمى بــه ایــن فكــر بیفتنــد 
كــه غیــر از فعالیــت هــاى سیاســى و رشــد بینــش اجتماعــى مــردم، 

نیــاز اســت كــه كار نظامــى انجــام شــود.



ج- حاج سیدرضا نیری
نامــى آشــنا در تاریــخ مبــارزات انقــالب اســت. ایشــان از خاندانــى اصیــل از ســادات منطقــه مرانــك اســت كــه در نوجوانــى بــه 
همــراه پــدر و خانــواده بــه پیشــواى ورامیــن هجــرت كــرده اســت و ســپس بــه تهــران مهاجــرت كــرد و در یكــى از محــالت بــازار 
تهــران بــه نــام كوچــه غریبــان ســكنى گزیــد. ایشــان نیــز همچــون مرحــوم عســگراوالدى و حــاج حیــدرى از فیــض مكتــب 
ــت هــاى  ــد و ضمــن شــركت در هیئ ــد گردی ــه حــق شــناس بهــره من ــت ال ــى مرحــوم شــیخ محمدحســین زاهــد و آی اخالق

مذهبــى بــه »هیئــت موتلفــه« مــى پیوندنــد.
در قضیــه نهضــت اســالمى پانــزده خــرداد, ایشــان حضــورى فعــال داشــت. از ایــن رو پــس از دســتگیرى امــام ماموریــت 
داشــت خبــر دســتگیرى امــام )ره( را بــه اطــالع مــردم ورامیــن برســاند و ثمــره ایــن اطــالع و آگاهــى قیــام خونیــن 
مــردم كفــن پــوش و مســلمان شــهرهاى پیشــوا و ورامیــن بــود. ایشــان در ادامــه مبــارزات سیاســى و فرهنگــى 
بــه توصیــه شــهید بهشــتى و شــهید باهنــر و همــگام بــا مرحــوم شــهید رجائــى و حــاج حبیــب الــه شــفیق 
ــن  ــم ای ــات مه ــى از اقدام ــه داد.  یك ــاه ادام ــى رف ــود را در پوشــش موسســه ى فرهنگ ــاى خ ــت ه فعالی
ــود.  ــزده خــرداد ب ــام پان ــواده هــاى شــهداى قی موسســه حمایــت هــاى مــادى و معنــوى از تعــدادى خان
در اینجــا یــادى از »ماموریــت انقالبــى« ایشــان در آگاهــى بخشــى مــردم ورامیــن بــه عمــل مــى آیــد:

»ماموریت های انقالبی
ــارزه موتلفــه  ــا آغــاز نهضــت عظیــم حضــرت امــام خمینــى )ره( در ســال ۱۳۴۲ و تشــكیل گــروه مب ــام ب همچنیــن ایــن ای
ــا رژیــم  ــارزه ب ــه منظــور مب ــژه شــهیدان بزرگــوار مطهــرى و بهشــتى و ب ــه وی ــارز ب ــا هدایــت روحانیــت مب اســالمى كــه ب
فاســد پهلــوى بــه وجــود آمــده بــود هــم زمانــى داشــت. آقــاى نیــرى در ایــن دوران همــگام بــا افــرادى همچــون شــهید حــاج 
مهــدى عراقــى، حــاج حبیــب اهلل عســگراوالدى، مرحــوم حــاج حبیــب اهلل شــفیق و جمــع دیگــرى از انســان هــاى شــجاع 
و مومــن در ایــن تشــكیالت بــه عنــوان یكــى از اعضــاى فعــال و موثــر آن وارد فعالیــت هــاى سیاســى و مبــارزه بــا رژیــم 

ســتم شــاهى گردیــد.
بــه دنبــال اوج گیــرى نهضــت و دســتگیرى حضــرت امــام و انتقــال ایشــان بــه تهــران كــه بــه منظــور خامــوش كــردن شــعله 
هــاى قیــام مــردم مســلمان ایــران صــورت گرفــت. گــروه مبــارز اســالمى تصمیــم گرفــت تــا بــا مطلــع نمــودن مــردم از ایــن 
اقــدام بــا ایــن توطئــه شــوم و خطرنــاك رژیــم مقابلــه نمــوده و آن را خنثــى نمایــد. لــذا افــراد و هیئــت هایــى را بــه نقــاط 
مختلــف كشــور گســیل نمــود تــا ایــن خبــر را بــه اطــالع مــردم برســانند. در همیــن راســتا آقــاى ســیدرضا نیــرى از ســوى 
گــروه هــاى مبــارز ماموریــت یافــت تــا خبــر دســتگیرى امــام را بــه مــردم ورامیــن برســاند. ایشــان نیــز ایــن ماموریــت را در 
شــهر پیشــوا بــه انجــام رســانید و ثمــره ایــن اطــالع و آگاهــى قیــام خونیــن مــردم مســلمان شــهرهاى پیشــوا و ورامیــن بــود.«
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��ر� ره آورد - ���ن ١٣٩٧

ویژه نامه دهه مبارك فجر

ویژه نامه دهه مبارك فجر

��ر� ره آورد - ���ن ١٣٩٧
نشرهی ره آورد - بهمن 1397
ویژه نامه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران 11



انجمن کاوش های دينی و علمی دماوند

پـرچمـدار مبـارزات اسالمـی
نکته اول:

سال 13۲0 حزب 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.«

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 دوم 
ــن  ــا ای ــى كارى ب ــه خیل ــد ك ــاى ادارى بودن ــف ه ــان طی جری
نداشــتند، دنبــال زندگــى بودنــد؛ نــه سیاســت، نــه دیانــت، فقــط 

ــى!! زندگ
- جریان سوم

ــف  ــم دو طی ــد ه ــاى دماون ــالم گراه ــد. اس ــا بودن ــالمى ه  اس
بودنــد؛ یكــى طیــف ســنتى )آدم هــاى مومــن و متدیــن و اهــل 
تولــى و تبــرى( ولــى سیاســى نبودنــد. همــان هــا كــه خودشــان 
ــاد  ــه زی ــن گون ــان كســبه ای ــد، از می ــظ كردن و دیانتشــان را حف
داشــتیم یــا از طیــف هــاى رعیــت و كشــاورز و یكــى هــم طیــف 
بچــه هــاى اســالمى بودنــد كــه از روى مطالعــه و آگاهــى و فهــم 
ــه ۴٠  ــد. خصوصــا از ده ــرده بودن ــن را انتخــاب ك ــت، دی و دیان

گرایــش بــه امــام داشــتند.
ــرز  ــه ط ــى ك ــرى جوانان ــاى فك ــن فض ــه در چنی ــه آنك خالص
ــه  ــدن دو س ــا خوان ــندیدند ب ــى پس ــنتى را نم ــب س ــر مذه تفك
ــكار  ــه اف ــل ب ــه انگلیســى تمای ــد كلم ــن چن ــاد گرفت ــاب و ی كت

ــد. ــى كردن ــدا م ــتى پی ماركسیس
از طرفــى بچــه هــاى مذهبــى و متدیــن هــم كــه عالقــه 
ــاظ  ــد، از لح ــتادگى نماین ــان ایس ــن جری ــل ای ــتند در مقاب داش
عمــق مســائل دینــى و شــبهات مطــرح شــده از طــرف جریــان 

ــد. ــى آوردن ــم م ــتى ك كمونیس
ــد  ــى مانن ــران متدین ــا، دبی ــران دبیرســتان ه ــان دبی ــه در می البت
ــالم  ــت االس ــور و حج ــى، غضنفرپ ــى، هنجن آقایــان آذر، نوائ
ــن  ــان متدی ــى در جوان ــر خوب ــه تاثی ــد ك ــز بودن ــى زاده نی حبش

ــتند. داش

نکته دوم
بــى شــك در ایــن زمــان هــا )۱۳۳٠ تــا پیــروزى انقــالب( جریان 
ســنتى مذهبــى كــه اكثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم را تشــكیل 
مــى دادنــد و نمــاد حضــور آنــان در محــرم هــا و مســاجد بــروز 
پیــدا مــى كــرد، غلبــه اكثریــت داشــت؛ یعنــى جریــان عمومــى 

جامعــه متدیــن بودنــد.
ــام جماعــت  ــادى از ام ــاى زی ــد در طــى ســال ه مســاجد دماون
راتــب، منظــم و مداومــى كــه بتــوان جریــان مذهبــى را هدایــت 

كنــد كــم بهــره بــود.
در ســال هــاى قبــل تــر ائمــه جماعــات ماننــد ســادات جاللــى 
)مرحــوم آیــت الــه ســید ابوالحســن و مرحــوم آیــت الــه 
ســیدمحمدباقر( امامــان جماعــت بودنــد  و ایــن حضــور از فــراز و 

ــود. ــوردار ب ــادى برخ ــاى زی ــیب ه نش
ــه مجــد در اواخــر دهــه ۳٠ مســجد  ــا حضــور مرحــوم آیــت ال ب
ــژه كــه مســجدجامع  ــى گرفــت. بوی ــق فراوان ــد رون جامــع دماون
توســط مرحــوم حــاج عبدالــه توســلى بــه شــكل زیبایــى نیــز بنــا 
نهــاده شــده بــود. خدمــات مرحــوم آقــاى مجــد باعــث شــد كــه 
برنامــه هــاى دینــى و مذهبــى رونــق فــراوان پیــدا كنــد، بــدان 
معنــى كــه باورهــاى دینــى مــردم بــا حضــور ایشــان عمیــق تــر 
شــد و تدیــن آنــان بارورتــر گردیــد )كــه در جــاى خــود بایــد بــه 

ایــن امــر و خدمــات مرحــوم آیــت الــه مجــد پرداخــت(.
ایــن نكتــه مهــم كــه مرحــوم آقــاى مجــد نقطــه قــوت فعالیــت 
ــدون اســتثناء در  ــوده اســت، ب ــد ب ــى دماون ــى و مذهب هــاى دین
ــن كاوش  ــین انجم ــاى موسس ــه ه ــخنان و مصاحب ــالى س الب

ــه چشــم مــى خــورد. هــاى دینــى و علمــى ب

آنــان هــدف دیگــر خــود را »متحــد كــردن تــوده هــاى كارگــران، 
ــالم  ــى« اع ــنفكران مترق ــران و روش ــار، صنعتگ ــان، تج دهقان

ــد. نمودن
ــام  ــالمى ام ــت اس ــه نهض ــه )زمین ــا ۱۳۴۱ ك ــال ۱۳۲٠ ت از س
ــت  ــده از فعالی ــور آكن ــاى كش ــد( فض ــم ش ــى )ره( فراه خمین
هــاى بظاهــر سوسیالیســتى و مردمــى و طرفــدارى از كارگــران و 
زحمتكشــان و خلــق بــوده اســت تــا آنجــا كــه بخشــى از مــردم و 
متدینیــن كــه عالقــه داشــتند بواســطه حضــور خوانیــن و مالكیــن 
و نیــز نماینــدگان مجلــس و روســاى ادارات و نیروهــاى امنیتــى و 
انتظامــى كــه بــا آنــان هــم كاســه بودنــد، ســایه اربــاب و رعیتــى 
ــت  ــر و فالك ــت فق ــردم از وضعی ــرود و م ــار ب ــردم كن ــر م از س
ــدا  ــه طرفــدارى از ایــن حــزب گرایــش پی ــد، ب ــدا كنن نجــات پی
ــى  ــت مذهب ــدارى هیئ ــن طرف ــار ای ــى در كن ــد و حت ــى كردن م
خــود را هــم داشــتند تــا اینكــه بعــد از افشــا شــدن ماهیــت حــزب 

تــوده عــده اى از آنــان منتفــر شــده و جــدا گردیدنــد.
ایــن گرایــش بــه حــزب تــوده بویــژه بیــن جوانــان، دانشــجویان، 
ــود و جوانانــى  بخشــى از معلمــان و آمــوزگاران ســرایت كــرده ب
كــه گرایــش بــه دیــن و مذهــب داشــتند در هیاهــوى ایــن جــو 
ــز از  ــد نی ــد و دماون ــه بودن ــادى مواج ــا مشــكالت زی مســموم ب

ایــن قاعــده مســتثنى نبــود.

- جریان اول
ــر  ــوده اى هــا و ماركسیســت هــا: هن ــان كمونیســت هــا، ت جری
ــط  ــه در محی ــاال چ ــود. ح ــردن ب ــت ك ــن صحب ــه دی ــا علی اینه
ــى  ــادى م ــاى زی ــت ه ــًا وق ــان. عمدت ــه در خیاب ــه، چ مدرس
گذشــت، بچــه هــا بــا هــم جــر و بحــث مــى كردنــد. در میــان 
اینهــا عمدتــًا دو نفــر باســواد بــود، بقیــه ســواد نداشــتند. ایــن هــا 
ــد  ــد بخواهن ــاى دماون ــى ه ــه چپ ــش از اینك ــتند و بی ــاد داش عن
ضــد حكومــت و یــا بــه قــول خودشــان طرفــدار طبقــه ى كارگــر 
و ضعیــف و یــا مخالــف امپریالیســم باشــند، مخالــف دیــن بودنــد. 
كتــاب هایــى ماننــد »آیــا انســان زاده میمــون اســت؟«، » كتــاب 
هــاى فرویــد« یــا »كتــاب هــاى كســروى« را ایــن هــا پخــش 
مــى كردنــد كــه بتواننــد ضربــه بــه جریــان مذهبــى بزننــد. ایــن 
جریــان چــپ حتــى آن زمــان هــم كــه مــا مدرســه بودیــم، وجــود 

داشــت و برخــى از معلــم هــا همیــن هــا را مــى گفتنــد. 
ــداً اســم كســى را نمــى آورم. خاطــرم هســت معلمــى  ــن عم م
داشــتیم، مــى گفــت: »مــا بایــد بــه مســاوات رفتــار كنیــم. جامعــه 
بایــد آنطــور باشــد.« فــرد ثروتمنــدى هــم بــود. مــن بلنــد شــدم، 
ــت:  ــد.« گف ــى گویی ــما م ــه ش ــود ك ــى ش ــن نم ــا ای گفتم:»آق
ــدازه  ــك ان ــه ی ــود هم ــى ش ــم: » نم ــكان دارد!« گفت ــرا ام »چ
ــد  ــم:» ببینی ــود.« گفت ــى ش ــه م ــند.« گفت:»ن ــته باش ــول داش پ
شــما االن ســه دســت لبــاس داریــد، مــى خواهــم یقــه شــما را 
ــرم.« گفت:»بشــین خــاك  ــك دســت لباســتان را بگی ــرم. ی بگی
ــد نمــى شــود.« و دیگــر  ــم:» حــاال دیدی ــال!« گفت ــو ســر َحّم ت

ــا. قضای
ــت  ــى حج ــد. یك ــى كردن ــاع م ــا دف ــه از م ــر در مدرس ــه نف س
ــود ]  ــور ب ــاى غضنفرپ ــم آق ــى ه ــى زاده و یك ــالم حبش االس
بســیار آدم مومــن، متیــن، بااخــالق و اهــل گلپایــگان بــود[. یكــى 

ــود. ــى ب هــم حــاج منصــور خطیب
ــا  ــن ه ــم، ای ــى كردی ــث م ــر و بح ــر كالس ج ــه س ــى ك گاه
ــى  ــر م ــه نف ــن س ــرون. ای ــد بی ــى انداختن ــا را م ــا[ م ــى ه ]چپ
آمدنــد، ضمانــت مــى كردنــد. خــدا رحمــت كنــد آقــاى ودادى را؛ 

ــت. ــى گرف ــه را م ــه راه میان ــم البت ایشــان ه
ــت  ــن صحب ــه دی ــه علی ــود ك ــن ب ــا ای ــر اینه ــه هــر حــال هن ب
ــروى  ــرف از كس ــال ط ــتند. مث ــم نداش ــادى ه ــواد زی ــد. س كنن
ــود كــه  تعریــف مــى كــرد. عمومــًا هــم از جهــل و عنادشــون ب
گاهــى متوســل بــه دروغ مــى شــدند. اینهــا یــك جریانــى بودنــد 
كــه خودشــان هــم تــوده اى را نمــى فهمیدنــد - یعنــى شــناختى 
نداشــتند، مثــال نامــه هــاى پــدرى بــه دختــرش نوشــته ى نهــرو 
ــا  ــود ی ــرح بش ــل مط ــاله تكام ــا مس ــه آنج ــد ك ــى خواندن را م

ــن قبیــل! ــى از ای چیزهای
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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
ــه قــول دوســتان  ــان تحصیــل كــرده ب ــه كــه جوان ــن میان در ای
ــى و  ــر علم ــه ظاه ــاب ب ــا دو كت ــك ی ــا ی ــن ب ــه انجم موسس
فراگرفتــن چنــد كلمــه انگلیســى از مذهــب گریــزان و بــه تابــع 
ــى  ــتى روى م ــان ماركسیس ــه جری ــود ب ــازى موج ــو و فضاس ج

ــرد؟!! ــت ك ــى بایس ــى م ــه حركت ــد، چ آوردن
جمعــى از جوانــان خوشــنام آن روزگار كــه هــم متدیــن بودندو هم 
تحصیلكــرده و هــم دوســت داشــتند در مقابــل جریان كمونیســتى 
پاســخ مناســب داشــته باشــند و جلــوى گرایــش جوانــان بــه ایــن 
گرایــش ضــد دینــى را بگیرنــد، بــه فكــر افتادنــد طــى جلســاتى 
بــه ایــن خواســته بــه حــق جوانــان آن روزگار پاســخ دهنــد.  البتــه 
ــتان  ــاى دبیرس ــگاه در كالس ه ــات گاه و بی ــن جلس ــل از ای قب

بحــث هایــى صــورت مــى گرفــت:

قصه آدم و حوا همه محو است و دروغ          
نسل میمونم و افسانه بود از خاكم

آقاى آذر بسیار متاثر شد و به آقاى حسین شریعتمدارى گفت شما 
انشایى در پاسخ بنویسید. ایشان هم در چند صفحه به استناد قرآن 
و احادیث و علوم روز  مطلب بسیار جالبى را نوشتند كه آقاى آذر 
فوق العاده خوشحال شد و به دانش آموز اول گفت خودت شبیه 
میمونى و آقاى شریعتمدارى را بسیار تشویق كرد و بچه هاى ما 

هم با كف زدن ایشان را تشویق كردند و سپس گفتند:

 البتــه از بیــن موسســین بعضــى از آنــان ماننــد آقایــان صفــرى و 
رهنمافــر ارتبــاط نزدیكتــرى داشــتند.

مرحــوم آقــاى مجــد از انگیــزه هــاى دینــى دوســتان انجمــن در 
ــان را مــورد  ــا كمونیســت هــا اســتقبال مــى كــرد و آن ــه ب مقابل
تشــویق قــرار مــى داد. ولــى نقطــه اختــالف بیــن ایــن دوســتان 
و مرحــوم آیــت الــه مجــد در مســایل سیاســى بــود و ایــن نكتــه 
ــروزى  ــا پی ــرداد ت ــزده خ ــالمى پان ــت اس ــان نهض ــول جری درط

انقــالب اســالمى نمایــان بــود.
ــم  ــا رژی ــد ایشــان ب ــد بودن ــه دوســتان انجمــن معتق ــف- هم ال
پهلــوى مرزبنــدى مشــخصى داشــته اســت. ایشــان هیــچ گاه در 
ــه رژیــم شــركت نمــى كــرد. مراســم  ــوط ب مراســم رســمى مرب
ــى شــد  ــزار م ــر برگ ــاى دیگ ــه در مســجد و جاه ــا ك ــاى دع ه
حضــور نمــى یافــت و از قبــل طــورى برنامــه ریــزى مــى كردكــه 

ــد نباشــد. در دماون
ایشــان معتقــد بودنــد كــه رژیــم شــاه ظالــم اســت و ظلــم مــى 
كنــد و ابــراز تنفــر مــى كــرد و بــا مبــارزه منفــى پاســخ مــى داد 
ــده  ــن و دوســتان انجمــن هــم عقی ــا مبارزی ــن عرصــه ب و در ای
ــى  ــردم آن را درك م ــه م ــت ك ــنى داش ــام روش ــن پی ــود و ای ب
كردنــد. ایشــان بــا آوردن ســینما در دماونــد كــه فرهنــگ مبتــذل 
ــیار  ــه بس ــرد ك ــى ك ــت م ــم مخالف ــى داد، محك ــاعه م را اش

ــود. ارزشــمند ب
ــردم را  ــود، م ــد ب ــود مجته ــه خ ــه اینك ــه ب ــا توج ب- ایشــان ب
ــه خوئــى  ــه حكیــم و آیــت ال نیــز بــه مراجــع آن زمــان آیــت ال
ارجــاع مــى داد. معتقــد بــه مبــارزه مثبــت بــا رژیــم نبــود و ابــراز 
مــى كــرد ایــن كار جــواب نمــى دهــد و چــاره كار نیســت و ایــن 

نظریــه تــا پیــروزى انقــالب اســالمى نیــز مشــهود بــود.
ــاد و  ــینیه ارش ــریعتى در حس ــر ش ــور دكت ــان حض ــه در جری البت
توزیــع كتــاب هــاى ایشــان، مرحــوم آقــاى مجــد نیــز مخالفــت 
ــم  ــاء ق ــى از عالم ــى بعض ــه تاس ــریعتى را ب ــر ش ــت و دكت داش

ــول نداشــت. قب
ایــن حــال در زمانــى كــه انجمــن كاوش هــاى دینــى و علمــى پا 
گرفــت و تــا زمانــى كــه بــا دســتگیرى موسســین انجمــن چــراغ 
آن كــم ســو شــده بود.ایــن احتــرام كــم و بیــش بیــن موسســین و 

مرحــوم آیــت الــه مجــد برقــرار بــود. 

    حاج قاسم تبریزى: خاطرم هست معلمى داشتیم كه مى گفت 
»ما باید به مساوات رفتار كنیم. جامعه باید آنطور باشد«. فرد 

ثروتمندى هم بود. من بلند شدم و گفتم:»اقا این نمى شود كه 
شما مى گویید«. گفت: »چرا امكان دارد«. گفتم:»نمى شود همه 
یك اندازه پول داشته باشند«. گفت:» نه مى شود«. گفتم:»ببینید 
شما االن سه دست لباس دارید، مى خواهم یقه شما را گرفته و 
یك دست لباستان را بگیرم.« گفت:»بشین خاك تو سر حمال«. 

گفتم:»حاال دید نمى شود«. 
             مهندس الویرى: براى مقابله با كمونیست ها در دماوند 
به شدت درگیر مطالعه كتاب هاى عقیدتى شدم و با جریان فكرى 
آنها وارد مبارزه شد. یكى از دبیران كمونیست به پدرم گفته بود 
چون پسرت فردى مذهبى است، مذهب عامل ركود فكرى مى 
شود. لذا در كنكور قبول نمى شود. این حرف او مرا سخت تكان 

داد. شب و روزم را به هم دوختم، در شبانه روز چهار ساعت 
خوابیدم. عاقبت در كنكور سراسرى سال ۴۷ از میان چند هزار نفر 

رتبه ۲۲۹ را آوردم.
  حاج حسین شریعتمدارى: آن موقع سخن گفتن به زبان انگلیسى 

براى خودش عالمى داشت. كمونیست ها در این مسابقه كذائى 
بیشتر از همه پز مى دادند و انگلیسى بلغور میكردند. حتى یكى از 
آنها براى ادا و اطوار، روزنامه انگلیسى را فرا گرفته بود بخواند. اما 
روزنامه را سرازیر گرفته بود. مثال مطالعه مى كرد! كسى به او گفته 

بود: اگر مى خواهى پز بدهى روزنامه را درست دستت بگیر.
     حاج هادى رهنمافر: در دبیرستان آقاى آذر دبیر طبیعى در 

درس تكامل انشایى داد كه مربوط به بحث داروینیسم بود. یكى از 
همكالسى ها انشایى نوشت كه در جهت حركت ماركسیستى بود. 
انسان را از نسل میمون معرفى مى كرد و در انشاء خود این شعر را 

آورد:

حاج محمود صفرى: ما در مقابل سواالت چپى ها واقع مى 
شدیم، احساس مى كردیم جوابى نداریم. یادم هست با معرفى 

آقاى مجد با »حسین آقا شریعتمدارى« و برخى دوستان 
به قم و به منزل »آیت اله مكارم« رفتیم. ایشان خیلى ما 
را تحویل گرفت و محبت كردو قول داد كه تابستان به 

دماوند بیاید و اتفاقا هم آمد. لذا ما با افتخار و غرور به سراغ 
كمونیست ها مى رفتیم و مى گفتیم حاال اگر سوال دارید، 

بروید از آقاى مكارم بپرسید كه آنها هم عقب نشینى كردند. 
در آن زمان ها مرحوم آقاى مجد با دعوت این گونه شخصیت 

ها خدمت زیادى به وضعیت مذهبى شهر كرد.

من ملك بودم و فردوس برین جایم بود          
آدم آورد مرا در این دیر خراب آبادم

جرقه اول
ــى ســال ۴۷ دوســتان موســس كــه از اوضــاع و احــوال آن  حوال
ــتند و  ــى نداش ــتى دل خوش ــو كمونیس ــه ج ــت غلب ــه عل ــام ب ای
نگــران بودنــد، در یكــى از شــب هــاى مــاه رمضــان منــزل آقــاى 
علــى خرمــى جمــع شــده و تــا ســحر صحبــت كردنــد و تصمیــم 
گرفتنــد بــا انجــام و اتحــاد در پــى تاســیس یــك انجمــن دینــى 
ــوان  ــه عن ــود. ب ــا ب ــه ه ــدا جلســات در خان ــند. ابت ــى باش و علم
ــت  ــد »آن وق ــى كن ــل م ــلى نق ــه توس ــب ال ــاج حبی ــه ح نمون
ــغول  ــران مش ــى در ته ــتم، در كارگاه ــالى نداش ــن و س ــن س م
بــه كار بــودم. تــازه داشــتم مســتقل مــى شــدم كــه یــك كانــون 
ــان آن روز  ــا جوان ــد ب ــتان دماون فرهنگــى كوچكــى را در شهرس
ــت  ــى توانس ــه م ــى ك ــا كس ــت تنه ــم. در آن وق ــود آوردی بوج
ــیار  ــدار بس ــه مق ــم ب ــودم. آن ه ــن ب ــد م ــى بكن مختصــر كمك
كــم، ایــن كانــون كــه اولیــن جلســه اش در منــزل قدیمــى مــا در 
محلــه قاضــى برگــزار شــد و اولیــن ســخنران آن روز ایــن جلســه 
مرحــوم شــهید بزرگــوار باهنــر بــود )كــه مــن از تهــران ایشــان 
را بــه دماونــد آوردم( بــا ده دوازده مســتمع شــكل گرفــت. یــك 
خانــه قدیمــى كاهگلــى و یــك نســل پرشــور جــوان كــه حركــت 

كــرده بودنــد.
 مهندس الویرى نیز مى گوید: این جلسات ابتدا در خانه ها 

تشكیل شد. آنگاه باغ مرحوم حاج توسلى به عنوان پایگاه مذهبى 
درآمد.

 حاج هادى رهنمافر نظر متفاوت دارد. ابتدا در منزل آقاى 
بختیارى محله درویش )كه همزمان با زلزله بود( جلسات شروع 

شد. بعد منتقل شد به منزل پسرخاله ما نزدیك باغ آقاى  نوروزى 
و بعد هم باغ آقاى نوروزى.

 تـاسیس انجـمن
ــى  ــم م ــا تصمی ــت ه ــترش فعالی ــراى گس ــن ب ــین انجم موسس
گیرنــد مكانــى را تهیــه نماینــد تــا فعالیــت هــاى دینــى و 

ــد. ــزار كنن ــى برگ ــور علن ــى را بط فرهنگ
 الف-مجوز:

ــراى اینكــه انجمــن مجــوز رســمى و قانونــى داشــته باشــد و   ب
مشــكلى برایشــان بوجــود نیایــد و حساســیت ایجــاد نكنــد، نــام 
ــا  ــه )س(« ب ــى حضــرت رقی ــات دین ــوان »هی ــا عن ــن را ب انجم
ــى  ــانند ول ــى رس ــت م ــه ثب ــوروزى ب ــر ن ــاج اصغ ــئولیت ح مس
ــا اســم مــورد نظــر خــود »انجمــن كاوشــهاى دینــى و علمــى  ب

ــد. ــى كردن ــت م ــد« فعالی ــان دماون جوان
 ب- مکان انجمن:

 بــا وســاطت حــاج حبیــب الــه توســلى بــه مرحــوم حــاج عبدالــه 
ــروى  ــاغ خــود را در روب ــد و ایشــان ب ــه مــى كنن توســلى مراجع
ــه بودجــه  ــاج ب ــرار مــى دهــد وچــون احتی ــار ق ســاواك در اختی
داشــتند تــا وســایل و تجهیــزات مختصــرى را تهیــه كننــد مبلــغ 
ــه توســلى اهــداء مــى  ــان مرحــوم حــاج عبدال پنجــاه هــزار توم
ــن  ــا ای ــد(. ب ــزل خری ــاب من ــا آن مــى شــد ســه ب ــد )كــه ب كنن
ــدارى  ــاز خری ــورد نی ــایل م ــر و وس ــى فای ــى، آمپل ــول صندل پ

ــد. گردی
ایــن كار مرحــوم حــاج توســلى در آن روزگار قــدم بســیار مهــم و 
مباركــى بــود كــه در تشــویق موسســین انجمــن نقــش بســزایى 
داشــت و آن كار خیــر ایشــان بعــد از پیــروزى انقــالب اســالمى 
تبدیــل بــه احســن شــد و احــداث حــوزه علمیــه امــام صــادق )ع( 

از باقیــات الصالحــات ایشــان گردیــد.
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 ج- تاریخ شروع به کار انجمن
حاج محمود صفرى معتقد است در اوایل سال ۴۵ و ۴۶ بود به خاطر 

توسعه فعالیت هاى سیاسى و مذهبى خود در منطقه تشكیالت 
منسجمى را راه بیاندازیم.

حاج حسین شریعتمدارى معتقدند دو سال بعد از تاسیس انجمن آیت 
اله سعیدى هنوز زنده بودند. لذا شروع كار انجمن مى تواند سال ۴۷ 

باشد، زیرا شهادت آیت اله سعیدى سال ۴۹ بوده است.
حاج روح اله میرزایى معتقد است سال ۴۵ بود كه من محصل 

دبیرستان بودم.در محل ما )فرامه( جلساتى در منازل ما برگزار مى شد 
كه سخنران ثابت آن جلسه شهید باهنر بود.

مهندس صادق نوروزى معتقد است جلسات در اوایل سال ۴۶ رسمى 
و علنى شد.

در یك جمع بندى مى توان نتیجه گرفت انجمن از سال ۴۵ در منازل 
و از سال ۴۶ در باغ حاج توسلى شروع به كار كرد.

 د- موسسین
آقایان حسین شریعتمداری، اصغر نوروزی، محمود 

صفری، مرتضی الویری، هادی درویشی )رهنمافر(، حبیب 
اله توسلی، یوسف فروتن و محمد محسنی نیا بودند.

ــه میرزایــى و مرحــوم حــاج حســن  در ادامــه قاســم تبریــزى، روح ال
ــوروزى  ــه انجمــن پیوســتند و نســل بعــدى آن صــادق ن ــى ب میرزای
ــوروزى،  و محســن حــاج علــى بیگــى و بعــد از آن شــهید مهــدى ن
رضایــى،  باقــر  كیامارى)كیــارى(،  ابوالقاســم  صفــرى،  محمــد 
عبدالحســین اوالدى و مجتبــى آقایــى بودنــد. بنــا بــه نقــل موسســین 

ــر مــى رســید. ــه ۷٠ نف ــت انجمــن ب ــت ثاب جمعی
 ه- شرکت کنندگان

از عموم مردم كه در اسناد ساواك از آنان نام برده شده است عبارتند 
از:

هوشنگ اقبالى، حسین ندیمى، مقصود اقبالى، حبیب اله پیروز، 
محمدابراهیم نمازى، نوراله محمدامینى، هاشم نجارى، شیخ حسن 

واسعى، ابوالحسن زمانى، شیخ ابراهیم میرزایى، سیف اله محمدیان، 
باقر آقایى، جالل علمدارى، فیضى، میرزاحسینى، موحد، پهلوانى، 
عربى، بهبودى، سلیمى، قربانى، معیرى، غالمعلى حاج آخوندى، 

نجمى، ابوالحسن خطیبى )دماوندى(، مرتضى شكرالهى )محصل(. 
در ذیل اسامى ذكر شده جمعى از دانش آموزان و محصلین نیز ذكر 

شده است كه تنها از شكرالهى نام برده شده است.

و- اهداف انجمن
اهــداف انجمــن ابعــاد مختلفــى داشــت ولــى چنــد هــدف و 
نقــش عمــده آن بــارز و آشــكار بــود كــه همــه عالقمنــدان 

را گــرد هــم جمــع مــى كــرد:
و  اى هــا  تــوده  آلــوده  و  ۱- شكســتن جــو ســنگین 
ماركسیســت هــا و جریــان و جــذب جوانــان و تحصیلكــرده 

ــالم ــن اس ــى دی ــش و مبان ــه گرای ــا ب ه
ــا  ــارزه ب ــاى مب ــگاه ه ــى از پای ــه یك ــد ب ــل دماون ۲- تبدی
ــكام  ــكار و اح ــج اف ــان و تروی ــوى و جــذب جوان ــم پهل رژی

ــى )ره( ــام خمین ــرت ام ــى حض فقه
ــاى فرهنگــى-  ــه ه ــه برنام ــان ســازى جهــت ارائ ۳- جری
ــا  ــهادت ه ــاد، ش ــم اعی ــزارى مراس ــب برگ ــالمى در قال اس
ــد  ــد مانن ــى مفی ــى و علم ــى و جلســات دین ومراســم مذهب
از  دعــوت  بــا  احــكام  و  قــرآن  تفســیر،  كالس هــاى 

ــروف ــاز و مع ــخنرانان ممت س
ارتباط مستمر با روحانیت انقالبی

ــى كــه از سرنوشــت احــزاب  ــا تجربیات موسســین انجمــن ب
و تشــكل هــاى جامعــه آن روز كشــور بدســت آورده بودنــد، 
ــو  ــد در پرت ــن بای ــه تشــكیل انجم ــد ك ــته بودن ــرار گذاش ق
ــى  ــا« م ــان »آق ــه در آن زم ــام )ره( ك ــرت ام ــگاه حض ن
گفتنــد باشــد.بدین لحــاظ از روحانیونــى بــراى ســخنرانى در 
جلســات دعــوت مــى كردنــد كــه بــا دیــدگاه و خــط حضرت 
امــام نزدیــك باشــد و از نظــر علمــى و خصوصیــات اخالقــى 
ــراى  ــه را ب ــن نظری ــن رو ای ــد. از ای ــى باش ــطح خوب در س
اولیــن بــار بــا شــهید آیــت الــه دكتــر باهنــر مطــرح كردنــد، 
ایشــان بــا ذكــر دالیلــى از حضــور در انجمــن امتنــاع ورزیــد 
ــا  ــرد ت ــد ك ــن ایشــان را متقاع ــتان انجم ــر دوس ــى تلنگ ول
ــراى  ــد و ب ــدا كن ــد حضــور پی ــه هــا در دماون یكســال جمع
دوســتان ابتــدا در منــازل و بعــد در محــل ثابــت انجمــن بــاغ 

حــاج توســلى ســخنرانى كنــد.
      حاج حسین شریعتمدارى: ما بعد از نماز موضوع را با 

آقاى باهنر در میان گذاشتیم و ایشان در وهله اول نپذیرفتند. 
خب راه ما دور بود و مى خواستیم ایشان چند هفته به دماوند 
بیایند. در قدم اول نپذیرفتند... گفتند كار دارم و نپذیرفتند. 
من به ایشان گفتم: خب اگر فرداى قیامت خداوند تبارك و 

,,

,,

تعالى از ما سوال كند این همه جوان داشتند منحرف مى شدند و 
شما متوجه بودید، چرا كارى نكردید؟ ما مى گوییم آمدیم پیش 

آقاى باهنر و به ایشان گفتیم بیایند و هدایت كنند و قبول نكردند! 
آقاى باهنر گفتند صبر كنید، مى آیم. نشان به آن نشان كه یك 
سال تمام جمعه ها یشان را براى ما گذاشتند. عین همین ماجرا 

براى آقاى امامى كاشانى هم پیش آمد. ایشان هم جلسه اى براى 
معلمان شهر رى داشتند، وقتى مى خواستیم به جلسه دعوتشان 
كنیم، همین حرف را زدیم و پذیرفتند و یكسال هم به انجمن 

ما آمدند. حاال شاید این مساله آقاى امامى كاشانى و آقاى باهنر 
در ذهن من تداخل كرده اند، چون صحبت مربوط به خیلى وقت 

پیش است.
 فعالیت ها

الف- تاسیس کتابخانه
 موسســین انجمــن كتابخانــه كوچكــى را بــا كتــاب هــاى متنــوع 
ــد  ــاده كردن ــى، فرهنگــى، تاریخــى، سیاســى و ... آم اعــم از دین

كــه پاتوقــى بــراى جــذب جوانــان بــود.
ب- جلسات ثابت

۱.جلســات قــرآن: جلســات تفســیر قــرآن بــا حضــور اســتاد شــهید 
جــواد شــرافت كــه از تاریــخ مطابــق اســناد ســاواك از اردیبهشــت 
ــات  ــان در جلس ــیر ایش ــت. روش تفس ــده اس ــروع ش ۱۳۴۹ ش
مختلــف تفســیرى كــه داشــت، بــه ایــن صــورت بــود كــه عــالوه 
بــر بیــان شــان نــزول و اجمــاع نظــر مفســرین، بــه تاریــخ نیــز 
اشــاره مــى كــرد واز مســائل روز غافــل نبــودو در تحلیــل هــاى 
خــود عمدتــا بــا نــام بــردن از حضــرت امــام خمینــى )ره( تجلیــل 
ــى  ــرح م ــوى را مط ــم پهل ــه رژی ــا مطالع ــان ه ــى زم و در برخ

كــرد.



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

شده است؛ 
مانند:

۱(قرائت قرآن
۲(قرائت بخشى از نهج البالغه و توضیح آن با مضامین روز

از جملــه موســوى  ۳(اجــراى شــعرخوانى توســط شــاعران 
گرمــارودى

۴(اجراى دكلمه
د- برگزاری اردو

پیــاده روى، عزیمــت بــه كــوه هــا اطــراف بــه صــورت یــك روزه 
ــزار  ــن اب ــود. از مهمتری ــد روزه ب ــورت چن ــه ص ــار ب ــه ت و دریاچ
مبــارزه در دوران پهلــوى كوهنــوردى بــود كــه بدینوســیله ضمــن 
اجــراى یــك ورزش مفیــد بــه مســائل سیاســى و مبارزاتــى نیــز 

مــى پرداختنــد.
ــوردى هــم قبــل از تشــكیل رســمى  ایــن موضــوع یعنــى كوهن

انجمــن وجــود داشــت و هــم بعــد از تشــكیل انجمــن.
ــتانى  ــوزان دبیرس ــش آم ــودن دان ــن ب ــكیل انجم ــل از تش در قب
ــا  و آگاه ســازى آنــان نســبت بــه مســائل روز از جملــه مبــارزه ب
ــن  ــكیل انجم ــد از تش ــت و بع ــوده اس ــدف ب ــا ه ــت ه كمونیس
ــم  ــا رژی ــارزه ب ــور مب ــى و روشــنگرى در ام ــت مســائل دین تقوی

ــه اســت.  ــرار مــى گرفت مــد نظــر ق
ــتان  ــد روزه از دوس ــك اردوى چن ــن، ی ــكیل انجم در دوره تش
انجمــن و تنــى چنــد از مبارزیــن از تهــران بــه دریاچــه تــار برگزار 
شــده اســت كــه در خاطــرات همــه موسســان از آن یــاد گردیــده 

اســت.
ــن  ــاب خاطــرات خــود از ای ــارز معــروف در كت عــزت شــاهى مب

ــد: ــاد مــى كن ــى ی ــه خوب ــد روزه ب اردوى چن
ــالب  ــي انق ــابقه و قدیم ــارزان باس ــي از مب ــاهي یك ــزت ش ع
ــام  ــورد توجــه و ســفارش مق ــاب خاطــرات وي م ــه كت اســت ك
معظــم رهبــري واقــع شــده اســت.عزت شــاهي در حافظــه نســل 
ــن  ــژه اي دارد.ای ــگاه وی ــد جای ــتان دماون ــالب در شهرس اول انق
ــه  ــت ك ــرات اس ــاب خاط ــان كت ــده اي از هم ــرات، گزی خاط

ــت. ــده اس ــر گردی ــر منتش ــوره مه ــارات س ــط انتش توس
کنار دریاچه تار

یكــي از كانونهــاي فعالیــت مبارزاتــي دردماونــد بــود و تعــدادي از 
بچــه هــاي مبــارز مثــل حســین شــریعتمداري، مرتضــي الویــري، 
ــوروزي،  ــر ن ــي بیگــي، اصغ ــري، محســن حــاج عل علیرضــا كبی
ــار در آنجــا  ــا ده روزي یــك ب ــه اي ی ــوروزي و ... هفت صــادق ن

جلســاتي برپــا مــي كردنــد. 
شــوهر یكــي از خواهرانــم، كارمنــد اداره ثبــت دماونــد و منزلشــان 
ــار بــه دماونــد و منــزل  در آنجــا بــود. مــن هــردو هفتــه یــك ب
خواهــرم مــي رفتــم و در جلســات آنهــا نیــز شــركت مــي كــردم. 
جلســه درمنــزل آقــاي توســلي برگــزار مــي شــد. ایــن خانــه بــا 
ــك اداره  ــا نزدی ــه اي در وســط آن تقریب ــزرگ و كوچ حیاطــي ب
ســاواك دماونــد بــود و ســاواك بــه آن تســلط داشــت. جلســات 
ــي شــد.  ــزار م ــاط برگ ــاق و تابســتانها در حی ــا در ات زمســتان ه
ــد كــه آقایــان  ــه ایــن جلســات مــي آمدن ســخنرانان مختلفــي ب
امامــي كاشــاني و شــاهچراغي را بــه مــن یــاد دارم، آقــاي محمــد 
جــواد شــرافت ) كــه در انفجــار دفتــر حــزب جمهــوري اســالمي 
شــهید شــد(، هــم كــه آن زمــان در مســجد ســلیمان معلــم بــود و 
بــه كــرج تبعیــد شــده بــود در ایــن نشســتها تفســیر مــي گفــت. 
مــن گاهــي بــا خــود اعالمیــه هایــي مــي بــردم و در میــان آنــان 

توزیــع مــي كــردم.
روزي بــه مــن گفتنــد كــه مــا مــي خواهیــم برویــم دریاچــه تــار، 
تــو هــم مــي آیــي؟ گفتــم: اگــر بخواهــم بیایــم، بایــد چهــار- پنج 
نفــر را هــم بــا خــود بیــاورم. گفتنــد: عیبــي نــدارد. حــدود ســي 
ــا قســمتي از  ــم. ت ــه ســمت شــمال راه افتادی ــر شــدیم كــه ب نف
راه را هــم دو مامــور ســاواك دنبــال مــا آمدنــد. شــب كــه شــد 
رفتــم بــه آنهــا گفتــم: مــا مــي دانیــم شــما كــه هســتید، شــما 
هــم مــي دانیــد كــه مــا كــه هســتیم! پــس بــي خــودي خودتــان 
را بــه زحمــت نیندازیــد، مــا خودمــان مــي رویــم، خودمــان هــم 
برمــي گردیــم. االن تــو ایــن تاریكــي شــب كجادنبــال مــا مــي 
آییــد؟ آنهــا خنــده شــان گرفــت و تــرس شــب را جــدي گرفتنــد 
و برگشــتند. دو ســه روزي در كنــار دریاچــه و در دشــتهاي دماونــد 

بودیــم. هــوا خیلــي گــرم بــود و نیــازي بــه چــادر زدن نبــود ولــي 
بــراي در امــان مانــدن از نیــش پشــه هــا چــادر زدیــم. در آنجــا 
آقــاي شــرافت و بقیــه ســخنراني كردنــد و بعــد برگشــتیم، دقیــق 

هــم مقابــل اداره ســاواك از هــم جــدا شــدیم و ... .
ه- بهره مندی از محرم ها

 یكى از فعالیت هاى خوب و زیباى دوستان انجمن بهره بردارى 
از دستجات عزادارى در محرم هاى محالت دماوند بود.

الف. بكار بردن اشعار و نوحه هاى حماسى در سینه زنى هاى 
حسینیه ها

ب. ابداع برگزارى مراسم شام غریبان از مسجدجامع به محالت 
كه در آن زمان نیز از نوحه هاى حماسى استفاده مى شد كه 

خوشبختانه این سنت حسنه تاكنون برقرار مى باشد.
و- بخش مبارزاتی انجمن

انجمــن كاوش هــاى دینــى و علمــى دماونــد عــالوه بــر تقویــت 
بنیــه دینــى و اعتقــادى جوانــان از رهگــذر ارتبــاط بــا روحانویــن 
ــه مخفــى و  ــود، جنب ــه هــا ب ــه ظاهــرى برنام ــى كــه جنب انقالب
ــروف  ــارزان مع ــا مب ــاط ب ــز داشــت و آن ارتب ــرده اى نی پشــت پ

در تهــران بــود؛
۱-آیت اله شهید سعیدى و مسجد موسى بن جعفر )ع(

۲-آیت اله طالقانى و مسجد هدایت
۳-آیت اله امامى كاشانى

۴-انتشارات آذر و مرتضى عظیمى مدیر آن و آقاى تفنگدار
۵-عزت شاهى )مطهرى(

ــا مدیریــت اجرایــى  ۶-انتشــارات بعثــت و فخرالدیــن حجــازى ب
قاســم تبریــزى

۷-حسینیه ارشاد و دكتر شریعتى
۸-مجاهدیــن خلــق تــا زمــان هایــى كــه افــكار آنــان در راســتاى 
ــان در  ــت آن ــا افشــاء شــدن ماهی ــود و ب ــل ب تفكــر اســالم اصی
ــتند،  ــاط داش ــه ارتب ــین ك ــى از موسس ــا ۵۱ و ۵۲ بعض ــال ه س

ــد. زاویــه پیــدا كــردن و ارتبــاط خــود را قطــع كردن
مهنــدس الویــرى مــى گویــد: هــدف و انگیــزه اول انجمــن جــذب 
بچــه هــا بــود. بــراى آشــنا كــردن آنهــا بــا اســالم و جلوگیــرى 
ــدا از بســیارى از  ــا بع ــن ماركسیســتها! ام ــه دام ــا ب ــن آنه از رفت
جــوان هــا، ســربازگیرى نمــوده و بــا برنامــه هــاى كــوه و ... ایــن 

جلســات بهتریــن هــا را شناســایى مــى كردیــم.
ــل از  ــطه اى قب ــد: واس ــى گوی ــریعتمدارى م ــین ش ــاج حس ح
ــزد مــن آمــد و از طــرف  ــن ن تشــكیل همیــن ســازمان مجاهدی
ــام  ــم پیغ ــازمان( برای ــى س ــذاران اصل ــن )از بنیانگ ــعید محس س
آورد كــه بــه مركزیــت ســازمان مجاهدیــن بپیونــدم. گفتــم: بایــد 
ــه مــن گفــت:  ــد! آن واســطه ب ــا )امــام( چــه مــى گوی ببینــم آق
ــم  ــى گوی ــدا م ــه خ ــم: ب ــى؟ گفت ــى كن ــه م ــازه داد، چ ــر اج اگ

خدایــا مــن بــا حجــت 
ــدم.  ــن راه ش ــما وارد ای ش
او رفــت و دیگــر نیامــد. 
فكــر مــى كنــم آنجــا خــدا 

ــرد. ــم ك كمك
ــزى: در  ــم تبری ــاج قاس ح
ــا  ــه ۵٠( م ــان )ده آن زم
ــم  ــتت ه ــك تش ــاهد ی ش
ــى  ــن بچــه هــاى مذهب بی
طــرف  یــك  از  بودیــم. 

ــا  ــى ب ــود ول ــدوار ب ــق امی ــن خل ــه ســازمان مجاهدی ــا ب نســل م
ــاس  ــك ی ــد، ی ــدا ش ــن پی ــازمان مجاهدی ــه در س ــى ك انحراف
سیاســى در نیروهــاى مذهبــى شــكل گرفــت. مــا در ابتــدا نمــى 
ــان  ــود كــه یــك جری ــن ب دانســتیم مســاله چیســت؟ تحلیــل ای
ماركسیســتى در ســازمان فرصــت طلبــى كــرده اســت و ســازمان 
را بدســت گرفتــه اســت ولــى بچــه هایــى كــه در زنــدان هســتند 
متدیــن انــد! چــون از داخــل زنــدان خبــر نداشــتیم و آن كســانى 
كــه منافــق انــد همیــن ماركسیســت هــا هســتند. تــا زمانــى كــه 
بچــه هــا آزاد شــدند، كــم كــم فهمیدیــم مســاله نفــاق چیســت؟

از الطــاف الهــى ارتبــاط بــا روحانیونــى ماننــد حــاج آقــا مجتبــى 
ــه مهــدوى كنــى و مقــام معظــم رهبــرى و ...  ــى، آیــت ال تهران
بــود كــه باعــث شــد تعادلــى بوجــود بیایــد. بچــه هایــى كــه ایــن 
ــار  ــم دچ ــون بیشــتر شــد، ك ــم و روحانی ــا ق طــور ارتباطشــان ب

انحــراف و خطــا شــدند.

علــت دعــوت از ایشــان هــم بواســطه شــرکت بعضــی از اعضــاء 
ــب کتــاب  ــی صاح ــی عظیم ــای مرتض انجمــن در منــزل آق
ــرای  ــوند و ب ــی ش ــنا م ــان آش ــا ایش ــه ب ــود ک ــارات آذر ب انتش

ــد. ــی آورن ــل م ــه عم ــوت ب ــد دع ــات دماون جلس
تــا  ظاهــرا  جلســات  ایــن 
ــه  ــاه 1351 ادام ــر آذر م اواخ

داشــته اســت.
2.جلسات سخنرانی شهید آیت 

اله دکتر محمدجواد باهنر 
شــهید باهنــر یکســال مــداوم 
ــی  ــد م ــه دماون ــا ب ــه ه جمع
ــن  ــات انجم ــد و در جلس آمدن
شــرکت مــی کردند. ســخنرانی 
ــود و  هــای ایشــان عمومــی ب

ــود. ــی نب ــوع خاص ــور موض ــر مح ــرافت ب ــهید ش ــد ش مانن
ســخنرانی  3.جلســات 
آیــت الــه امامــی کاشــانی

در نقــل قولــی از حــاج 
شــریعتمداری  حســین 
بــه  اســت کــه  آمــده 
مــدت یکســال مــداوم 
ــر در  ــای باهن ــد از آق بع
ــت  ــن جه ــات انجم جلس
ــی  ــرکت م ــخنرانی ش س

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

ــد بــرای روشــن ســازی و آگاهــی  دوســتان انجمــن معتقــد بودن
ــد از  ــادی و سیاســی بای ــی، اعتق ــان از مســائل دین بخشــی جوان
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 انقابــی از خاطــرات برگــزاری ایــن برنامــه هــا بــود.
ــخ هــای  ــر هاشــمی رفســنجانی: در تاری ــی اکب ــه عل ــت ال 1-آی
49/11/17 و 50/6/12 بــه مناســبت جشــن هــای میــاد پیامبــر 
ــدا  ــه در انجمــن حضــور پی ــه و آل ــی ا... علی بزرگــوار اســام صل

کــرده انــد.
ــخ  ــی: در تاری ــه محات ــل ال ــیخ فض ــهید ش ــه ش ــت ال 2-آی

49/7/25 حضــور پیــدا کــرده انــد.
ــح: روزهــای 49/8/19 و  ــر محمــد مفت ــه شــهید دکت ــت ال 3-آی

ــد. ــرده ان ــخنراین ک ــن س 49/19/19 و 49/9/22 در انجم
4-حجت االسام والمسلمین اعتمادی



انجمن کاوشهای دينی علمی؛
تشکـل پیشتـاز و نقش آفـريـن

اشاره
انجمــن كاوشــهاى دینــى و علمى،بخشــى از تاریــخ سیاســى ایــن منطقــه اســت كــه بایــد بــه كاوشــى 
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 كافــى نیســت. ایــن مقالــه مختصــر پیــش درآمــدى اســت 

بــر اقدامــى كــه بایــد انجــام شــود.

تشکل چیست؟
تشــكل، چنانچــه از لغتــش پیداســت از واژه »َشــكل«به معنــاى چهــره و صــورت است.تشــكل ؛یعنــى 
ــم هــدف،  ــه، ه ــه و خودانگیخت ــه اى  داوطلبان ــه مجموع ــه. تشــكل ب ــه و صــورت پذیرفت شــكل یافت
همــراه و هــم آهنــگ، گفتــه مــى شــود. مهمتریــن ویژگــى تشــكل ها،حركــت داوطلبانــه، خودجــوش و 
بــر اســاس نیــاز اســت كــه توســط جمعــى مســئولیت پذیراحســاس مــى شــود وبــراى رفــع آن نیــاز بــر 

مبنــاى هــم عهــدى و هــم راهــى اقــدام مــى گــردد.

تشکل ها؛
سلولهای بنیادين جنبش ها و انقالب ها

در جوامعــى كــه حركتهــاى اصالحى،جنبشــهاى اجتماعــى و قیامهــا و نهضتهــاى مردمــى انجــام گرفتــه 
است،تشــكلها ماننــد ســلولهاى بنیادیــن عمــل كــرده و شــرایط بــروز و ظهــور و رشــد و اوج ایــن حركتهــا 
را فراهــم كــرده اند.ایــران مــا ،كــه در همــه مقاطــع شــاهد قیامهــا و نهضتهــاى گوناگــون بــا اهــداف 
متفــاوت بــوده اســت ،در ایــن میــان جایگاهــى ویــژه دارد.در ســده اخیــر بــه ویــژه از نهضــت مشــروطه 
تــا نهضــت ملــى شــدن نفــت و ازآن تاریــخ تــا قیــام پانــزده خــرداد و از آن زمــان تــا ۲۲بهمــن ۵۷،ســهم 

تشــكلهاى سیاســى و اجتماعــى بســیار زیــاد و انــكار ناشــدنى اســت.

رويش تشکل های اسالمی؛
آغاز مبارزه ی سازمان يافته ی فرهنگی و سیاسی 

ــا  ــا پهلوى،ب ــهریور ۱۳۲٠، محمدرض ــران،در ۲۵ ش ــان از ای ــار رضاخ ــت ب ــراج خّف ــقوط و اخ ــا س  ب
ــه ســلطنت رســید.ایران  ــا ،ب ــه بریتانی ــه ى وى ب ــس از اخــذ تعهــدات ذلیالن چــراغ ســبز انگلیــس و پ
آن زمان،گرفتــار آشــوب و التهــاب از یــك ســو و اشــغال تلــخ و ذلــت بــار از ســوى انگلیــس و روس از 
ســوى دیگــر بــودو از ســوى ســوم كمبــود كاالهــاى اولیــه مثــل نــان ،كــه منجــر بــه بلــواى نــان شــد، 
شــرایط تلــخ و ســختى را بــراى مــردم رنجدیــده ایــران رقــم زد. لكــن فــرار رضاخــان دیكتاتــور پــس 
ــار بــه كام مــردم بســى شــیرین آمــد.در ایــن میــان  از شــانزده ســال خفقــان بــى ســابقه و وحشــت ب
نیروهــاى مذهبــى و اســالمى، بــا اســتفاده ازدفضــاى نســبتا بــاز فراهــم آمــده،در كنــار جریانــات ملــى 
و كمونیســتى ،و بلكــه بســیار فعالتــر از آنــان دســت بــه تشــكیل مجموعــه هــا و تشــكلها و احــزاب و 
جمعیتهــا و انجمنهــا و كانونهــاى دینــى و فرهنگــى و علمــى و سیاســى زدنــد و جریــان فكــرى فرهنگــى 
ــى   ــتحكام مصنوع ــا اس ــال ۱۳۲۷ ب ــه از س ــیدند،اگر چ ــدان بخش ــى دوچن ــالمى را قوت ــى اس و سیاس
حكومــت محمدرضــا وى كــه در ابتــدا در قامــت چهــره اى آزادیخــواه و اهــل مــدارا ژاهــر شــده بود،پــرده 
از باطــن پلیــد و روحیــه دیكتاتــورى اش برافكنــده و بــه تدریــج كار را بــر ایــن تشــكلها ســخت گرفــت.

تشکل های شهرستانی؛
جوی هايی که دريا را پديد آوردند!

 ایــن تشــكلها در فاصلــه ســالهاى ۲۱ تــا ۵۷ و ظــرف مــدت ســى وشــش 
سال،ســهمى عظیــم در بیــدارى و آگاهــى و انســجام اقشــار مذهبــى و دینــى 
ــم  ــى  را علیرغ ــى و سیاس ــم فرهنگ ــوادث مه ــیارى از ح ــتند و وبس داش
ــم و  ــم زدند.تشــكلهایى كــه در تهــران و ق ــوى،  رق ــزون پهل ــان روزاف خفق
مشــهد واصفهــان و شــیراز و كرمانشــاه و دیگــر شــهرهاى بــزرگ و كوچــك 
چــون گلهایــى خوشــبو و روییدنــد و برخــى دچــار پژمردگــى و آفــت شــدند 
و گروهــى بــه ســّم كشــنده التقــاط دچــار آمدنــد و بخشــى نیــز بــه دالیلــى 
ــه ثمــر  ــد و ب ــه طــول مــى انجامــد ســربرآوردند و بالیدن كــه تفصیــل آن ب
ــره ى  ــد و در چنب ــان زده ش ــاخ وبرگش ــى ش ــه در مقاطع ــر چ ــتند، اگ نشس
ســیم خــاردار ممنوعیــت و تعطیلــى گرفتــار آمدنــد امــا بــه خاطــر ریشــه و 
زمینــه پــاك و محكــم ،در همــان شــكل یــا در قالبهــاى دیگــر ماندنــد و دوام 

آوردنــد و ســایه دادنــد و ثمــر بخشــیدند.
جمعیــت اتحادیــه مســلمین شــیخ ســراج انصارى،جامعــه تعلیمــات اســالمى 
شــیخ عباســعلى اســالمى،انجمن تبلیغــات اســالمى مرحــوم عطاء اهلل شــهاب 
ــون نشــر  ــى)در تهران(،كان ــت اهلل طالقان ــور كرمانشــاهى،كانون اســالم آی پ
حقایــق اســتادمحمد تقــى شریعتى)مشــهد(حزب بــرادران آقــا ســید نورالدیــن 
ــوقى)اصفهان( ــت اهلل چهارس ــه آی ــیراز(هیات علمی ــیرازى )ش ــینى ش حس

ــالم)قم(انجمن  ــداران اس ــاه(جمعیت طرف ــرادران اسالمى)كرمانش ــت ب جمعی
ــاهرود(....از  ــالم )ش ــت(حزب اس ــرآن )رش ــت ق ــالمى اراك)اراك(جمعی اس

ایــن جملــه انــد.

شهرهای کوچک؛
کم بهره از تشکلهای دينی

ــا  ــام انجمنه ــه ن ــات تاریخــى اش،ب ــن ســطور در خــالل مطالع ــده ای نگارن
ــورد  ــر برخ ــك كمت ــتانهاى، كوچ ــى در شهرس ــى و سیاس ــاى دین و جمعیته
كــرده اســت،البته نــام شــهرهایى ماننــد نهاونــد بــا گــروه جهــادى و انقالبــى 
ــت شــهید  ــا محوری ــام انجمــن دانشــوران اســالمى ب ــا ن ــول ب ــوذر و دزف اب
ــاره شــهرهاى  ــد خــورده اســت،لكن در ب شــیخ عبدالحســین ســبحانى پیون
دیگــر بــه نــام تشــكلهاى منســجم و ســازمان یافتــه كمتــر برمــى خوریــم.

انجمن کاوشهای دينی علمی؛
شعله ی افروخته بیداری فرهنگی وسیاسی در دماوند

ــا  ــد امــا؛ ب تاریــخ سیاســى و فرهنگــى و اجتماعــى شــهر وشهرســتان دماون
نــام انجمــن كاوشــهاى دینــى وعلمــى عجیــن شــده اســت و ایــن انجمــن 
در فاصلــه ســالهاى آخــر دهــه چهــل و ابتــداى دهــه پنجــاه ســهمى درخــور 

توجــه در برافروختــن شــعله مبــارزه و بیــدارى نســل جــوان دارد.
ــر اســاس احســاس نیــاز عــده  انجمــن كاوشها،تشــكلى اســت دینــى كــه ب
اى دانــش آمــوز و دانشــجو و معلــم و كاســب و كارمنــد مومــن شــكل یافتــه 
ــاز وارد عرصــه هــاى دیگــر شــده  ــن احســاس نی ــر اســاس همی اســت و ب
اســت.این اولیــن احســاس نیــاز در جوانانــى شــكل گرفــت كــه در مــدارس 
ــواداران  ــى ه ــاى برخ ــى ه ــبهه افكن ــاهد ش ــتانها و ســطح شهر،ش و دبیرس
گروههــاى چــپ و كمونیســت بودنــد و چــون در مواجهــه بــا برخــى معلمــان 
،دســت خــود را از پاســخگویى خالــى مــى دیدند،بــه میــدان آمدنــد و جریاناتى 
را كــه در همیــن شــماره و در مقالــه اى دیگــر آمــده اســت بــه وجــود آوردنــد 

كــه سرمنشــا بســیارى از تحــوالت فرهنگــى سیاســى در دماونــد شــد.

حمیــــد
آقـــايـی
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ويژگی های انجمن کاوشها
انجمــن كاوشــهاى دینــى و علمــى كــه در اواخــر دهــه چهل،متولــد شــد.حاصل شكســتهاى تلخــى 
ــا كمونیســتها داشــتند.این احســاس عجــز  ــى شــهر در مصــاف فكــرى ب ــان مذهب ــه جوان ــود ك ب
ــه  ــد .مطالع ــازى انجامی ــه تحــرك و فرصــت س ــه ب ــرگ نشــد بلك ــد و م ــه تهدی ــل ب ــاز تبدی ونی
خاطــرات بنیانگــذاران ایــن تجمــع دینــى خواندنــى و آموزنــده اســت.بر ایــن مبنا،انجمــن در خــالل 
فعالیتهــاى خــود بــه مختصاتــى دســت یافــت كــه قابــل توجــه و تامــل اســت.برخى 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؛

پنج- انسجام تشکیالتی،همدلی و هم افزایی جمعِی مبتنی بر اخوت ایمانی؛
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 

ستمشاهی پهلوی؛
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.

 برکات و آثار انجمن کاوشها
بــا توجــه بــه ویژگیهــاى پیشــگفته،طبیعى اســت تشــكلى ایــن چنیــن گــدر طــول حــدود یــك 

دهــه فعالیــت خود،منشــا آثــار وبــركات در خــور تقدیــرى شــود،برخى 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 جّو 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
بــراى كنــد وكاو دقیقتــر و جامــع تــر در بــاره انجمــن كاوشــها و نقــش و تاثیــر آن در مبــارزات 
انقالبــى مــردم منطقــه،الزم اســت بــا مطالعــات جامعــه شــناختى و مــردم شناســى ایــن ســامان 
و مصاحبــه هــاى انكشــافىِ  فــردى و گروهــى بــا موسســان و موثــران و بهــره منــدان از بــركات 
ایــن تشــكل و مباحثــه و گفتگــو پیرامــون ابعــاد ایــن مجموعــه تاثیــر گذار،بیــش از پیــش اهتمــام 
كنیــم و از ایــن رهگــذر گوشــه اى ســایه روشــن از زوایــاى تاریــخ مجاهدتهــاى مــردم ایــن مــرز 

و بــوم را بــراى خــود و نســلهاى آینــده بــاز بشناســانیم و آشــكارتر كنیــم.
انشاء اهلل.



الف- خالصه اي از سخنان آقاي حاج حبیب اهلل عسگراوالدي در یکي از 
شبهاي 1۵ خرداد در  مسجدجامع دماوند

در جریان ۱۵ خرداد ۵٠ الي ۶٠ نفر از دماوند در مدرسه  فیضیه شركت داشتند كه در آن 
مراسم مزدوران رژیم به مدرسه فیضیه حمله كردند.ایشان گفتند: تعدادي از اعضاء هیئت 
انصارالحسین كه ازدماوند بودند و نیز از دشتمزار، آیینه ورزان ، مرانك ، تاسكین شركت 
داشتند. از جمله اینها یكي از پایگاههاي شهید آیت اهلل مصطفي خمیني در تهران سراي 

دماوند بود.
الزم به ذكر است كه در آن زمان تاكنون تنها كسي كه غیر از روحانیون اجازه وجوهات داشتند 

آقاي عسگراوالدي بودند.
ب- مطابق شنیده ها  و خاطرات شفاهي از بعضي از معمرین بدست مي آید: 
»در این قضیه مردم دماوند بطور خودجوش و فردي ) نه گروهي( به قم رفت و آمد داشتندو 

خدمت امام )ره( مي رسیدند.«
ج- در کتاب تالیف سید جالل الدین مدني که مدت زماني قاضي شهرستان 

دماوند نیز بوده است اشاره اي به نقش دماوند در پانزده خرداد 134۲ کرده 
است.

زمینـــه هـــــای
انقالب اسالمی
در دمــــاونــــد

شروع نهضت امام خمیني )ره(
تا تبعید ايشان به ترکیه

)1343-1341(

الف- سفرهاي تبلیغي فرهنگي
۱- نقش مسجدجامع، خدمات فرهنگي - دیني اجتماعى مرحوم آیت اهلل مجد

۲- نقش مسجد فاطمیه، فعالیت هاي فرهنگي دیني محله هاي درویش ، روح افزاء و دشتمزار
۳- حضور عالمه طباطبایي و مترجم ایشان آیت اهلل موسوي همداني در جابان و سربندان

۴- حضور عالمه امینى در ایام تابستان در كیالن و جابان ) تالیف و تحقیق و نوشتن تفسیر المیزان 
و ترجمه آن(

۵- حضور آیت اهلل مكارم شیرازي در دماوند )مسجدجامع(
۶- حضور حجت االسالم والمسلمین قرائتي در دماوند )مسجدجامع(

۷- حضور حجت االسالم والمسلمین شاه آبادي در مسجد فاطمیه
۸- حضور حجت االسالم والمسلمین پیشوایي  و آشتیاني در مسجدجامع دماوند

۹- حضور آیت اهلل دواني دردماوند )مسجدجامع(
۱٠- حضور حجت االسالم والمسلمین شهید سید كاظم موسوي در روح افزاء

۱۱- حضور حجت االسالم والمسلمین علي گلزاده غفوري در كیالن
۱۲- آیت اهلل امامي كاشاني در محله درویش

۱۳- حضور شهید مفتح در چالكا و مسجد جامع
۱۴- فعالیت هاي فرهنگي و دیني احمد آباد ، مشاء ، دشتبان توسط آقاى علیرضا تقى پور و 

دوستانشان
۱۵- نقش فعالیت هاي فرهنگي و دیني سربندان، حجت االسالم ترابي و حجت االسالم صفدري

۱۶- تاسیس مدرسه اسالمي صیانت در محله قاضي توسط مردم حاج عبداهلل توسلي
۱۷- حضور آیت اهلل نوري همداني در چالكا

دوران رکــود تــا خیــزش

)1356 -1343(
۱۸- حضور حجت االسالم والمسلمین مجاهدي در آبسرد

۱۹- حضور حجت االسالم والمسلمین قائیني در آبعلي
۲٠- حضور حجت االسالم والمسلمین منهاج در دشتمزار

ب- فعالیت هاي سیاسي و انقالبي 
۱- گروه دماوندیهاي سراي دماوند در مبارزات مردمي نهضت امام خمیني در سال ۱۳۴۲  
به بعدو هیئت انصارالحسین و در نهایت حضور در جمعیت موتلفه اسالمي كه آقایان حاج 

حبیب اهلل عسگراوالدي و حاج ابوالفضل حیدري  در جریان اعدام انقالبي حسنعلي منصور 
به سیزده سال زندان محكوم گردید.

۲- انجمن كاوشهاي دینى و علمى دماوند 
۳- سخنراني هایي با زمینه هاي سیاسي توسط آیت اهلل شهید مفتح، آیت اهلل امامي 

كاشاني، حجت االسالم والمسلمین شهید شاه آبادي، آیت اهلل هاشمي رفسنجاني، شهید 
شرافت، آیت اهلل شهید باهنر و آیت اهلل شهید محالتي.

۴-  دماوند مامن مبارزان بعضي از محالت و روستاها پناهگاه مبارزان مسلمان بوده است. 
امیدواریم در آینده به آن پرداخته شود.

۵- سفرهاي كوهنوردي ، دریاچه تار ، غار رودافشان، تیزآب و ... درباره این بخش در مورد 
دریاچه تار اشاره شده است. 

و�ه �� د� �بارک ���
��ر� ره آورد - ���ن ١٣٩٧

ویژه نامه دهه مبارك فجر

ویژه نامه دهه مبارك فجر

��ر� ره آورد - ���ن ١٣٩٧
نشرهی ره آورد - بهمن 1397

18ویژه نامه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران



چهلم ارتحال حاج آقا مصطفي خمیني )ره(

محـــــــــــــــــــرم98

قیام مردم قم

1356/9/10

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

1356/10/19 
دوران شهادت حاج آقا مصطفي خمیني )ره( 

رکــود تــا خیــزش

1356/8/1 تا 1357/9/13
- انفجار نور

ــاه ۵۶  ــان م ــخ اول آب ــي در تاری ــید مصطف ــاج س ــت اهلل ح آی
رحلــت كردنــد. خبــر ایــن ارتحــال بــه قــم رســید كــه مراســم 
ــتا و  ــس در شهرس ــد و از ان پ ــزار گردی ــددي برگ ــاي متع ه
ــي )ره(  ــام خمین ــه ام ــد ب ــردم عالقمن ــر م ــاي دیگ ــتان ه اس

ــد. ــم كردن ــزاري مراســم خت ــه برگ ــدام ب اق
اولیــن مراســم در دماونــد كــه مــي تــوان جرقــه اولیــه مبــارزات 
علنــي مــردم دانســت كــه مطابــق گــزارش ســاواك درتاریــخ 

۵۶/۸/۱۳ بــوده اســت.
ــردم  ــه اي از م ــي اطالعی ــام ط ــه ام ــدان ب ــي از عالقمن جمع
خواســتند كــه در ایــن مراســم شــركت نماینــد. درایــن مراســم 
كــه از ســاعت ۲ تــا ۴ بعدازظهــر در مســجدجامع داونــد برگــزار 
گردیــد، اقشــار مختلــف مــردم شــركت كردنــد. ســخنران ایــن 
مراســم مرحــوم حجــت االســالم آشــیخ ذبیــح اهلل رفیعــي بــود. 
ــعارهاي  ــا دادن ش ــرات ی ــچ تظاه ــدون هی ــم ب ــن مراس اولی

انقالبــي پایانــي یافــت.
مطابــق اســناد ســاواك اهالــي اوره نیز مراســم ختمــي در تاریخ 
ــبختانه  ــه خوش ــد ك ــزار كردن ــینیه اوره برگ ۵۶/۸/۲٠ در حس
متــن اطالعیــه مزبــور در اســناد ســاواك درج گردیــده اســت : 
»در گذشــت نابهنــگام آیــت اهلل ســید مصطفــي خمینــي فرزنــد 
ــي در نجــف اشــرف از  ــت اهلل العظمــي ســید روح اهلل خمین آی
بزرگتریــن ضایعــه جهانــي تشــیع بــوده اســت.ما ایــن مصیبــت 
ــران  ــت ای ــه روحانی ــص ب ــیع باالخ ــه تش ــه جامع ــزرگ را ب ب
ــم در  ــتدعا داری ــات اس ــوم طبق ــم و از عم ــي گویی ــلیت م تس
ــینیه اوره  ــبت در حس ــن مناس ــه همی ــه ب ــي ك ــس ختم مجل

تشــكیل مــي گــردد شــركت فرماینــد.«

ــي )ره(  ــام خمین ــوار ام ــد بزرگ ــت فرزن ــالم بزرگداش ــي اع در پ
ــه ودر مســجدجامع  ــك گفت ــوت لبی ــن دع ــه ای ــد ب ــردم دماون م
االســالم  مراســم حجــت  ایــن  در  پیــدا كردنــد.   حضــور 

والمســلمین حســیني همدانــي ســخنراني كردنــد.

بــا دعــوت از ســخنرانان انقالبــي مراســم هــاي خاطــره انگیــزي 
در تكایــا و حســینیه هــا برپــا گردیــد.

در روزنامــه اطالعــات یــك متــن كوچــك چــاپ شــده بــود كــه 
ــن  ــي ای ــد.در پ ــي )ره( توهیــن كــرده بودن ــه امــام خمین در آن ب
اهانــت مــردم قــم قیــام كردنــد و بــا راهپیمایــي هــاي طوالنــي 
از  جملــه در جلــوي منــزل آیــت اهلل نــوري اجتمــاع كردنــد كــه 
منجــر بــه حملــه مــزدوران رژیــم پهلــوي گردیــد و چنــد تــن از 

مــردم قــم شــهید و عــده اي زخمــي شــدند.
ایــن اتفــاق قلــب مــردم را جریحــه دار كــرد و باعــث شــد در پــي 
ــرات  ــم وتظاه ــف خت ــاي مختل ــم ه ــه مراس ــردم دســت ب آن م

بزننــد.

در چهلــم شــهداء مــردم قــم حضــرات آیــات عظــام قــم، چهلــم 
ــردم  ــد و از م ــالم كردن ــي اع ــزاي عموم ــم را روز ع ــردم ق م
ــي  ــه برپای ــب و كار و ادارات ب ــي كس ــا تعطیل ــه ب ــتند ك خواس
مراســم بزرگداشــت شــهداء قیــام مــردم قــم بپردازند.بــه همیــن 
مناســبت كســبه دماونــد بــا تعطیــل كــردن مغــازه هــا بــه ایــن 
ــم و  ــا حضــور در مراســم ترحی ــردم ب ــد و م دعــوت لبیــك گفتن
بزرگداشــت ایــن روز ارزشــمند و مهــم در مســجدجامع دماونــد و 
یــاد شــهداء عزیــز قــم را گرامــي داشــتند. ســخنران ایــن مراســم 

ــوز مشــخص نشــده اســت. هن
ــي و  ــن مذهب ــت:» متعصبی ــود آورده اس ــناد خ ــاواك در اس س
ــم  ــم و ترحی ــم خت ــه در مراس ــتند ك ــردم خواس ــون از م روحانی
شــركت كننــد.« ایــن ســند نشــان مــي دهــد در منطقــه دماونــد 
ــد  ــده بای ــه در آین ــت ك ــوده اس ــزاداري ب ــم و ع ــم ترحی مراس

ــت آورد. ــه دس ــري ب ــات دقیقت اطالع

در حــال حاضــر اســناد یــا اطالعاتــي دراختیــار نداریــم لیكــن بــه 
ــه واقــع شــدن ایــن چهلــم درایــام  ــا توجــه ب نظــر مــي رســد ب
عیــد نــوروز تعطیــالت مــردم در شــهرهاي مختلــف بــه ویــژه قــم 

و مشــهد در مراســم هــا شــركت داشــته انــد.

چهلم شهدای قم و قیام مردم تبريز

1356/11/29

چهلم شهدای تبريز 
و قیام مردم يزد، جهرم و اهواز

1356/1/10

چهلم شهداء يزد، جهرم و اهواز

1357/2/17
ــزد،  ــهداي ی ــت ش ــزاري بزرگداش ــور برگ ــه منظ ب
جهــرم و اهــواز مــردم دماونــد مغــازه هــا را تعطیــل 
ــاعت ۴  ــان از س ــت آن ــم بزرگداش ــد و درمراس كردن
الــي ۵/۳٠ در مســجد جامــع دماونــد اجتمــاع نمودنــد.
 درایــن مراســم حجــت االســالم صبــري كــه از قــم 
بــه عنــوان ســخنران دعــوت شــده بــود، ســخنراني 
ــم اشــاره  ــات رژی ــه جنای ــد ودرآن ســخنراني ب نمودن
ــد  ــي دماون ــوران انتظام ــیله مام ــه وس ــه ب ــد ك كردن

دســتگیر و تحــت تحقیــق قــرار مــي گیــرد.
مــردم دماونــد بــراي تعظیــم شــعائر اســالمي و 

ــرداد  ــم خ ــهداء پانزده ــت ش ــال بزرگداش ــن س اولی
۱۳۴۲ مغــازه را تعطیــل نمودنــد.

ــیدند و  ــت از كار كش ــد دس ــردم دماون ــن روز م در ای

ــتند. ــا را بس مغازه
ــه امــام خمینــي )ره( تصمیــم  جمعــي از عالقمنــدان ب

بزرگداشت قیام پانزدهم خرداد  1342

چهلم شهداء

 اولین تظاهرات مردمي در مردادماه 57 
)تاريخ مشخص نیست(

1357/3/15

1357/3/27

مرداد 57
مــي گیرنــد بــراي اولیــن بــار جرقــه اولیــن تظاهــرات 
و شــعار دادن بطــور علنــي را امتحــان كننــد. بــر ایــن 
ــم  ــه ه ــوش ب ــه گ ــوش ب ــود گ ــي ش ــرار م ــاس ق اس
ــت در  ــاز جماع ــب در نم ــك ش ــد و در ی ــالع دهن اط
ــت  ــاز در پش ــد از نم ــدو بع ــر گردن ــجدجامع حاض مس
ــور  ــود حض ــه ب ــك درب زنان ــه نزدی ــع ك ــجد جام مس

ــد. ــدا كنن پی
را  شــعاردادن  هــاي  زمینــه  اولیــن  كــه  جوانــان 
دردماونــد امتحــان مــي كردنــد بــا اشــتیاق در مســجد 
ــجد  ــت مس ــه پش ــاز ب ــام نم ــا اتم ــدند و ب ــر ش حاض
ــن  ــعار دادن یكــي از حاضری ــا ش ــه ب حاضــر شــدند ك
تظاهــرات شــروع گردیــد و جوانــان بــا دادن شــعارهاي 
ــا ســرعت  ــه را ب ــه فرام ــه تكی دیگــر مســیر منتهــي ب
طــي كردنــد ودر نزدیكــي تكیــه فــراوان از كوچــه پیــچ 

ــد. ــرق گردیدن ــه متف ــراوان آن منطق ــي و ف پیچ
ایــن اتفــاق بــراي ســاواك و شــهرباني هشــداري بــود 
كــه فهمیدنــد طرفــداران امــام )ره( فعالیــت خــود را بــا 

یــك حركــت انقالبــي آغــاز كــرده انــد.
ــه در  ــى ك ــام خمین ــه ام ــداد ۲٠ اعالمی ۵۷/۶/۲- تع
ــى  ــادان م ــس آب ــینما رك ــوزى س ــش س ــا آت ــه ب رابط
ــت.  ــده اس ــش گردی ــد پخ ــتان دماون ــد در شهرس باش
ماموریــن انتظامــى ســه نفــر را بــه اتهــام توزیــع ایــن 

ــد. ــتگیر نمودن اوراق دس



* در روز ۵۷/۷/۹ كســبه ومغــازه داران دماونــد بــه عنــوان 
ــه  ــت ب ــرده و دس ــل ك ــا را تعطی ــازه ه ــم مغ ــه رژی ــراض ب اعت

ــد. ــاب زدن اعتص

همزمان با تظاهرات میلیوني تهران كه از قیطریه آغاز شده 
بودو یك روز قبل از جمعه سیاه میدان شهدا )ژاله( تهران، 
مردم دماوند در روز ۵۷/۶/۱۶ دست به تظاهرات و بستن 

مغازه ها كرده اند.

۵7/۶/19 مجلس ترحیم شهداي 1۶ شهریور
در روز۵۷/۶/۱۹ بــه عنــوان اعتــراض بــه كشــتار و بــه خــاك 
ــردم  ــهریور  م ــه ۱۷ ش ــردم در روز جمع ــیدن م ــون كش و خ
مجلــس ترحیــم و بزرگداشــت شــهداي روز ۱۷ شــهریور برپــا 

كردنــد و دســت بــه تظاهــرات زدنــد.

شــایان ذكــر اســت بــا شــروع ســال تحصیلــي و حضــور دانــش 
امــوزان در مــدارس، مرحلــه  جدیــد مبــارزات و اعتصابــات 
مردمــي بــا حضــور دانــش آمــوزان ومعلمــان شــروع گردیــد. در 
ــه  ــه بســیار مهمــي ب ــد نكت ــدارس در دماون ــان اعتصــاب م جری
چشــم مــي خــورد كــه مربــوط بــه دیدگاههــاي دبیــران ومعلمــان 

ــوده اســت. ــا كمونیســتي ب ــي و ســكوالر و ی مذهب
ــالمي  ــالب اس ــروزي انق ــه پی ــد ب ــران عالقمن ــان و دبی معلم
ــرات و  ــات و تظاه ــه اعتصاب ــر ادام ــي ب ــام خمین ــري ام ــه رهب ب
تعطیلــي مــدارس تاكیــد مــي ورزیدنــد و اعــالم مــي كردنــد در 
حــال حاضــر پیوســتن بــه جریــان انقــالب واجــب تــر و ضــروري 
تــراز حضــور در كالســهاي درس مــي باشــد و در مقابــل معلمــان 
ــي را  ــم آمــوزي، تعطیل ــه عل ــه بهان ــان دیگــر ب ــه جری وابســته ب
بــه صــالح نمــي دانســتند و از جملــه آنــان اعــالم مــي كردنــد 
كــه در تظاهــرات از شــعار » نــان، مســكن و آزادي« و ... اســتفاده 

ــا مخالفــت شــدید مواجــه مــي گردیــد. گــردد كــه ب
در اســناد ســاواك نیــز آمــده اســت »در برپایــي ایــن تظاهــرات 
هــا بــي شــك دبیــران تنــدرو و بــي وطــن هســتند كــه دانــش 

ــه تظاهــرات مــي نماینــد.« آمــوزان را وادار ب
ــكات قابــل مالحظــه در اعتصــاب مــدارس ایــن اســت كــه  از ن
ــد جــزء  در جریــان تظاهــرات هــا دراســتان ســمنان ) كــه دماون
آن محســوب مــي گردیــد( چنــد شــهر از جملــه دماونــد، ورامیــن، 
ــد و  ــوده ان ــتاز ب ــدارس پیش ــاب م ــوا در اعتص ــان و پیش دامغ
اهمیــت بیشــتري بــه نقــش ایــن اعتصابــات در بــه زانــو درآوردن 

رژیــم پهلــوي مــي دادنــد.
13۵7/7/1۵: فرهنگیــان دماونــد اعتصــاب كــرده و عــده اي 
ــي  ــاي درس نم ــه كالس ه ــي ب ــده ول ــدارس ام ــه م ــان ب از آن
ــه راه مــي  ــان ب روند.دانــش آمــوزان هــم در ســاعت ۱٠ در خیاب
افتنــد و شــعارهاي زنــده بــاد خمینــي و پیــروز بــاد خمینــي مــي 
گفتنــد و بــه محــض مشــاهده شــدن ماموریــن انتظامــي متفــرق 

و فــرار كردنــد.
ــت و  ــده اس ــل ش ــا تعطی ــتان ه ــه دبیرس 13۵7/7/19: كلی

ــد. ــرات زده ان ــه تظاه ــت ب ــوزان دس ــش آم دان
ــرورش  ــوزش و پ ــان آم ــزرگ معلم ــع ب 13۵7/7/۲0: تجم
ــد  ــر برگــزار گردی ــر( در دبیرســتان كــورش كبی ــد )۷٠٠ نف دماون

ــد. ــخنراني كردن ــه س ــدام ب ــران اق ــي از دبی ــه در آن بعض ك

آغاز اعتصاب سراسري دانش آموزان و معلمان 
در شهرستان دماوند

مهر 1357

1357/7/9

تظاهرات و بستن مغازه ها

 1357/6/16

ــر در  ــورش كبی ــتان ك ــوزان دبیرس ــش آم 13۵7/7/۲۵: دان
راه دبیرســتان از كوچــه محلــه چالــكا بــه ســمت خیابــان اصلــي 
حركــت كردند.آنــان شــعار مــي دادنــد » یــا حســین«، » خمینــي 
آزاده اســت - شــاه حرامــزاده اســت » و بــا ذكــر صلــوات و... بــه 

خیابــان اصلــي آمدنــدو بعــد از یــك ســاعت متفــرق شــدند.
۱۳۵۷/۸/۳ الــي ۱۳۵۷/۸/۱۷ : مــدارس تعطیــل و دانــش آمــوزان 

دســت بــه تظاهــرات پراكنــده مــي زننــد.

ــر از  ــزار نف ــدود دو ه ــار ح ــن ب ــراى چندمی 13۵7/8/13: ب
اهالــى دماونــد دســت بــه تظاهــرات زده و حــرف هــاى ركیــك 
و ناســزا نســبت بــه شــخص اول مملكــت مــى زننــد كــه پــس 
ــار و  ــر را احض ــد نف ــهربانى چن ــس ش ــرات رئی ــام تظاه از اتم

تذكــر الزم را در زمینــه اعمــال زشــت آنــان دادنــد.
13۵7/8/14: از وضــع مــدارس دماونــد بــه علــت اعتصــاب 
ــى در  ــا اطالع ــن ه ــاس تلف ــع تم ــرات و قط ــان مخاب كاركن

دســت نیســت.



از 13۵7/8/17 تا پیروزي انقالب اسالمي: 
مدارس دماوند بویژه دبیرستان ها تقریبا تعطیل 
و در بعضي از مواقع نیمه تعطیل بوده اند و دانش 

آموزان و معلمان به همراه مردم در اعتصابات، 
تظاهرات و مجالس سخنراني مختلف شهرها و 

روستاها شرکت مي کرده اند.

از اواسط آبان ماه همزمان با اوج گیري قیام مردم مسلمان 
ایران بر علیه رژیم ستمشاهي پهلوي ، مردم شهرستان 

دماوند نیز تحركات و فعالیهاي انقالبي خود را به اوج مي 
رسانند كه منتهي به انقالب اسالمي مي گردد.

ــان مــاه چنــد هــزار نفــر از مــردم در شــهر  در تاریــخ ۱۳ آب
ــاه و  ــه ش ــد علی ــعارهاي تن ــوده و ش ــرات نم ــد تظاه دماون
ــد  حمایــت ازانقــالب اســالمي و امــام خمینــي ســرمي دهن
ــن  ــردد. در ای ــي گ ــري و خشــونت م ــه درگی ــه  منجــر ب ك
رابطــه تنــي چنــد از مــردم بــه ســاواك احضــار مــي گردنــد.

ــایر ادارات  ــرات وس ــان مخاب ــاه كاركن ــان م ــخ ۱۴ آب در تاری
اعتصــاب كــرده انــد كــه ارتبــاط بــا مراكــز دیگــر قطــع مــي 

باشــد.

در بعدازظهر روز ۱۷ آبان ماه مردم به مناسبت شب هفت 
شهید داود منفرد در آمریكا در مسجد جامع اجتماع وسیعي 

برپا مي كنند. در این اجتماع حجت االسالم والمسلمین 
سیدرضا اكرمي سخنران مشهور سخنراني كردند و با سخنان 

میهج خود مردم را آماده تظاهرات مي كند.
بعــد از پایــان ســخنراني مــردم اعــم از زن و بچــه بــا 
داشــتن عكســهایي از امــام خمینــي، دكتــر شــریعتي و 
ــي  ــترهاي مبتن ــا و پوس ــا و پالكارده ــم ه ــي و پرچ رضای
ــي  ــام خمین ــت از ام ــت اســالمي و حمای ــي حكوم ــر برپای ب
ــا احساســات فــراوان  )ره( از مســجد جامــع خــارج شــده و ب
ــه  ــر علی ــد و ب ــي دهن ــر م ــي س ــعارهاي انقالب ــج ش و مهی
شــاه و دولــت نظامــي و آمریــكا و شــوروي و اســرائیل شــعار 
ــورانگیزترین  ــن و ش ــرات از مهمتری ــن تظاه ــد. ای ــي دهن م

ــت. ــوده اس ــد ب ــاي دماون ــرات ه تظاه

در روز نوزدهم آبان ماه ۵۷ مردم دماوند مجددا دست به تظاهرات گسترده مي زنند كه منجر به تیراندازي هوایي و پرتاب گاز 
اشك آور از طرف نیروهاي انتظامي گردید و بعد از ساعاتي تظاهر كنندگان متفرق گردیدند.

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 درگیریهــا شــركت مــي كننــد و علیرغــم تمایــل رییــس شــهرباني و ســرگردي بنــام 
مجیــدزاده كــه تمایــل بــه درگیــري هــاي خشــونت بــار ندارنــد، هــر از چنــد گاهــي در مســیر راهپیمایــي هــا اقــدام بــه تیرانــدازي 

مــي كننــد.
در این روز رئیس شهرباني كه بنا بر توصیه مادرش از اقدامات خشونت آمیز پرهیز مي كرد در جلوي پله گفت:

ــي« را دوســت  ــد. همانطــوري كــه شــما »خمین ــده ندهی ــدو زن ــد شــعارهاي تن ــي كــه شــما دوســت داری ــه جــان ان خمین »ب
داریــد ســرباز هــم شــاه را دوســت دارد ا گــر توهیــن بكنیــد ممكــن اســت ســربازها تیرانــدازي كننــد«. در همــان روزهــا پــس از 
شــعارهاي تنــد مــردم بــر علیــه شــاه و رژیــم ســتم شــاهي ســتوان شــمس و یــك 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. ایــن روز 

از مهیــج تریــن روزهــاي مبــارزات مــردم دماونــد بــوده اســت.

اوج تظاهرات و اعتصابات از 

نیمه دوم آبان 1357

13 آبان 1357

14 آبان 1357

شهادت شهید داود منفرد

17 آبان

تظاهرات بزرگ دوم مردم دماوند

19 آبان

 در روز تاسوعاي حسیني كه همه ساله مردم با شور و اشتیاق به عزاداري سرور و ساالر شهیدان مشغول بوده اند، در این روز با 
عظمت و اوج عزاي حسیني، به پا خاسته اند و یكبار دیگر با حمایت جانانه از امام امت و پیروي از شهداي به خون خفته انقالب 

اسالمي دست به تظاهرات گسترده و بزرگ زده اند.
۱- بــه اذعــان و اعتــراف ســاواك كــه معمــوال كمتــر از حــد معمــول آمــار مــي دهنــد، جمعیــت شــركت كننــده در راهپیمایــي را 

۳٠ هــزار نفــر  تخمیــن زده اســت كــه قاعدتــا بایــد بیــش از ایــن تعــداد باشــد.
۲- نكتــه بســیار مهــم در ایــن راهپیمایــي حضــور عــده اي كــم از طرفــداران گرایــش كمونیســتي بــا حمــل پرچــم هــاي داس و 

چكــش بــوده اســت كــه مــورد اعتــراض مــردم قــرار مــي گیــرد كــه بالفاصلــه از صحنــه محــو مــي گــردد.
ــردم  ــوي شــهرباني م ــد و در جل ــي )ره( شــروع گردی ــام خمین ــدان ام ــح از می ــق معمــول ســاعت ۳٠/۹صب ــرات مطاب ۳- تظاه
اجتمــاع كردنــد و پــس از ســخنراني مختصــر حجــت االســالم والمســلمین محمدتقــي عبــدوس بــه راهپیمایــي ادامــه دادنــد و در 

جلــوي شــهرداري و فرمانــداري اجتمــاع كردنــد.
۴- شــعارهاي راهپیمایــي مطابــق معمــول ماننــد » رهبــر مــا خمینــي اســت ، نهضــت مــا حســیني اســت« ، » ولیعهــدت بمیــرد 

شــاه جــالد« ، » نــه شــرقي نــه غربــي حكومــت اســالمي یــا جمهــوري اســالمي«.
۵- ســخنران ایــن مراســم حجــت االســالم عبــدوس بود.ابتدادرجلــوي شــهرباني بــا گذاشــتن یــك صندلــي اقــاي عبــدوس بــاال 
ــران خــود  ــرادران و خواه ــن و ب ــه معلمی ــدازي ب ــران خواســت از تیران ــي از ته ــي و ســربازان اعزام ــن انتظام ــت و از ماموری رف

خــودداري كننــد و در ادامــه گفتنــد كــه مــا ظــرف امشــب و فرداشــب برنامــه هــاي خــود را پیــاده خواهیــم كــرد.
ایشــان تندتریــن برخوردهــا را بــا رژیــم پهلــوي كــرد و خواهــان نابــودي آن رژیــم گردیــد و تقاضــاي مــردم را برپایــي حكومــت 

اســالمي دانســت.
ــد.از مهمتریــن بندهــاي  ــت گردی ــد و در انتهــا قطعنامــه راهپیمایــي قرائ ــوي بیمارســتان ســخنراني كردن ایشــان مجــددا در جل
ــد مــي  ــا تكبیرهــاي خــود تایی ــوده اســت كــه مــردم آن را ب ــان سیاســي ب قطعنامــه برپایــي حكومــت اســالمي و آزادي زندانی

ــد. كردن
۶- در ایــن روز همــه آمــده بودند.بنظــر مــي رســید كســي نبــود كــه نیایــد و اگــر نیامــده بــود حتمــا عــذر مهمــي داشــت.زن و 
مــرد، كوچــك و بــزرگ ، روحانــي و دانشــجو، پیــر و جــوان، كاســب و كارگــر و كشــاورز، شــهري و روســتایي حتــي كســاني كــه  
ــا آن روز از ســر احتیــاط یــا محافظــه كاري یــا عــدم خوشــبیني بــه اوضــاع مملكــت و كشــور در مراســم هــا شــركت نمــي  ت

كردنــد، درآن روز آمدنــد. مــردم یكپارچــه شــركت كــرده بودنــد.

پیروزي خون بر شمشیر
سومین تظاهرات گسترده و بزرگ مردم دماوند

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



ــه و كــوي اعــم از شــهرو  ــد در هــر محل مــردم شهرســتان دماون
ــرت  ــهیدان حض ــاالر ش ــرور و س ــزاي س ــه ع ــه اقام ــتا ب روس
اباعبــداهلل الحســین )س( پرداختنــد. از مهمتریــن اقدام مــردم بویژه 
جوانــان تشــكیل دســتجات ســینه زنــي شــورانگیز بــا شــعارهایي از 
مضامیــن عاشــورایي و انقــالب اســالمي و رهبــري امــام خمینــي 
ــاع  ــهرداري اجتم ــوي ش ــردم در جل ــان م ــت و در پای ــوده اس ب
كردنــد كــه حجــت االســالم والمســلمین رازینــي ســخنران ایــن 

ــود. مراســم ب

چند سال بود به همت جوانان مبارز و دست اندركاران انجمن 
كاوشهاي دیني وعلمي ، مراسم شام غریبان رنگ و بوي واقعي 

عاشوراي حسیني پیدا كرده بود.جمعیت زیادي از مردم بویژه 
جوانان پرشور از مسجدجامع حركت مي كرده و پس از طي كردن 
محالت قاضي، فرامه، چالكا، درویش و روح افزاء در محل امامزاده 
عبداهلل محله درویش مراسم را به پایان مي رساندند كه هنوز ادامه 

دارد.
ــي دیگــري  ــگ و بوی ــان عاشــوراي ســال ۵۷ رن ــا شــام غریب ام
ــا از  ــتند.نوحه ه ــري داش ــور دیگ ــال ش ــن س ــان درای دارد. جوان
حــرارت بیشــتري برخــوردار بــود. فریادهــا بــه اوج مــي رســدي. 
نقطــه اوج ایــن فریــاد در پاســخ بــه فریــاد رســاي حــاج حســین 

ــاد زد: ــود كــه فری فتاحــي ب
آزادگان اســالم / وضــوي خــون بگیریــد / مانــدن اگرچــه ننــگ 

اســت / بهتــر كــه مــا بمیریــم
كیست مرا یاري كند / لبیك لبیك
از دین نگهداري كند / لبیك لبیك

از كربالي دیروز / تا كربالي امروز / آید ندا از حسین
كیست مرا یاري كند / لبیك لبیك
از دین نگهداري كند / لبیك لبیك

ــب دســتجات  ــردم در قال ــن شــور و هیجــان م ــان ای ــس از پای پ
ســینه زنــي، نوحــه هــاي شــام غریبــان امســال را كــه از مضامیــن 

انقالبــي برخــوردار بــود را مــي خواندنــد.
ــور و  ــا ش ــته دوم ب ــته اول، دس ــه دس ــان نوح ــض پای ــه مح ب
حــرارت بیشــتري ادامــه مــي داد. بویــژه در خیابــان اصلــي شــهرو 
ــر. ــادش بخی ــز بود.ی ــا خاطــره انگی ــه حق ــا ك داخــل حســینیه ه

از ساعت ۹ مردم هر محل در قالب دستجات عزاداري از حسینیه ها حركت كردند و ضمن نوحه خواني و زنجیرزني و 
مراسم معمول در جلوي شهرباني اجتماع كردند و شعارهاي مختلف انقالبي بر علیه رژیم ستم شاهي و حمایت از امام 
خمیني )ره( سردادند و سپس مسیر را ادامه داده و در جلوي فرمانداري و شهرداري اجتماع كردند.در این اجتماع كه به 

اذعان ساواك ۵٠ هزار نفر شركت كرده بودند ، حجت االسالم اكرمي سخنراني كرد و در پایان مراسم مردم متفرق 
گردیدند.

۵7/9/۲4- برابــر اعــالم ســازمان دماونــد ســاعت ۸ عــده زیــادى از اهالــى دماونــد و عــده اى از تهرانــى هــا در تكیــه 
محلــه قاضــى دماونــد اجتمــاع و پــس از نشــان دادن چنــد فیلــم و نمایشــنامه مضــّره و محــرك از تكیــه محلــه قاضــى 
بــه میــدان فرامــه آمــده، ضمــن تظاهــرات و دادن شــعارهاى مضــّره تعــدادى الســتیك كهنــه جمــع و آتــش زده و راه را 
بنــد آورده انــد كــه ماموریــن شــهربانى دخالــت و تیرانــدازى هوایــى كــرده و در ســاعت ۱۲/۳٠ بــدون اتفــاق متظاهریــن 

متفــرق نمــوده انــد.
۵7/9/۲4- برابــر اعــالم ســازمان دماونــد ســتون یادبــودى كــه در میــدان فرامــه دماونــد قــرار گرفتــه، عــده اى از 
افــراد ناســالم دماونــد دور ســتون الســتیك هــاى كهنــه آتــش زده و ســتون یادبــود نیــز ســوخته و خــراب شــده اســت.

۵7/10/4- طبــق اظهــارات تلفنــى شــهربانى مجــددا اهالــى دماونــد تظاهــرات را انجــام داده كــه ابتــدا قصــد داشــتند 
یكــى از جیــب هــاى شــهربانى را آتــش بزننــد ولــى ماموریــن جلوگیــرى و متظاهریــن را متفــرق نمــوده انــد. لكــن در 
مرحلــه بعــدى تظاهــرات چنــد ناشــناس لوحــه یادبــود میــدان فرامــه را از ســتون مربوطــه كنــده و بــه ســرقت بــرده انــد.

ــام و  ــد انج ــى در دماون ــى ۹ تظاهرات ــاعت ۶ ال ــد از س ــهربانى دماون ــس ش ــى رئی ــزارش تلفن ــه گ ۵7/10/8- ب
ــد.  ــوده ان ــدازى نم ــال تیران ــز متقاب ــن نی ــدازى و ماموری ــن تیران ــوى ماموری ــگ بس ــل و تفن ــا مسلس ــدگان ب تظاهركنن

ــتند. ــمه را داش ــن آوردن مجس ــد پایی ــدگان قص تظاهركنن
۵7/10/9- روز جــارى حــدود دو هــزار نفــر در شــهر دماونــد دســت بــه تظاهــرات زده و قصــد پاییــن آوردن مجســمه 
ــان پذیرفتــه  ــد و تظاهــرات در ســاعت ۱۲ پای ــه ماموریــن شــهربانى موفــق نگردی ــا مداخل اعلیحضــرت را داشــته كــه ب

اســت.
۵7/10/1۲- منــزل آقــاى افتخــارى كارمنــد ســاواك را تهدیــد بــه آتــش ســوزى نمودنــد كــه بــا وســاطت فرمانــده 

گروهــان تظاهركننــدگان متفــرق شــد.
۵7/10/14- منــزل ســرهنگ )زیبایــى( در دماونــد توســط اخاللگــران بــه آتــش كشــیده شــد و خــودش نیــز تهدیــد 

بــه قتــل گردیــده اســت.

* در تاریــخ ۱۳۵۷/۱۱/۲ مــردم دماونــد، رودهــن، آبعلي، 
بومهــن و ســایر شــهرها دســت بــه تظاهــرات زدنــد.

عزاداري شورانگیز مردم در روز عاشورا

شـام غـريبـان

1399/1/10ه-ق )1357/9/20ه-ش(
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با توجه به ممانعت رژیم بختیار از ورود حضرت امام خمیني )ره( به ایران، روحانیون بزرگ تهران و كشور در مسجد دانشگاه 
تهران دست به تحصن زده و خواستار رفع ممانعت از ورود حضرت امام به ایران بودند.اقشار مختلف مردم براي پشتیباني از این 
حركت ارزشمند روزها در جلوي دانشگاه و داخل آن حضور پیدا مي كردند. ازجمله در روز ۵۷/۱۱/۸  مردم دماوند در قالب چند 
میني بوس در جلوي دانشگاه حاضر گردیدند. گاردي ها دست به حمله خشونت بار زده ، ۳۷ نفر از هموطنان شهید و ۴٠٠ نفر 

زخمي گردیدند.
شهید بزرگوار » ناصر صدیفي«

 از زمره این شهیدان بود که به لقاءاهلل پیوست.

هیجان مردم دماوند به اوج رسیده بود. همزمان با نزدیك شدن 
پیروزي انقالب اسالمي و ورود امام خمیني )ره( به ایران، 
دماوند رنگ و بوي شهادت گرفته بود.مراسم تشییع جنازه 

شهید ناصر صدیفي با حضور اقشار مختلف مردم انجام گردید 
و در این مراسم مردم به عزاداري و شعار دادن هاي مختلف 

پرداختند.
ــز در  ــهید عزی ــن ش ــود ای ــم و یادب ــم ترحی ــن روز مراس در ای
ــم  ــه در آن مراس ــد ك ــا گردی ــش برپ ــه دروی ــینیه محل حس
ــخنراني  ــادي س ــف آب ــلمین دري نج ــالم والمس ــت االس حج

ــد. كردن

ــه نزدیــك شــدن حضــور امــام در بهشــت زهــرا در  ــا توجــه ب ب
ــراي انتظامــات  ــان ب روز ۵۷/۱۱/۱۲ و درخواســت كمــك از جوان
مراســم اســتقبال از امــام )ره( حــدود ۷٠ نفــر از جوانــان در شــب 
ــه عســگري در تهــران حضــور  ــزل حــاج عبدال ۵۷/۱۱/۱۲ در من
ــف  ــرخ وظای ــه ش ــي الزم وارائ ــس از هماهنگ ــرده و پ ــدا ك پی
دوســتان ، آنــان در روز دوازدهــم بهمــن در بهشــت زهــرا حضــور 
پیــدا كــرده و بخشــي از انتظامــات محــل جلــوس حضــرت امــام 

)ره( را بــه عهــده گرفتنــد.

مــردم دماونــد طــي اجتماعــي از وزیــري دولــت مهنــدس 
بــازرگان پشــتیباني نمودنــد. در همیــن روز بــا توجــه بــه 
تیرانــدازي عناصرانتظامــي ، مــردم خشــمگین گردیــده ومجســمه 

ــیدند. ــش كش ــه آت ــن را ب ــم بهم ــود شش یادب

جوانــان انقالبــي تصمیــم مــي گیرنــد مجســمه مســتقر در میــدان 
۱۷ شــهریور فعلــي را ســرنگون نمایند.رییــس شــهرباني جمعــي از 
معتمدیــن را احضــار نمــوده ودرخواســت مــي كنندجوانــان اقــدام 
بــه ایــن عمــل ننماینــد تــا نیروهــاي شــهرباني شــبانه مجســمه 

را پاییــن آورده و بــه شــهرباني حمــل نماینــد.

1357/11/12

1357/11/15

1357/11/19

شهادت شهید ناصر صديفي
1357/11/8

تشییع جنازه شهید ناصر صديفي
1357/11/10



نقش معلمان، دبیران و دانش آموزان 
در پیروزی انقالب اسالمی در سال 57

* اشاره
نقش مدارس در اوج گیری انقالب اسالمی ویژه است.کافی است مروری به تظاهرات های قبل از مهر ۵7 و 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 ۵7، همراه 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 تحصیلى در مهر ۱۳۵۷ و حضور دانش آموزان در مدارس، مرحله جدید مبارزات و اعتصابات مردمى در كشــور با حضور دانش آموزان و معلمان شروع گردید. 
اسناد ساواك و مشاهدات شفاهى نشان مى دهد فرهنگیان و دانش آموزان دماوند در زمینه برگزارى تظاهرات و اعتصابات مدارس خوش درخشیدند و فعاالنه حضور پیدا كردند.
۱- اسناد نشان مى دهد  در این اعتصابات و تظاهرات ها مدارس دماوند، ورامین، پیشوا و دامغان نسبت به سایر شهرستان هاى استان سمنان پیشتاز و فعالتر بوده اند و اهمیت 

بیشترى به نقش این اعتصابات در به زانو درآوردن رژیم پهلوى مى دادند.
۲- نقش معلمان در برپایى این تظاهرات ها برجسته بوده است. در اسناد ساواك آمده است در برپایى این تظاهرات ها بى شك دبیران »تندرو و بى وطن« هستند كه دانش 

آموزان را وادار به تظاهرات مى نمایند.
۳- در این تظاهرات ها كه غلبه بر معلمان و دبیران مذهبى بوده است، معلمان و دبیران با گرایش سكوالر و كمونیستى هم حضور داشتند.

معلمــان و دبیران عالقمند به پیروزى انقالب اســالمى به رهبرى امام خمینى به ادامه اعتصابــات و تظاهرات و تعطیلى مدارس تاكید مى ورزیدند و اعالم مى كردند در حال 
حاضر پیوســتن به جریان انقالب واجب تر و ضرورى تر از حضور در كالس هاى درس مى باشــد. در مقابل معلمان وابسته به جریان كمونیستى به بهانه علم آموزى، تعطیلى را 

به صالح نمى دانستند و از جمله آنان اعالم مى كردند كه در تظاهرات از شعار »نان، مسكن و آزادى« استفاده گردد كه با مخالفت شدید مواجه مى گردید.
۴- بى شــك در كنار معلمان و دبیران، دانش آموزان بویژه دانش آموزان دبیرســتانى نقش بسزائى در گسترش تظاهرات هاى مدارس، توزیع اعالمیه ها و حضور در تظاهرات 

مردمى داشتند كه در اسناد ساواك به این امر توجه شده است.
۵- در مدتى كه جامعه معلمان و دانش آموزان در حال اعتصاب بودند، تدبیرى انجام شــد تا هم دانش آموزان از لحاظ درســى عقب نمانند و هم بحث اعتصابات پابرجا باشد؛ 

دو مدرسه راهنمایى و دبیرستان را غیررسمى دائر و دانش آموزان بطور فشرده از درس ها استفاده كردند. و�ه �� د� �بارک ���
��ر� ره آورد - ���ن ١٣٩٧

ویژه نامه دهه مبارك فجر

ویژه نامه دهه مبارك فجر

��ر� ره آورد - ���ن ١٣٩٧
نشرهی ره آورد - بهمن 1397
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روزشمار تعطیلی مدارس دماوند در سال 57
۵7/7/1۵ - در تاریخ 1۵/7/۵7 فرهنگیان 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 1 در 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.

۵7/7/19-کلیه دبیرستان ها تعطیل شده است و دانش آموزان  دست به 
تظاهرات زده اند.

۵7/7/۲0- تجمع بزرگ معلمان آموزش و پرورش دماوند )700 نفر( در 
دبیرستان کورش کبیر برگزار گردید که در آن بعضی از دبیران اقدام به 

سخنرانی کردند.
۵7/7/۲۵- دانش 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.
۵7/7/۲7- مدارس دماوند در وضع عادی است.

۵7/8/۲- دبیرستان های دامغان، شاهرود و دماوند بصورت نیمه تعطیل 
است.

۵7/8/۶- وضع مدارس شاهرود، ورامین، دماوند و دامغان تاکنون عادی و 
بصورت نیمه تعطیل می باشد.

۵7/8/7- دبیرستان های دامغان و دماوند به صورت نیمه تعطیل و عادی 
می باشد.

۵7/8/8 - دبیرستان های دامغان، ورامین و دماوند عادی و نیمی از 
کالس ها دائر است.

۵7/8/9- دبیرستان های ورامین، دماوند، شاهرود نیز بصورت نیمه 
تعطیل می باشد.

۵7/8/10- کالس های دبیرستان های دامغان و دماوند دائر و وضع 
عادی می باشد.

۵7/8/13- مدارس دامغان و دماوند عادی و کالس ها دائر می شود.
۵7/8/14- از وضع مدارس دماوند به علت اعتصاب کارکنان 

مخابرات و قطع تماس تلفنی اطالعی در دست نیست.
۵7/8/1۵- کلیه مدارس سمنان و شاهرود و دماوند تعطیل است.

۵7/8/1۶- مدارس سمنان، شاهرود، دماوند و گرمسار تعطیل می 
باشد.

۵7/8/۲1-مدارس ورامین و دماوند اکثراً بصورت نیمه تعطیل 
می باشد.

۵7/8/۲3- بجز مدارس ابتدایی سایر مدارس دماوند تعطیل 
می باشد.

۵7/8/۲4-کلیه مدارس سمنان، ورامین و دماوند تعطیل 
است.

۵7/8/۲۵- کلیه دبیرستان های سمنان، ورامین، دامغان، 
شاهرود و دماوند تعطیل می باشد.

۵7/8/۲7- کلیه مدارس سمنان، ورامین و دماوند تعطیل می باشد.
۵7/9/4- بجز دبستان ها و مدارس راهنمایی دوره اول کلیه دبیرستان های 

دامغان، شاهرود، ورامین، گرمسار و دماوند تعطیل می شود.
۵7/9/7 - پیش از ظهر روز جاری کلیه مدارس سمنان، دوره های متوسطه 

ورامین، گرمسار، دماوند و شاهرود تعطیل است. حدود 300 نفر از فرهنگیان 
در جلو اداره آموزش و پرورش اجتماع و سخنرانی تحریک آمیز انجام نمودند.
۵7/9/9 - بجز دبستان ها ود وره اول راهنمایی، کلیه دبیرستان های ورامین، 

شاهرود و دماوند تعطیل است.
۵7/9/11 - بجز دبستان ها و مدارس راهنمایی، دوره اول کلیه دبیرستان های 

شاهرود، دماوند و ورامین تعطیل است.
11 تا ۵7/9/۲1- مصادف 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.
۵7/9/۲۵- بجز دبستان ها و مدارس راهنمایی، دوره اول کلیه دبیرستان های 

شاهرود، ورامین و دماوند تعطیل است.
۵7/10/1۶- بجز دبستان ها و مدارس راهنمایی، دوره اول کلیه دبیرستان 

های ورامین، گرمسار و دماوند تعطیل است.



یکم:
ــه  ــرى و پیشــبرد انقــالب اســالمى،اختصاص ب ــش آمــوزان در شــكل گی كــم رنگــى نقــش دان
دماونــد ندارد،ایــن كــم لطفــى تاریخــى نســبت بــه دانــش آمــوزان ،تقریبــا همــه جایــى اســت.

دوم:
ــده گرفتــن جنبــش دانــش آموزى،ســخن بســیار اســت و مجــال دیگــرى را  ــل نادی ــاره عل در ب

ــه ایــن علتهــا: میطلبــد،از جمل
- نــگاه كــم بینانــه و ُخــرد انگارانــه بــه ایــن قشــر موثــر امــا خاموش!ازســوى مورخــان ، مثــل 

بســیارى از عرصــه هــاى دیگرباعــث شــده اســت كــه ایشــان بــه چشــم نیاینــد.
- نوجــوان و جــوان بودن،دلیــل دیگــر ایــن كــم توجهــى اســت،این در حالــى اســت كــه شــكل 
گیــرى شــخصیت افــراد در ایــن دوره اتفــاق مــى افتد.اگــر از هــر كــدام از مبــارزان قدیــم و كنونى 
بپرســید،اكثر قریــب بــه اتفــاق آنــان ،بــروز روحیــه مبــارزه جویــى در خویــش را بــه دوران دانــش 

آمــوزى برمــى گردانند.امــا هــم اینهــا نیــز از بیــان دقیــق آن غفلــت مــى كننــد.
- ســّیالیَّت و جابــه جایــى ســریع از یــك مقطــع بــه مقطــع دیگــر و ورود بــه عرصــه دانشــجویى 
ــابقه  ــان س ــارزان دربی ــى اســت.اكثر مب ــم اعتنای ــن ك ــل ای ــاف ،از دالی ــر اصن ــى و دیگ و طلبگ
مبارزاتــى خود،اشــاره اى بــه دوره مدرســه و دبیرســتان مــى كننــد و لكــن ،گویــا مبــارزه  از آنجــا 
مــى داننــد كــه قامــت كشــیده انــد وپشــت لبشــان مویــى روییــده و محاســنى بــر رخ نشــانده انــد.

سوم:
بــا ایــن همــه ، اگــر تحقیــق كتابخانــه اى و بــه خصــوص میدانــى صحیــح و علمــى و مداومــى 
ــارزات  ــق مب ــران ،از اف ــلمان ای ــردم مس ــارزات م ــایه روشــن از مب ــى س ــه های انجــام شود،گوش

دانــش آمــوزى طلــوع خواهــد كــرد كــه الحــق زیبــا و دیدنــى اســت.
ــى  ــه رژیــم پهلــوى پــس از خفقــان ب شــاید امــروزه كمتــر كســى بداند،اولیــن تظاهــرات برعلی
ســابقه دوره ى رضاخــان،در قصــه بلــواى نــان و درســال ۱۳۲۱توســط دانــش آمــوزان دبیرســتان 
صنعتــى تهــران و بــه رهبــرى ســید مجتبــى میرلوحــى )نــواب صفوى(اتفــاق افتــاد و بــه همــه 
كشــور ســرایت كــرد!در بــاره فعالیتهــاى موثــر دانــش آمــوزان در دهــه بیســت و ســى و چهــل 
و پنجــاه شمســى ،كمتــر كتابــى منتشــر شــده اســت. كتــاب خواندنــى و مســتند ؛«از اینجــا آغــاز 
مــى شــود« اثــِر دوســت فاضــل و اندیشــمندم ،دكتــر یعقــوب توكلــى كــه بــه خوبــى بــه ایــن 
فرازهــاى تاریخــى پرداختــه اســت، شــاید تنهــا اثــر در ایــن موضــوع باشــد!!در ایــن كتــاب آمــارى 
منتشــر شــده اســت كــه نشــان مــى دهــد،در صــد شــهداى مبــارزه در فاصلــه ســال ۴۲ تــا آغــاز 
انقــالب اســالمى،در مقطــع دانــش آمــوزى بیشــترین درصــد ،یعنــى ۵۱ درصــد بــوده اســت)ص 

)۲٠۶

چهارم: 
ردپــاى واضــح حركتهــاى دانــش آمــوزى در دماونــد را از نیمــه  دوم دهــه چهــل در دماونــد مــى 
ــا مشــكل مواجــه شــدند.از  تــوان یافت.آنــگاه كــه بچــه مذهبــى هــاى دماونــد در دو عرصــه ،ب
ســویى هجمــه فرهنگــى رژیــم پهلــوى كــه دام ولنــگارى فرهنگــى و اعتقــادى را بــه هربهانــه 
اى در مدرســه و اردو و  كلــوپ و باشــگاه و مناســبتى مــى گســتراند و از دیگــر ســو شــبهه افكنــى 
هــاى رو بــه افزایــش برخــى عناصــر چپــى و كمونیســت بــه ویــژه درفضــاى دبیرســتانها برایــن 
مشــكل مــى افــزود.در گفتگوهــاى انجــام شــده بــا موسســان انجمــن كاوشــهاى دینــى و علمــى 

،چنــد نكتــه بــه چشــم مــى آیــد:
- همگــى در دوره دبیرســتان احســاس بــى پناهــى داشــتند و دنبــال كســى مــى گشــتند كــه در 
ــا آنجــا كــه برخــى  ــان ببرد،ت ــه مصــاف شــبهه پراكن ــد و ب ــن شــبهات تجهیزشــان كن ــر ای براب
در همــان دوران دبیرســتان بــه درســهاى حــوزه روى آوردنــد و نــزد روحانیونــى ماننــد ؛مرحــوم 
ــزد  ــه ن ــن  ب ــاز كردند.همچنی ــوزوى را آغ ــى ،دروس ح ــح اهلل رفیع ــیخ ذبی ــالم ش ــت االس حج
ــه  ــاز ب ــا روى ب ــز ب ــد و وى نی ــاز گفتن ــود را ب ــكالت خ ــد و مش ــد رفتن ــت اهلل مج ــوم آی مرح
ــر راه  ــه فك ــگاه ب ــان بود.آن ــادى ش ــرى واعتق ــن فك ــدى مام ــدت مدی ــا م ــد و ت ــان آم كمكش
انــدازى تشــكل و انجمــن افتادنــد تــا هــم بــراى خــود پناهــگاه مســتحكمى دســت و پــا كننــد و 
هــم وســیله اى بــراى نجــات دیگــر دانــش آمــوزان دماونــدى بشوند.اســناد هــم گــواه ایــن اســت 
كــه جرقــه هــاى ایــن حركــت در دوران دانــش آمــوزى ایشــان خــورده و كســانى چــون حســین 

نقشی که ديده نمی شود!!
نگـاهی بـه نقش دانش آمـوزان دماونـدی در انـقالب اسالمی

شــریعتمدارى و محمــود صفــرى و مرتضــى الویــرى و حبیــب اهلل توســلى و محمــد محســنى نیــا 
و هــادى رهنمافــر و ...را بــه میــدان آورده اســت و از آن پــس نیــز انجمــن ،بیــش از هــر جــاى 

دیگــر میعــادگاه دانــش آمــوزان بــوده اســت.
ــن  ــوى در ای ــم پهل ــرت و انزجــار از رژی ــوزى اســت كــه حــس نف ــش آم ــن دوران دان - از همی
ــاى  ــاند و پ ــى كش ــارزه م ــه ى مب ــه عرص ــا را ب ــج آنه ــه تدری ــرد و ب ــى گی ــكل م ــان ش جوان
بزرگانــى چــون :شــهید باهنــر و آقــاى امامــى كاشــانى و معلــم شــهید اســتاد جــواد شــرافت را 
ــارزه جــزو جــدا ناشــدنى از  ــن مقطــع اســت كــه مب ــد و از همی ــاز مــى كن ــن جلســات ب ــه ای ب

ــرد. ــى بَ ــه اســتقبال خطــرات و ســختى هایشــان م ــى شــود و ب زندگیشــان م

پنجم:
ــم  ــاز ه ــرى آن در ســال ۵۷ ب ــالب اســالمى در ســال ۵۶ و اوج گی ــرى انق در دوران شــكل گی
نقــش دانــش آمــوزان دماونــدى از هــر نقشــى پررنــگ تــر اســت امــا مــع االســف بــاز هــم بــه 
چشــم نیامــده اســت.روح اهلل حســینیان در كتــاب یكســال مبــارزه بــراى ســرنگونى رژیــم شــاه،مى 

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 3۶0(

جالــب اســت بدانیــم ،اســناد بــه جــاى مانــده از ســاواك كــه مــا در ره آورد در بخــش روزشــمار 
ــال  ــروع س ــا ش ــد را ب ــرات در دماون ــد تظاه ــر كردیم،رش ــد منتش ــالمى در دماون ــالب اس انق
تحصیلــى و از ۱۵ مهرمــاه ۱۳۵۷ نشــان مــى دهد.تــا قبــل از مهرمــاه ۵۷ ،تظاهــرات در دماونــد 
ــن  ــه ای ــداد برگزارى.البت ــر تع ــم از نظ ــود و ه ــده چشــمگیر نب ــداد شــركت كنن ــر تع ــم از نظ ه
حكایــت همــه ى كشــور اســت.حق ایــن اســت كــه بــاز گشــایى مــدارس ،شــور ونشــاط ویــژه 
اى را پدیــد آورد و خــون پــاك دانــش آمــوزان در ۱۳ آبــان جــالى خاصــى بــه انقــالب اســالمى 
بخشــید.البته نقــش معلمــان مبــارز در ایــن مبــارزات انــكار ناشــدنى اســت.اما در واقــع در مــوارد 

زیــادى ،ایــن دانــش آمــوزان بودنــد كــه معلمــان را هــم بــه صحنــه مــى آوردنــد.

ششم: 
نقــش دانــش آمــوزان دماونــدى را در شعارنویســى هــاى دوران انقالب،كــه كار پــر خطــرى بــود  
و  تالشــهاى مخفــى و مجاهدتهــاى آنــان در تــدارك تظاهــرات در دماونــد و شــهرها و  مناطــق 
اطراف،فصــل دیگــرى را مــى طلبد.جلســات مخفیانــه و برنامــه ریزیهــاى شــبانه بــراى تــدارك 
و انتظامــات تظاهــرات و مقابلــه بــا تــو طئــه هــاى ســاواك و شــهربانى از جملــه ایــن اقدامــات 

اســت كــه بــار اصلــى آن بــر روى دوش دانــش آمــوزان دماونــدى بــوده اســت.

هفتم:
ــش  ــارزه ى  دان ــا مب ــراه ب ــه درس ،هم ــته،به موضــوع ادام ــاى گذش ــه ه ــژه نام ــى از وی در یك
آمــوزان در حســینیه هــاى دماونــد اشــاره كردیــم كــه توســط برخــى معلمــان مذهبــى و انقالبــى 
بــه شــكل ابتــكارى انجــام شــد و حســینیه هــاى فرامــه و قاضــى را تبدیــل بــه پاتــوق روزانــه 
مبــارزه و ســرودخوانى و شــعار نویســى و ســخنرانى و فعالیتهــاى هنــرى و ادبــى كــرد و تبدیــل 

بــه پدیــده اى زیبــا و منحصــر بــه فــرد در كشــور شــد.

هشتم:
و البتــه ایــن نقــش در پــس از پیــروزى انقــالب در قالــب انجمنهاى اســالمى دانــش آموزى،پایگاه 
هــاى بسیج،شــاخه هــاى دانــش آمــوزى حــزب جمهــورى اســالمى و...ادامــه یافــت كــه مجالــى 

وســیعتر را مــى طلبــد.

نهم:
كنــد وكاو تاریخــى محققانــه و مســتند در بــاره ایــن نقــش نادیــده ،بســیار الزم وضــرورى اســت 

و همتــى جداگانــه را مــى طلبــد كــه امیدواریــم جامــه ى تحقــق بپوشــد..
.انشاءاهلل

حمیــــد
آقـــايـی





حمــايت سیــاسی 

بـا رويکـرد فرهنگی

و�ه �� د� �بارک ���
��ر� ره آورد - ���ن ١٣٩٧

ویژه نامه دهه مبارك فجر

ویژه نامه دهه مبارك فجر

��ر� ره آورد - ���ن ١٣٩٧
نشرهی ره آورد - بهمن 1397

28ویژه نامه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران



الف-نهضت 
امام خمینی)ره( 

سال42:
مرحــوم حبیــب اهلل عســگر اوالدى از مؤسســین و اعضــاى حــزب موتلفــه اســالمى و از مبارزیــن دوره 

ــد: ــداهلل توســلى مى گوی ــرزا عب ــاره حــاج می ستمشــاهى درب
در دهــه عاشــورایى كــه خــرداد مــاه بــود پیشــنهادى را از هیئــت هــاى مؤتلفــه ، خدمــت امــام)ره( بردیــم 
كــه اگــر اجــازه بدهیــد یــك حســاب جــارى بــراى ســاختن مدرســه فیضیــه بــه نــام شــما بــاز كنیــم. 
خدمــت امــام عــرض كــردم : ایــن پیشــنهاد از طــرف كســى نیســت، ایــده خــود مــا اســت. امــام)ره( 
فرمــود : ایــن كار شــدنى اســت؟ عــرض كــردم : شــما یــاد دادیــد كــه كار نشــد نــدارد. فرمودنــد: برویــد 
ــد : حــاج  ــد، انجــام دهیــد. بعــد امــام اشــاره كردن ــا ده نفــر مشــورت كنیــد اگــر آنهــا تصدیــق كردن ب
ــه ایشــان  ــرى اســت. مراجــع ب ــد: ایشــان آدم خّی ــه. گفتن ــم: بل ــه توســلى را مــى شناســید؟ گفت عبدال
ــد.  ــد و گفتنــد: ایشــان فــداكارى دارن ــد . گفتــم : ایشــان دایــى مــن هســتند. دعــا فرمودن عالقــه دارن

شــما بــا ایشــان هــم مشــورت كنیــد.
بــه تهــران رفتیــم و بــا افــراد مختلــف از جملــه مرحــوم حــاج توســلى مشــورت كردیــم. حــاج عبــداهلل 
توســلى گفتنــد : ســالم مــرا خدمــت آقــا برســانید، عــرض كنیــد دو ســه ماهــى بــه مــن مهلــت بدهنــد، 
اوضــاع كــه آرام تــر شــد مــن ســه چهــار نفــر را دعــوت مــى كنــم ، مــى آئیــم و مدرســه را مى ســازیم 

.نیــازى نیســت پــول جمــع كننــد.
ــام  ــم. ام ــان گفت ــه ایش ــلى را ب ــاج توس ــوم ح ــر مرح ــیدم و نظ ــام رس ــت ام ــر خدم ــن دو روز دیگ م
فرمودنــد: بــه ایشــان ســالم برســانید و بگوییــد: مــن یــك طلبــه هســتم و بــه دنبــال وظایــف خــودم 
ــر  ــدم ه ــن معتق ــان! م ــك توم ــا ی ــى ب ــد حت ــه كنن ــار عالق ــردم اظه ــه م ــم ك ــا مى خواه ــتم. ام هس
خشــت مدرســه فیضیــه را یــك نفــر بایــد بدهــد، اگــر چنــد تاجــر خّیــر بیاینــد اینجــا را بســازند، بــراى 
دولــت خــراب كردنــش آســان اســت. امــا اگــر بدانــد كــه دســت زدن بــه دیــوارى كــه هــر خشــتش را 

ــد. ــن كارى كنن ــد چنی ــرأت نمى كنن ــات دارد، ج ــان تبع ــد، برایش ــردم داده ان م
وقتــى مــن قضیــه را بــراى حــاج عبــداهلل توســلى گفتــم آن مرحــوم گفــت: ایشــان واقعــًا از زوایــه ى 
دیگــرى بــه قضیــه نــگاه مــى كننــد .اصــاًل زاویــه دیــد ایشــان بــا  زاویــه ى دیــد مــن فــرق مــى كنــد. 

ــد اســالم را در كشــور بســازند. ــه ســاخته شــود، ایشــان مى خواهن مــن مى خواهــم مدرســه فیضی

ب-احداث اولین مرکز حوزوی خواهران:
حاج میرزا عبداهلل توسلي

اولین سازنده و مؤسس مدرسه علمیّه بانوان در ایران
درســال۵۲، مرحــوم حــاج توســلي كــه ســابقا عضــو هیــات مدیــرِه دار التبلیــغ اســالمى بــود بــه فكــر افتــاد 
مدرســه علمیــه بانــوان را بســازد و در اختیارآیــت اهلل شــریعتمداري قراردهــد.در حیــن احــداث ســاختمان نظــر 
ایشــان عــوض مــي شــود وبــه دفتــر آیــت اهلل شــریعتمداري اطــالع مــي دهــد مــن بــه شــرطي مدرســه را 
تحویــل مــي دهــم كــه ایــت اهلل قدوســي و دیگــران )هیــات مدیــره مدرســه حقانــي ( هــم در آنجــا مداخلــه 
داشــته باشــند و برنامــه تنظیــم كنند.آقــاي عباســي ، دامــاد آقــاي شــریعتمداري مــي گوینــد :مــا ایــن شــرط 
را بــه عللــي قبــول نكردیــم ، زیــرا مداخلــه آن افــراد بــه صــالح مانبــود. لــذا ایشــان ســاختنان مذكــور را 
تحویــل قدوســي و همــان دارودســته داد ودر حــال حاضــر هــم كلیــه مخــارج آن را آقــاي حــاج توســلي مــي 
دهــد ) از كتــاب یــاران امــام بــه روایــت اســناد ســاواك ، شــهید ایــت اهلل قدوســي ، صفحــه ۱۳۴ و ۱۳۵ ( .
ــي شــود  ــده م ــد نامی ــب توحی ــام مكت ــه ن ــه ب ــر ك ــوق الذك ــده در مؤسســه ف ــن آم ــاال همچنی ــند ب در س
،تعــدادي دختــر در حــدود ۸٠ نفــر ثبــت نــام كــرده انــد كــه بــه صــورت شــبانه روزي بــوده و كلیــه مخــارج 

آنــان بــه عهــده مدرســه اســت و هزینــه قابــل مالحظــه دارد. ) صفحــه ۱۳۶ (.
در ســند دیگــري هــم ) از اســناد ســاواك( آمــده اســت : از جلســات مكتــب توحیــد حتــي المــكان مراقبــت 
انجــام و بــه احتمــال قــوي حــاج توســلي مــورد بحــث از تاســیس مكتــب مذكــور نظــرات ســوئي  را دنبــال 

مــي نمایــد .) صفحــه ۱۴۱(.
در ســند دیگــري نیــز آمــده دارس مذكــور مشــابه مــدارس علــوم دینــي اســت . احتمــاال مــواد درســي آن 
ــه  ــن گون ــان ای ــد و احتمــال دارد كــه هــدف بانی ــق مــي كن ــي  طــالب تطبی ــوم دین ــدارس عل ــا م ــز ب نی
مــدارس ایــن باشــد كــه بــا آمــوزش و تربیــت بانوانــي كــه در رشــته علــوم دینــي تحصیــالت كافــي داشــته 
باشــند در آینــده از وجــود آنهــا بــراي تبلیــغ مذهبــي در نقــاط مختلــف كشــور ماننــد طــالب فــارغ التحصیــل 
از مــدارس علــوم دینــي اســتفاده نماینــد كــه البتــه ایــن فعالیــت هــا متوجــه آمــوزش مذهبــي نســوان بــه 
ــود و  ــون خواهــد ب ــد روحانی ــات و عقای ــر از نظری ــان متاث ــواده هــاي متعصبیــن مذهبــي و بازاری ــژه خان وی
موجــب رونــق گرفتــن كانــون هــا و محافــل مذهبــي متشــكل از طــرف بانــوان متعصــب مذهبــي خواهــد 

شــد. ) صفحــه ۱۴۷ (.
عالقمنــدان مــي تواننــد بــه كتــاب یــاران امــام بــه روایــت اســناد ســاواك- كتــاب بیســت و چهــارم مربــوط 
بــه شــهید ایــت اهلل حــاج شــیخ علــي قدوســي ، از انتشــارات مركــز بررســي اســناد تاریخــي وزارت اطالعــات 

، چــاپ اول ، ۱۳۸۲ ، مراجعــه نماینــد.ج

ج -پشتیبـانی از 
انجمن کاوشهای دينی

 وعلمی دمـاونـد:

حاج حبیب اهلل توسلی از اعضای انجمن :
در كارگاهــي در تهــران مشــغول كار بــودم. تــازه داشــتم مســتقل مــي شــدم كــه یــك 
كانــون فرهنگــي كوچكــي را در شهرســتان دماونــد بــا جوانــان آن روز بــه وجــود آوردیــم. 
درآن وقــت تنهــا كســي كــه میتوانســت مختصــر كمكــي بــه ایــن كانــون بكنــد مــن 
ــزل  ــن جلســه اش در من ــه اولی ــون ك ــن كان ــم، ای ــیار ك ــدار بس ــه مق ــم ب ــودم،آن ه ب
قدیمــي مــا در محلــه قاضــي برگــزار شــد و اولیــن ســخنراني آن روز ایــن جلســه مرحــوم 
بزرگــوار شــهید باهنــر بــود- كــه مــن از تهران ایشــان را بــه دماونــد آوردم - بــا ده دوازده 
مســتمع شــكل گرفــت. یــك خانــه قدیمــي كاهگلــي ویــك نســل پرشــور جــوان كــه 
حركــت كــرده بودند،نشــان مــي داد در ایــن جاهــا، جایــگاه مناســبي ندارنــد ولــي مــا این 
جلســه را ادامــه دادیــم. البتــه نــا گفتــه نمانــد در تمــام جلســات مــا، از نظــر ایــن كــه خدا 
ي نخواســته بــا آن ســن وســال كمــي كــه داشــتیم منحــرف نشــویم ، بــا حضــرت آیــت 
الــه ...امامــي كاشــاني مشــورت مــي كردیــم كــه جــا دارد از ایــن طریــق از ایشــان تقدیــر 
و تشــكر داشــته باشــیم . بــه تدریــج عــالوه بــر ایشــان در كنــار شــهید مفتــح و ســایر 
ــا ایــن كــه احســاس كردیــم  ــد، بودیــم. ت ــد مــي آمدن ــه دماون روحانیونــي كــه دائمــا ب
احتیــاج بــه بودجــه داریم،بودجــه اي كــه در توانمــان نبــود تــا در ایــن راه حركــت كنیــم. 
ــي روم واز ایشــان  ــم م ــزد عموی ــن ن ــم م ــم ، گفت ــم مشــورت كردی ــا ه ــتیم و ب نشس
كمــك مــي خواهــم. مراجعــه كــردم و در حالــي اصــال از نظــر ســني و از نظــر موقعیــت 
اجتماعــي هیــچ تقارنــي بــا هــم نداشــتیم ولــي ایشــان بــا گرمــي از مــن اســتقبال كردند، 
ــي  ــي و... پول ــراي كار فرهنگ ــي ب ــه از كس ــودم ك ــرده ب ــا را نك ــن كاره ــم ای ــن ه م
ــا  در  ــاج عمو،م ــم ح ــي گفت ــاده و خودمان ــان س ــا زب ــود ، ب ــار ب ــن ب ــراي اولی بگیرم،ب
دماونــد یــك جلســه اي تشــكیل دادیــم كــه بــه صندلــي احتیــاج داریــم ، مــي خواهیــم 
۵٠ عــدد صندلــي بخریــم. مــي خواهیــم در جلســاتمان ســنت شــكني شــده باشــد،مثل 
ــي  ــت صندل ــم . گف ــم شــروع كنی ــي خواهی ــد م ــك ســبك جدی ــا ی گذشــته نباشــد. ب
ــه  ــا س ــي ارج تقریب ــه زار. صندل ــن وس ــه توم ــدد س ــر ع ــد اســت؟گفتم ه ــه اي چن دان
تومــان بــود و تــازه هــم رواج پیــدا كــرده بــود. ایشــان گفتنــد برویــد ۵٠ عــدد بخریــد. 
گفتــم ممكــن اســت مــا در كنــارش چیزهــاي دیگــري هــم بخواهیــم. گفتند:شــما برویــد 
ــزل  ــاب من ــان آن ســالها، ۵ب ــا پنجــاه هــزار توم ــد كنید.ب ــان خری ــا پنجــاه هــزار توم ت
ــا نمــي شــناختیم،آمدیم و دوســتان  ــا دیگــر ســر از پ ــود خالصــه م ــداري ب ــل خری قاب
را جمــع كردیــم. خــودم حركــت كــردم و جــا دارد اینجــا از آقــاي هــادي رهنمــا حتمــا 
ــا آن حالتــي كــه داشــت همیشــه  ــه گویــي هــا و ب ــا آن بذل اســم ببرم)چــون ایشــان ب
نمــك كارهــاي مــا بــود( مــن بــه اتفــاق ایشــان و چنــد دوســت دیگــر بــه تهــران رفتــه 
بالفاصلــه صندلــي هــا را خریــده و بــه دماونــد فرســتادیم. دســتگاه ضبــط و آمپلــي فایــر 
نیــز خریدیــم بــراي اینكــه شــما مطلــع باشــید ، آمپلــي فایربســیار خــوب خریدیــم نهصــد 
تومان؛چنــدي بعــد گفتیمــم  حــاال جلســاتمان شــكل گرفتــه اســت، جمعیــت مــي آینــد 
و اســتقبال مــي كنند،مــا جــا نداریــم هــر روز بــه یــك منــزل مــي رویم،مجــددا خدمــت 
ــاغ شــما اســتفاده  ــا از ب ــد م ــم اجــازه مــي دهی مرحــوم حــاج توســلي رســیدیم و گفتی

كنیــم. گفتنــد آري اســتفاده كنیــد.
آن روزهــا آقــاي مشــهدي ناصــر قزوینــي ســرایدارآنجا بودندكــه زحمــت همــه كارهــا 
را مــي كشــیدند. خالصــه مــا رفتیــم واتــاق را آمــاده كردیــم. یــك اتــاق خیلــي بــزرگ 
داشــتند كــه صندلــي هــا را در آن چیدیــم. باردیگــر پــس از مدتــي بــه حــاج عمــو گفتیــم 
اتــاق كوچــك اســت اجــازه مــي دهیــد تیغــه هــا را بــر داریــم. ایشــان موافقــت كردنــد. 
خالصــه طولــي نكشــید و مــا در عــرض كمتــر از یــك ســال ونیم،آنجــا را محــل فعالیــت 
ــد  ــد دماون ــد بیاین ــر بخواهن ــه اگ ــود ك ــا نب ــاق ه ــاري از ات ــر آث ــم. دیگ ــرار دادی ــا ق ه
ــي  ــون فرهنگ ــد. آن محــل كان ــته باش ــود داش ــان وج ــي برایش ــد جای ــتراحت كنن و اس
ــان شــد. در كل بایــد بگویــم ایشــان از لحــاظ مالــي و اقتصــادي محــرك اصلــي  جوان
و تشــویق كننــده مــا بودنــد. ضمنــا شــاید در آن روزهــا ییكــه ایــن بودجــه رادر اختیــار 
مــا مــي گذاشــت، تمكــن مالــي باالیــي نداشــت، ولــي همیشــه ســعي مــي كــرد كــه 
ــي  ــاي اصل ــاز حركته ــه س ــا زمین ــم واقع ــد ه ــد و خداون ــش نباش ــوي كارهای ــه« ت »ن

ایشــان مــي بــود.



ــص  ــانهاى مخل ــون انس ــود را مدی ــاى خ ــور وبق ــالمى ظه ــالب اس انق
ــوان  ــه ت ــت ك ــالم اس ــهاى اس ــول وارزش ــه اص ــد ب ــداكار وباورمن وف
ــان  ــا پای ــرده وت ــار ك ــاى آن نث ــق آرمانه ــود را در راه تحق ــتى خ وهس
برعهــد وپیمــان خــود باقــى ماندنــد ومصــداق بــارزى از كریمــه  َفِمْنُهــم 
ــن  ــد ای ــر نبودن ــدند  .واگ ــُر ش ــن َینَتِظ ــم َمّ ــُه َوِمْنُه ــى نَْحَب ــن َقَض َمّ
شــخصیتهاى بــى ادعــا كــه بعضــا ســرمایه زندگــى وحیــات خــود را نثــار 
انقــالب كردنــد ،انقــالب اســالمى نــه شــكل مــى گرفت،نــه بــه پیــروزى 
ــل  ــى )ره( وخی ــام خمین ــى یافت.حضــرت ام ــداوم م ــه ت ــید ون ــى رس م

ــد. ــه ان ــن جمل ــالب اســالمى از ای ــران انق ــم شــهدا وایثارگ عظی
ــون  ــز مره ــد نی ــتان دماون ــردم شهرس ــالمى م ــالب اس ــت انق  حرك
ــن كوچكــى شــهر درمقایســه  ــى كــه در عی ــن شخصیتهاســت ،حركت ای
ــوردار  ــور برخ ــى در كش ــهرت خاص ــزرگ ، از آوازه وش ــهرهاى ب ــا ش ب
بــود وبــه دلیــل نگرانــى كــه ســردمداران رژیــم گذشــته از رونــد حركــت 
ــه رغــم وجــود  ــد ،ب ــد  احســاس مــى كردن ــردم شــهر دماون ــى م انقالب
ــش  ــه نق ــاواك در شــهر ك ــهربانى،ژاندارمى وس ــتقرارى ش ــاى اس یگانه
ــى مــردم داشــتند، یــك گــردان از  اصلــى را در ســركوب حركــت انقالب
لشــگر قزویــن نیــز بــه طــور ویــژه بــراى مهــار حركــت انقالبــى مــردم 
دماونــد مأمــور شــده بود،بــه گونــه اى كــه در ماههــاى پیــش از پیــروزى 
ــى داشــت  .اوج  ــت نظام ــت حكوم ــات شــهر حال ــب اوق ــالب در اغل انق
ایــن حضــور انقالبــى را در راهپیمایــى روز تاســوعاى ســال ۱۳۵۷ شــهر 
دماونــد هــم زمــان بــا دیگــر شــهرهاى ایــران اســالمى مــى تــوان دیــد.

امــا ایــن حضــور و لبیــك  مــردم دماونــد بــه حركــت انقــالب اســالمى 
در عیــن تبعیــت از فرامیــن ودعــوت حضــرت امــام)ره( ، همچــون دیگــر 
شــهرها مرهــون شــخصیتهاى انقالبــى اســت كــه در ســالها و ماههــاى 
ــالب  ــف انق ــود را وق ــى خ ــرمایه وزندگ ــالب س ــروزى انق ــش از  پی پی
ــى  ــادى اش ترس ــاهى و ای ــم شاهنش ــالى رژی ــدرت پوش ــرده واز ق ك
ــین  ــاج حس ــوم ح ــون مرح ــن انقالبی نداشــتند .یكــى از ای
ــروزى  ــد از پی ــل وبع ــاى قب ــول ماهه ــه در ط ــود ك ــداری ب علم

ــود . ــف انقــالب كــرده ب انقــالب عمــال خــود را وق
ــین  ــاج حس ــوم ح ــت مرح ــرى نهض ــرى و اوج گی ــكل گی  در دوران ش
علمــدارى پیشــتاز در راهپیمایــى هــا وتظاهــرات ضــد رژیــم شاهنشــاهى 
ــه  ــود ك ــدى ب ــه ح ــین ب ــاج حس ــجاعت ح ــهامت  وش ــهر بود.ش در ش
وقتــى ایــادى  وقــت حكومــت در دماونــد اورا بــه جلســه رســمى شــهر 
فــرا خوانــده واز او خواســته بودنــد كــه از برگــزارى راهپیمائیهــا جلوگیــرى 
كنــد ،ضمــن تأكیــد بــر تــداوم حركــت انقالبــى، برخواســت اصلــى مــردم  

یعنــى فروپاشــى نظــام شاهنشــاهى تأكیــد كــرده بــود .

نقــش مرحــوم علمــدارى در دعــوت از روحانیــون انقالبــى بــراى 
ســخنراى در مراســم عاشــوراى حســینى وپذیرایــى واســكان انهــا 
ــروزى  ــل از پی ــالهاى قب ــول س ــكونى اش در ط ــزل مس در من
انقــالب وتبدیــل منــزل بــه محــل برنامــه ریــزى بــراى برگــزارى 
ــت  ــرى حركــت انقــالب  ،حمای راهپیمائیهــا در روزهــاى اوج گی
از جوانــان انقالبــى در برابــر ســاواك وشــهربانى وقــت وحمایــت 
از خانــواده هــاى انقالبیــون و زندانــى هــا بخشــهایى از خدمــات 

حــاج حســین قبــل از پیــروزى انقــالب بــود 
ــالب  ــه انق ــكیل كمیت ــالمى وتش ــالب اس ــروزى انق ــس از پی پ
ــر دوش حــاج  ــى مســئولیت ب ــار اصل اســالمى در شــهر دماوند،ب
حســین بــود ،ضمــن اینكــه او وبرخــى دیگــر از معتمدیــن تأمیــن  
ــه  ــر عهــده داشــتند .باتوجــه ب ــه را  ب ــه امــور جــارى كمیت هزین
ــارى ادرات  ــور ج ــروزى ام ــد از پی ــه بع ــاى اولی ــه در ماهه اینك
شــهر نیــز مختــل شــده بــود .  هماهنگــى هــا وســاماندهى امــور 
شــهر نیــز برعهــده او و دیگــر معتمدیــن حاضــر دركمیتــه انقالب 
اســالمى بــود ، بــه گونــه اى كــه بســیارى از امــور شــهر حتــى 
اختالفــات خانوادگــى مــردم در كمیتــه كــه درآن زمــان در منــزل 
ــع  ــجد جام ــك مس ــهر در نزدی ــى ش ــراى روحان ــده ب ــف ش وق
مســتقر بــود ،رتــق وفتــق مــى شد.رســیدگى بــه امــور نیازمنــدان  
ومســایل ومشــكالت  روســتاها  وكمیتــه هــاى مســتقر در برخــى 
از شــهركهاى تابعــه كــه از ســوى كمیتــه انقــالب اســالمى مركــز 
بــه كمیتــه دماونــد محــول شــده بــود ،بخشــى دیگــر از وظایــف 

آن مرحــوم بــود
ــه  ــرایطى ك ــهر و در ش ــاى ش ــا وارگانه ــتقرار نهاده ــس از اس پ
مســئولیتهاى انتظامــى وادارى كمیتــه انقــالب اســالمى كاهــش 
ــكن در  ــاد  مس ــیس بنی ــا تأس ــدارى ب ــوم علم ــود، مرح ــه ب یافت
ــكن  ــن ومس ــن زمی ــر تأمی ــود را ب ــام خ ــد ،اهتم ــهر دماون ش
ــد  ــه او معتم ــرار داد .از آنجائیك ــهر ق ــان ومســتضعین در ش جوان
ــزرگان وروحانیــون در تهــران  ــزد ب ومــورد وثــوق در شــهر ودر ن
بــود از ارتبــاط ونفــوذ خــود هــم بــراى كمیتــه انقــالب اســالمى 
وهــم بــراى بنیــاد مســكن بــراى تأمیــن بودجه،امكانــات وزمیــن  

انــقـالبـــی 
خستگی ناپذير
عبـــاس

حـــاجـی 
نجـــاری

ــه  ــن عرص ــالش او در ای ــتكار وت ــرد ، پش ــى ك ــتفاده م اس
ــود . ــى ب ــال زدن مث

ــئولیت او  ــا مس ــد ب ــالمى دماون ــالب اس ــكن انق ــاد مس بنی
شــاید جــزء اولیــن هــا در كشــور بــود كــه توانســت چندیــن 
پــروژه را بــه ســرانجام برســاند .در روزهایــى كــه  مســئولیت 
ــود  ــه ب ــده گرفت ــاد مســكن را بعه ــروژه بنی ــد پ ســاخت چن
ــا پشــتكارى فــوق العــاده امــور تســطیح وســاخت منــازل  ب
مســكونى بــراى نیازمنــدان را دنبــال مــى كــرد او بارهــا مــى 
گفــت كــه آرزو دارد تمامــى جوانــان شــهر دماونــد را صاحب 
ــراى  ــى را ب ــكیل زندگ ــایل ازدواج وتش ــرده و وس ــه ك خان
آنهــا فراهــم كنــد .وایــن درحالــى بــود كــه آن مرحــوم حتــى 
بــراى نزدیــكان و وابســتگان خــود از ایــن منــازل بــه رغــم 
نیــاز ســهمى قائــل نشــد و روزى كــه توفیــق ســاخت ایــن 
ــن  ــان ومحرومی ــدادى از جوان ــدن تع ــه دار ش ــازل  وخان من
ــود ،چهــره اش از  شــادى و  شــهر برایــش حاصــل شــده ب
رضایــت منــدى بــرق مــى زد وایــن درحالــى بــود كــه هیــچ 
ــون  ــت، چ ــى را نداش ــكر از كس ــر و تش ــت تقدی چشمداش

تالشــهایش قربــه الــى اهلل بــود.

مرحــوم حــاج حســین علمــدارى در كنــار فعالیتهــاى انقالبى 
و رســیدگى بــه امــور محرومیــن، بــه انجــام اعمــال عبــادى 
و حضــور در نمــاز جماعــت  ســه وقــت در مســجد اهتمــام 
داشــت. تــالش و پیگیــرى او بــراى برقــرارى نمــاز جمعــه 
در دماونــد بــا كمــك دیگــر معتمدیــن شــهر در تیرمــاه ســال 
۶٠ بــه ثمــر نشســت وشــهر دماونــد جــزء اولیــن شــهرها در 
كشــور بــود كــه مــردم آن توانســتند ایــن مراســم باشــكوه 

عبــادى وسیاســى را برگــزار كننــد
ــاى  ــاى ج ــالمى در ج ــالب اس ــه انق ــود ك ــن ب ــن چنی وای
ــى همچــون  ــار خدمتگزاران ــا تــالش وایث میهــن اســالمى ب
ــه ثمــر نشســت،با خــون شــهداى انقــالب  حــاج حســین ب
ــق آن را  ــروز توفی ــا ام ــد وم ــارى ش ــى آبی ــگ تحمیل وجن

ــالب بنشــینیم  ــفره انق ــر س ــه برس ــم ك داری
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شهرستــان دمـاونـد؛
از مبــارزه انقــالبــی
تـا مشـارکت سیـاسی

 جمع بندی
چنانچــه خواندیم،میانگیــن مشــاركت مــردم شهرســتان در تظاهــرات ضــد ستمشــاهى 

۹۲ مــى باشــد.كه رتبــه اى عــادى اســت.در ایــن بــاره چنــد نكتــه خواندنــى اســت:
ــل  ــه دالی ــن منطقه،ب ــردم ای ــارزات م ــاره مب ــاواك دردب ــناد س ــى از اس ــک بخش ی

ــت. ــده اس ــود ش ــوم ،مفق نامعل
دو. ایــن تحقیــق  بیــش از هــر چیــز ،بــر مطبوعــات و روزنامــه هــاى آن زمــان تكیــه 
ــع و  ــى توزی ــتر داراى نمایندگ ــد بیش ــه در آن هنگام،دماون ــى اســت ك ــن در حال دارد.ای

ــود و اساســا،خبرنگارى چنــدان وجــود نداشــت. فــروش مطبوعــات ب
ســه .رییــس شــهربانى وقت،بــه نــام ســرگرد كاشــفى،از درگیــرى خشــونت آمیــز بــا 
مــردم بهوشــدت احتــراز داســت .از ایــن روى اگــر چــه در ایــن زمان،میــزان تظاهــرات 
ــاد بوده،لكــن  ــم لســبار زی ــازل ســران و وابســتگان رژی ــه من ــه ب ــار در حمل خســارت ب
مشــى معتــدل وى باعــث شــد كــه تجمعــات مــردم بــه كشــتار و جراحــت منجــر نشــود.

)وى پــس از انقالب،بــه همیــن دلیــل ،مــورد تشــویق واقــع شــد(.

 نکته مهم
ــاء مــى  ــد و ارتق ــه ۲۲ رشــد مــى كن ــدى هــا از ۹۲ ب ــه دماون ــن كــه چــرا رتب ای

ــر اســت. ــدوكاو دقیقت ــه و كن ــور توج ــه اى در خ یابد،نكت
ــوع  ــن موض ــه ای ــرى ب ــل عمیقت ــا در تحلی ــد ت ــت ده ــى دس ــاء اهلل فرصت انش

ــم. بپردازی

 اشـاره:
»كتــاب مبــارزه ى انقالبى،مشــاركت پســا انقالبى«نگاهــى آســیب شناســانه بــه نســبت مبــارزه 
شهرســتانهاى انقالبــى در برهــه انقالبــى )اوج گیــرى انقــالب اســالمى( و مشــاركت سیاســى ایــن مناطــق 
در دوران پســا انقــالب بــا شــاخص مشــاركت در انتخابــات دارد.دكتــر رحمــت اهلل معمــار،در ایــن تحقیــق و 
در چهــار فصل«طــرح تحقیق«،«مالحظــات نظرى«،«مالحظــات روشــى«،و »«یافتــه هــاى تحقیق«میزان 
مشــاركت مــردم در مبــارزه  را ذیــل چهــار فصــل ،بررســى مــى كنــد و بــه مقایســه آن میپردازد.ایــن مقالــه 
ــارزات مــردم شهرســتان  ــه مب ــر ،كــه در البــالى آن اشــاراتى ب ،گزارشــى اســت ازفصــل چهــارم ایــن اث
دماونــد در برهــه هیجــده ماهــه ى منتهــى بــه ســقوط رژیــم منحــوس پهلــوى دارد و مشــاركت آنــان را 
در دوران تثبیــت انقــالب اســالمى بــه نگاهــى بــه میــزان شــركت در انتخابــات تــا ســال ۸۴ مــورد مداّقــه 

قــرار مــى دهــد. .
ــى  ــه م ــوم اجتماعــى و سیاســى توصی ــق در عل ــه و تحقی ــه اهــل مطالع ــاب را ب ــن كت ــل ای ــه كام مطالع

ــم. كنی
نگارنده اگر چه نكات انتقادى به این كتاب دارد،اما آن را، را در نوع خود تازه و نو برمیشمارد.

پژوهشــكده ى امــام خمینــى »ره« و انقــالب اسالمى،وابســته بــه موسســه تنظیــم نشــر آثــار امــام خمینــى 
،كتــاب مزبــور راكــه اثــر برگزیــده جشــنواره ى ابوریحــان بیرونــى اســت، در ۱۵۴ صفحــه بــه دســت انتشــار 

ــپرده است. س

 چند نکته برای دقت بیشتر
یکم.چنانچــه گفتیم،ایــن اثــر بــه نقطــع هیجــده ماهــه ى مبــارزات ماههــاى پایانــى رژیــم پهلــوى اشــاره 
دارد.یعنــى از ۲۳ شــهریور ۱۳۵۶،تــا ۲۲ بهمــن ۱۳۵۷.طبیعــى اســت ،چنانچــه بــه ســالهاى قبــل ،مثــال از 
اول دهــه پنجــاه شمســى ،مبــارزات دماوندیهــا را بررســى كنیم،نقــش مــردم ایــن ســامان بســى بیشــتر و 
پررنــگ تــر جلــوه خواهــد كرد.چنانچــه تحقیــق مســتندى بــر اســاس اســناد موجــود در بــاره نقــش مــردم 
ایــن شهرســتان بررســى شــود ،بــى تردیــد ،دماونــد جــزو ســى شهرســتان اول مبــارزه در طــول نهضــت 

امــام خواهــد بــود.

ــط  ــه توس ــت ك ــالمى اس ــالب اس ــمار انق ــدى روز ش ــه ده جل ــن كتاب،مجموع ــات ای ــع تحقیق دوم.منب
واحــد تدویــن تاریــخ انقــالب اســالمى ،وابســته بــه حــوزه هتــرى ســازمان تبلیغــات منتشــر شــده اســت.

طبعــا چنانچــه اســناد متنوعتــر و بیشــترى مــورد بررســى قــرار مــى گرفت،ترتیــب شــهرهاى انقالبــى ،تغییر 
مــى یافــت.

ســوم.چنانچه در كتــاب آمده،مبنــاى كتــاب در رتبــه بنــدى شهرســتانها بیشــتر كّمــى بــوده تــا كیفــى.
مثــال در مولفــه هــاى انقالبــى گرى،پیشــتازى در آغــاز تظاهــرات مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت،از ایــن 
رو شــهرهایى مثــل تبریــز و نجــف آبــاد یــا ورامیــن بعضــا در رتبــه هــاى پاییــن تــر از تهــران قــرار گرفتــه 
اند،ایــن در حالــى اســت كــه شــهر تهــران بــه طــور گســترده در  شــهریور ۵۷ ،وارد شــهرهاى انقالبــى شــد..

چهــارم.در ســال ۵۷ حــدود دویســت و انــدى شهرســتان برحســب تقســیمات كشــورى در ایــران وجــود 
ــرار  ــورد بررســى ق ــى م ــدام انقالب ــه اق ــى ،در ۸ گون داشــت،كه ۱۴۸ شهرســتان،جزو شهرســتانهاى انقالب

گرفتــه انــد كــه ،ذیــال بــه آن اشــاره مــى كنیــم:

- شهرستان دماوند ؛در مبارزات انقالبی و مشارکت پساانقالبی.
- دماوند در رتبه بندی شهرستانهای انقالبی،

- رحسب میزان اجتماعات ضد حکومتی ،رتبه ی 81 را دارد.
- در موضع گیری سیاسی)صدور اعالمیه و بیانیه(،رتبه هفتاد ویکم را دارد.

- در برپایی تظاهرات مسالمت آمیز،رتبه 1۲8 را دارد.
- در اعتصابات و تحصن ها،رتبه ی 100 را دارد.

- در تظاهرات منجر به حمله به اماکن و مراکز حکومت،رتبه ی 8۶ را دارد.
- در تظاهرات ،خشونت بار ،رتبه ی 113 را دارد.

- در تظاهرات خسارت بار و خشو نت بار،رتبه ی ۶9 را دارد.
- در عملیات مسلحانه و تهاجم به نیروهای دولتی،رتبه 94 را دارد.

- میانگیــن رتبــه شهرســتان دماونــد،از میــان ۲00 شهرســتان کشــور،و 148 
ــد. ــی باش ــه 9۲ م ــن ۵7، رتب ــا بهم ــهریور ۵۶ ت ــه ش ــی در بره ــتان انقالب شهرس

- رتبه شهرستان دماوند در مشارکت پسا انقالبی

منظــور از مشــاركت مــردم در دوره پــس از انقــالب اســالمى ،در ایــن تحقیق،شــاخص شــركت در انتخابــات 
در فاصلــه ســالهاى ۵۸ تــا ۸۴ اســت كــه از میــان شهرســتاهاى موجــود ،شهرســتان دماونــد ،رتبــه ۲۲ را 

بــا درصــد مشــاركت ۷۸/۷۶ بــه خــود اختصــاص داده اســت.
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اشاره
ــى هــا« برشــى اســت ناقــص از  »گفتنــى هــا و خواندن
گزیــده اى از خاطــرات بچــه هــاى مبــارز آن زمــان كــه 
اینــك جــزء پیشــتازان و ســابقون هســتند. گروهــى رخت 
ــا  ــد. ب ــات ان ــد حی ــده اى در قی ــد و ع ــته ان ــا بس از دنی
ســلیقه و اندیشــه ى متفــاوت در عرصــه هــاى فكــرى و 
سیاســى و اجرایــى. برخــى را مــى پســندیم و برخــى را 

ــه! لكــن تاریــخ را بایــد نوشــت و نگاشــت.  ن
ــى اســت  ــح باب ــع فت ــا درواق ــى ه ــا و خواندن ــى ه گفتن
بــراى تحریــر داســتانى وار خاطــرات مبــارزه در منطقــه 
ــل  ــم قاب ــد و ه ــر باش ــى ت ــم خواندن ــا ه ــد ت ى دماون
دســترس تــر. مــا در ایــن بخــش بــه ویــژه نامــه هــاى 
ره آورد و جوانــان و برخــى كتــب مراجعــه كــرده ایــم. و 
البتــه برخــى عبــارات خاطــرات بــه خاطــر آســان خوانــى 
مطالــب خالصــه كــرده یــا تغییراتــى داده ایــم. ایــن فتح 
بــاب مــى توانــد آغــازى باشــد بــراى دســتیابى جوانــان 
ــالس وز  ــان و از ت ــته زادگاهش ــد از گذش ــروز دماون ام

حمــات نســل هــاى اول و دوم.
ــد ترتیــب  ــان خاطــرات دربن ــن كــه در چیدم ــى ای گفتن
زمانــى و شــخصیتى نبودهایــم، خواســتیم تنــوع و تكثــر 
و فراگیــرى انقــالب اســالمى را در اقشــار مختلــف 

ــم. ــى كنی ــه اى بازنمای ــه گون ــردم ب م

او مرجع تقلید من است،
حجت من است

ــق  ــن خل ــازمان مجاهدی ــكیل س ــل از تش ــطه اى قب ــك واس ی
ــد و از طــرف ســعید  ــن آم ــش م )در اواخــر دهــه ى چهــل( پی
ــام آورد كــه  ــم پی محســن )از بنیانگــذاران اصلــى ســازمان( برای

ــدم. ــن ســازمان بپیون ــت ای ــه مركزی ب
گفتــم بایــد ببینــم آقــا )امــام( چــه مــى گویــد! )آن موقــع تــراب 
حــق شــناس و حســین روحانــى رفتــه بودنــد نجــف تــا بــا امــام 

صحبــت كننــد كــه البتــه نتوانســتند امــام را قانــع كننــد.(
ــا را  ــد آق ــرارى دارى تایی ــه اص ــت: چ ــن گف ــه م ــطه ب آن واس

ــرى؟ بگی
گفتــم: او مرجــع تقلیــد مــن اســت، حجــت مــن اســت. او بایــد 

بــه كار مــن جنبــه شــرعى بدهــد.
گفت: اگر اجازه داد، چه مى كنى؟

گفتــم: بــه خــدا مــى گویــم! خدایــا مــن بــا حجــت شــرعى وارد 
ایــن راه شــدم.

ــه آن ســازمان  ... ایــن شــد كــه حســین شــریعتمدارى هرگــز ب
نپیوســت! 

»حاج حسین شریعتمداری«

گفتنی 
هــا و 

خواندنی 
هـــا

برشی از خاطرات مبارزان دماوند

کنـــــار 
درياچه تار

شــوهر یكــى از خواهرانــم كارمنــد اداره ثبــت دماونــد و 
منزلشــان در آنجــا بــود. مــن هــر دو هفتــه یــك بــار بــه دماوند 
بــه منــزل خواهــرم مــى رفتــم و در جلســات جوانــان دماونــدى 
ــاواك  ــى اداره ى س ــلى و در نزدیك ــاى توس ــزل آق ــه در من ك
ــود شــركت مــى كــردم. روزى از روزهــاى تابســتان  ــد ب دماون
ــم  ــم بروی ــى خواهی ــد م ــن گفتن ــه م ــد ب ــاى دماون ــه ه بچ
دریاچــه تــار، تــو هــم مــى آیــى؟ گفتــم: اگــر بخواهــم بیایــم 
بایــد چهــار پنــج نفــر را هــم بــا خــودم بیــاورم. گفتنــد: عیبــى 
ــم مامــوران ســاواك  ــدارد. حــدود ســى نفــر شــدیم. فهمیدی ن
مــا را تعقیــب مــى كننــد. تــا مقــدارى از راه را بــه دنبــال مــا 
آمدنــد. شــب كــه شــد رفتــم بــه آنهــا گفتــم مــا مــى دانیــم 
شــما كــه هســتید. شــما هــم مــى دانیــد مــا كــه هســتیم! پــس 
بــى خــودى خودتــان را بــه زحمــت نیندازیــد. مــا خودمــان مــى 
رویــم، خودمــان هــم برمــى گردیــم. االن تــوى ایــن تاریكــى 
شــب كجــا دنبــال مــا مــى آییــد؟ آنهــا خنــده شــان گرفــت و 

تــرس از شــب را جــدى گرفتنــد و برگشــتند.
»خاطرات عزت شاهی، صفحه 7۶«

ســال ۵۴ بــود. روزهــاى ســخت زنــدان ســپرى مــى شــد. شــبى 
در خــواب پدربزرگــم مرحــوم حــاج شــیخ اســداله شــریعتمدارى 
ــه  ــى ك ــدم، در حال ــود را دی ــد ب ــروف دماون ــان مع ــه از عالم ك
روى ســكویى در ســلوله نشســته بــود. مــن تــا ایشــان را دیــدم، 
شــروع كــردم بــه درد دل كــردن و گالیــه از دشــوارى هــا و رنــج 
هایــى كــه داریــم. در همــان عالــم رویــا بــه مــن گفــت: غصــه 
ــه  ــواب ك ــد. از خ ــد ش ــل خواه ــى حاص ــه زودى فرج ــور، ب نخ
ــدان آزاد  ــه زودى از زن ــا ب ــم حتم ــودم گفت ــه خ ــدم، ب ــد ش بلن
ــروز  ــد كــه انقــالب اســالمى پی خواهــم شــد. دو ســه ســال بع
شــد، فهمیــدم منظــور حاج شــیخ اســداله از گشــایش در شــرایط، 
پیــروزى انقــالب اســالمى بــوده اســت. انقالبى كــه حتمــا آزادى 

ــم. ــا همــه ى وجــود درآن احســاس كردی و اســتقالل را ب

شاگرد اول آيت اله شاه آبادی
ــر ســال ۵۷  در  ــه در دهــه آخــر صف ــم ك ــل كن ــازى نق ــن خاطــره را هــم از مرحــوم نم ای
ــم  ــم برای ــد مــى آمدی ــه دماون ــوس بودیــم و از تهــران ب ــى كــه ســوار ماشــین مینــى ب حال
نقــل كــرد كــه مــن در تهــران مریــد و نمازگــزار مرحــوم آیــت الــه شــاه آبــادى )اســتاد امــام( 
بــودم و در ضمــن از ایشــان هــم تقلیــد مــى كــردم. روزى بــه ایشــان گفتــم: مــن اگــر قبــل 
از شــما از دنیــا رفتــم كــه بــر تقلیــد شــما مانــده ام و از دنیــا مــى روم؛ امــا اگــر حضرتعالــى 
از دنیــا رفتیــد پــس از شــما بــه چــه كســى مراجعــه كنــم! ایشــان گفتنــد: یكــى از شــاگردانم 
بــه نــام آقاســید روح الــه خمینــى اســت كــه مــى توانــد ایــن مســئولیت را برعهــده بگیــرد. 
مرحــوم آقــاى شــاه آبــادى در حوالــى ســال هــاى دهــه ســى از دنیــا رفتنــد. بعدهــا مــن بــه 

امــام مراجعــه كــردم. آن ســال هــا ایشــان مــدرس درس خــارج حــوزه علمیــه قــم بودنــد.
»حجت االسالم و المسلمین شاهچراغی«
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جرقه هايی که 
شعله ور شد!

ــر  ــاى آذر دبی ــى - آق ــى فعل ــام خمین ــتان آذر - ام در دبیرس
ــوط  ــه مرب ــایى داد ك ــل انش ــود و در درس تكام ــى ب طبیع
ــود. یكــى از همكالســى هــا انشــایى  ــن ب ــه نظــرات داروی ب
ــه ســمت و ســوى ماركسیســتى داشــت و انســان  نوشــت ك
ــود  ــاء خ ــرد. وى در انش ــى ك ــى م ــون معرف ــل میم را از نس

ــود: آورده ب
قصه ى آدم و حوا همه محو است و دروغ

نسل میمونم و افسانه بود از خاكم
آقــاى آذر بســیار متاثــر شــد و بــه آقــاى حســین شــریعتمدارى 
گفــت: شــما انشــایى در پاســخ بنویســید! ایشــان هــم انشــاى 
بســیار خوبــى مســتند بــه قــرآن و حدیــث و علــوم روز 
ــد و  ــحال ش ــیار خوش ــاى آذر بس ــه آق ــد ك ــتند و خواندن نوش
بــه آن دانــش آمــوز گفــت: تــو خــودت شــبیه میمونــى! آقــاى 
ــى تشــویق كــرد و بچــه هــا هــم  شــریعتمدارى را هــم خیل
ــن  ــپس ای ــاى آذر س ــد. آق ــین كردن ــى تحس ــان را خیل ایش

ــد: شــعر را خوان
من ملك بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد در این دیر خراب آبادم
مرحــوم آیــت الــه مجــد )ره( هــم كــه ایــن موضــوع را شــنید 
ــه  ــن گون ــرد. همی ــى تحســین ك ــاى شــریعتمدارى را خیل آق
حــوادث -باعــث شــد  جرقــه هــاى اولیــه تاســیس انجمــن 

كاوشــها در ذهــن و دلمــان روشــن شــود.
»هادی رهنمافر«

آن محرم 
به يادماندنی!

ــى  ــه قاض ــینیه ى محل ــود. در حس ــال ۵۷ ب ــرم س دوازده مح
ــیدرضا  ــاى س ــن و آق ــد. م ــى ش ــرا م ــربداران اج ــش س نمای
ــى  ــراى برپای ــم و ب ــتاده بودی ــینیه ایس ــوى حس ــینى جل حس
نمایشــگاه عكــس واقعــه ۱۷ شــهریور صحبــت مــى كردیــم. 
ــرف  ــد ط ــهربانى از چن ــروى ش ــدیم نی ــه ش ــاره متوج یكب
حســینیه را محاصــره كــرده انــد. در همیــن حــال آقــاى عباس 
اســدحیدرى كــه احتمــاال اعالمیــه همــراه داشــت از حســینیه 
بیــرون مــى آمــد. متوجــه نیروهــا كــه شــد بــه ســرعت پــا بــه 
فــرار گذاشــت. مامــوران او را تعقیــب كردنــد.او در كوچــه پــس 
كوچــه هــاى منتهــى بــه شــیخ شــبلى مخفــى شــد. گروهــى 
از مامــوران بــه ســمت مــن و ســید رضــا آمدنــد و مــا را زیــر 
بــاران مشــت و لگــد گرفتنــد و ماشــین را كــه كنارمــان بــود 
بــا تفنــگ و ســرنیزه مــورد حملــه قــرار دادنــد. مــا را دســتگیر 
ــل  ــردم داخ ــه م ــه ب ــر ك ــد. خب ــهربانى آوردن ــه ش ــرده و ب ك
حســینیه مــى رســد، برنامــه نمایــش بــه هــم مــى خــورد. در 
شــهربانى مــا را دوبــاره زدنــد و در یــك اتــاق زندانــى كردنــد. 
مــا در همانجــا هرچــه در جیــب هایمــان از اعالمیــه و آدرس 
ــداى  ــال ص ــن ح ــم. در همی ــارى ریختی ــل بخ ــتیم داخ داش
شــعار مــردم را شــنیدیم. جمعیــت فراوانــى از حســینیه حركــت 
كــرده و بــدون واهمــه از نیروهــاى تــا دنــدان مســلح ارتــش 
كــه از قزویــن آمــده بودنــد آزادى مــا را مطالبــه مــى كردنــد. 
مامــوران هــر كارى كردنــد مــردم متفــرق شــوند، نتوانســتند. 
ــردم  ــع م ــه جم ــد. ب ــرا آزاد كردن ــب م ــف ش ــاعت ۲ نص س
ــش زده  ــا را آت ــتیك ه ــد و الس ــان بودن ــه در خیاب ــدم ك آم
ــا ســیدرضا را آزاد  ــد ت ــم حركــت نكنی ــردم گفت ــه م ــد. ب بودن

كننــد. ســاعتى بعــد ســیدرضا هــم آزاد شــد...

پلیس انقالبی!
روزهــاى خــوب و دلچســبى بــود. علیرغــم همــه ى فشــارها 
و ســختى هــا خــوش مــى گذشــت. یكــى از شــیرین 
ــد  ــد روزه بچــه هــاى دماون ــن خاطــرات مــن اردوى چن تری
ــود.  ــار ب ــه ى ت ــه دریاچ ــران، ب ــارزان ته ــده اى از مب ــا ع ب
ــدم  ــور ش ــتم. مام ــده داش ــداركات را برعه ــن مســئولیت ت م
شــخصى را كــه مطمئــن و قــوى باشــد انتخــاب كنــم كــه 
همــراه مــا باشــد. مــن هــم مرحــوم آقــاى ابوالقاســم بصیــرى 
را كــه در لبــاس پلیــس بــود امــا یــار و مــددكار بچــه هــاى 
ــتان  ــى دوس ــراض برخ ــورد اعت ــردم. م ــى! انتخــاب ك انقالب
هــم واقــع شــدم؛ امــا تــالش و تعهــد و صداقــت آن مرحــوم 
ــگان را  ــین هم ــب و تحس ــى تعج ــه یادماندن ــفر ب در آن س

ــت. برانگیخ
)حاج محمود صفری، ویژه نامه انقالب، ره آورد، بهمن 7۶(

من تعهد نمی دهم!
ــا  ــال ب ــود. آن س ــده ب ــین و كوبن ــش آتش ــخنرانى های س
ــه  ــینیه فرام ــخنرانى در حس ــراى س ــینى ب ــتعار حس ــام مس ن
دعوتــش كــرده بودیــم. در همــان دو ســه روز اول ســخنرانى 
كوبنــده اش باعــث شــد احضاریــه برایــش بفرســتند؛ نرفــت. 
گفتــه بود:»مــن باایشــان صبحتــى نــدارم. بــه شــهربانى هــم 

ــى روم.« نم
راضــى شــدند تلفنــى صحبــت كنــد. از مغــازه آقــاى 
ــى  ــا لحن ــرد. ب ــت ك ــهربانى صحب ــس ش ــا رئی ــودى ب مقص
قاطــع گفت:»مــن تعهــد نمــى دهــم و االن هــم دارم منبــر 

ــى روم.« م
ــن  ــژاد« كــه در ســال ۶٠ توســط منافقی »شــهید هاشــمى ن
ــادى در  ــش زی ــه نق ــود ك ــى ب ــاظ انقالب ــد از وع ــرور ش ت

ــت.  ــان داش ــدارى جوان بی
»حاج محمود صفری«

دلهايی که مهربان شده بود!
بــا بــرد بچــه هــاى دماونــد، بــراى انتظامــات جایــگاه اســتقرار 
ــم.  ــت كردی ــران حرك ــه ســمت ته ــرا ب ــام در بهشــت زه ام
بــار اول حــدود ۱۵٠ نفــر از جوانــان دماونــدى بودیــم كــه بــه 
تهــران آمدیــم. وقتــى بــه تهــران رســیدیم در یكى از مســاجد 
خیابــان ایــران پیــاده شــدیم كــه نمــاز بخوانیــم. رابطیــن مــا 
هــم نتوانســته بودنــد جایــى را بــراى اســتقرار مــا آمــاده كنند، 
ــزاران  ــى از نمازگ ــا یك ــن اثن ــل! در همی ــم معط ــده بودی مان
مســجد پیــش مــا آمــد و از مــا علــت را ســوال كــرد. گفتیــم 
ــزل  ــد من ــم. گفــت همــه بیایی ــراى اســتراحت نداری ــى ب جای
مــا. برایمــان شــام مختصــرى - نیمــرو- تهیــه كــردو تعــداد 
زیــادى پتــو از ایــن طــرف و آن طــرف فراهــم كــرد. جالــب 
بــود برایمــان! اصــال مــا را نمــى شــناخت امــا حــال و هــواى 
ــه  ــت ب ــه در ایــن نوب آن روزهــا حكایتــى دیگــر داشــت! البت
ــد  ــه دماون ــار فــرودگاه هــا را بســت، ب خاطــر ایــن كــه بختی
مراجهــت كردیــم. بــراى بــار دوم بــا برنامــه ریــزى 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«

اولین شهید آبسرد
روز بیســت و یــك بهمــن ۵۷ بــود - یــك روزقبــل از پیــروزى 
انقــالب شــكوهمند اســالمى - شــهید واالمقــام مســعود 
مرتضــى قلــى، نوجــوان چهــارده ســاله ى آبســردى در تهــران 
ــهادت  ــه ش ــوى ب ــم پهل ــوران رژی ــه ى مام ــرب گلول ــه ض ب
ــود. آبســرد آن روز حــال و هــواى دیگــرى داشــت.  رســیده ب
ــا را  ــهادت فض ــر ش ــى! عط ــه یادماندن ــازه و ب ــه اى ت تجرب
ــه  ــن صحن ــود چنی ــار ب ــن ب ــراى اولی ــود. ب ــرده ب ــده ك آكن
هایــى را نســل مــا مشــاهده مــى كــرد. پیكــر مســعود شــهید 
بــر دســتان انبــوه جمعیــت ســبكبال در حركــت بــود. آبســرد 
چنیــن جمعیتــى را بــه خــود ندیــده بــود. پــدر شــهید مســعود 
ــراى  ــتوار ب ــوده و اس ــردى آزم ــل بزرگم ــى مث ــى قل مرتض
ــا  ــا از یاده ــواى آن روزه ــال و ه ــت ... ح ــخن گف ــردم س م

ــت. ــد رف نخواه
»علی نقی حسین صادقی«

خاطره انگیزترين شب های عمرم!
آن روز روز ســفر مــا بــه دیارچــه تــار كــه مبارزانــى همچــون 
ــرافت  ــواد ش ــتاد ج ــهیدمان اس ــم ش ــاهى و معل ــزت ش ع
حضــور داشــتند از خاطــره انگیزتریــن شــب هــاى عمــر مــن 
اســت. شــب هایــى كــه زیــر چــادر و زیــر نورفانــوس، شــهید 
ــاده روى  ــت. در پی ــى گف ــرآن م ــان تفســیر ق شــرافت برایم
ــاحل  ــز س ــى و دل انگی ــاى رویای ــبانه در آن فض ــاى ش ه
دریاچــه، بچــه هــا بــا شــور و عالقــه ى خاصــى آیــات جــالل 
و جمــال حــق را تــالوت مــى كردنــد و اشــك مــى ریختنــد. 
ــى و  ــه دین ــت روحی ــى در تقوی ــر عمیق ــا تاثی ــه ه آن برنام

مذهبــى بچــه هــا نداشــت.
)حاج محمود صفری، ویژه نامه، بهمن سال 77(

باالتر از سیاهی رنگی نیست!
مــرا بردنــد كمیتــه ضــد خرابــكارى و ســیاهچال!  شــاید مــن افتتــاح كننــده ى ســیاه چــال 
بــودم! ۴۵ روز نگــه داشــتند. پــدرم را هــم آورده بودنــد كمیتــه و از ایشــان مــى خواســتند 
بگویــد صــادق كجــا پنهــان شــده. پــدرم بــا عصبانیــت بــا بازجــو برخــورد كــرد و گفــت: 
ایــن كســى كــه نــان آور مــن اســت گرفتــه ایــد و دنبــال یــك الــف بچــه مــى گردیــد؟! 

باالتــر از ســیاهى رنگــى نیســت. پــدرم را بــه خاطــر همیــن برخــورد آزاد كردنــد.
... كســى رمــا لــو داده بــود. وقتــى مــرا مواجــه بــا آن مطالــب كردنــد گفتــم: از رادیــو بغــداد 
ــرد و  ــى ك ــكنجه م ــینى ش ــدند. حس ــه كار ش ــت ب ــد و دس ــول نكردن ــا قب ــته ام. آنه نوش
كمالــى بازجویــى. شــكنجه هایشــان عمدتــا شــالق بــود. امــا بقیــه شــكنجه هــا هــم بــود. 
مــرا بــه تخــت بســتند و بــرق سراســرى وصــل كردنــد. بســیار دردآور بــود. شــكنجه هــاى 

دیگــر هــم رایــج بــود؛ ماننــد گذاشــتن ماســك آهنــى روى ســر كــه فریادهــا انعــكاس پیــدا كنــد و ...
»حاج اصغر نوروزی«



اسلحه ی خودکار!
ــه  ــا س ــا دو ی ــتحمام م ــدت اس ــم. م ــه بودی ــدان كمیت در زن
دقیقــه بــود! انشــان فقــط فرصــت مــى كــرد بــه بــدن خــود 
آبــى بزنــد. طوالنــى شــدن اســتحمام همــان و مهمان مشــت 
ــا  ــن روزه ــى از همی ــان! در یك ــدن هم ــان ش ــد زندانب و لگ
ــا  ــى ه ــد. زندان ــدان آوردن ــه زن ــریعتى را ب ــر ش ــوم دكت مرح
متوجــه دكتــر شــدند. نگهبــان هــا هــم ســراغ دكتــر رفتنــد و 

ــد. ــه او توهیــن كردن خیلــى ب
گفتند: تو براى چه آمدى اینجا؟

بعد سوال كردند: تو چریكى؟
گفت: بله

گفتند: اسلحه هم از تو گرفتند؟
گفت: آره

گفتند: پس وضعیتت خیلى خطرناكه.
بعد پرسیدند: اسلحه ات خودكار بود؟

گفت: بله
گفتند: ماركش چه بود؟

گفت: بیك!
ــان از  صــداى انفجــار خنــده ى زندانبــان بلنــد شــد و نگهبان

فــرط خشــم بــه جــان زندانیــان افتادنــد.
»مرتضی الویری«

نیکوکاری که حامی مبارزان بود
بــا زبــان ســاده و خودمانــى گفتــم: حــاج عمــو! مــا در دماونــد 
ــاج  ــى احتی ــه صندل ــه ب ــم ك ــكیل دادی ــه اى تش ــك جلس ی
داریــم. مــى خواهیــم ۵٠ عــدد صندلــى بخریــم. مــى خواهیــم 
در جلســات مــان ســنت شــكنى كنیــم. مثــل گذشــته نباشــد. 
بــا یــك ســبك جدیــد باشــد. گفــت: صندلــى دانــه اى چنــد 
اســت؟ گفتــم: هــر عــدد ۳ تومــن و ســه ریــال. صندلــى ارج 
ــد.  ــد ۵٠ عــدد بخری ــود. گفــت: بروی ــدازه ب ــن ان ــا همی تقریب
گفتــم: ممكــن اســت مــا در كنــارش چیزهــاى دیگــرى هــم 
بخواهیــم. گفــت: شــما برویــد تــا پنجــاه هــزار تومــان خریــد 
ــاب مغــازه  ــا پنجــاه هــزار تومــان آن ســالها، پنــج ب كنیــد. ب
قابــل خریــدارى بــود... مــا دیگــر ســر از پــا نمــى شــناختیم... 

انجمــن كاوش هــا داشــت جوانــه مــى زد!
»حاج حبیب اله توسلی«

دسته 
سینه زنی 

سیاسی!
ــت هــاى بچــه هــاى انجمــن كاوش هــا،راه  یكــى از فعالی
ــى  ــته سیاس ــه دس ــهور ب ــى مش ــینه زن ــته س ــدازى دس ان
ــا همــه دســته  ــود. ایــن دســته ب ــام محــرم ب مذهبــى در ای
ــته از  ــن دس ــت. ای ــاوت داش ــول تف ــزادارى معم ــاى ع ه
محلــه درویــش حركــت كــرده و بــه فرامــه مــى رســید. بــا 
آرامــش و متانــت! در عیــن حــال بــا ســبك جدیــد و نوحــه 
هــا و شــعرهاى انقالبــى! همیــن اقدامــات  در جلــب توجــه 
جوانــان و عمــوم مــردم تاثیــر زیــادى داشــت و آنهــا را بــه 
جلســات انجمــن جلــب كــرد. جلســاتى كــه در بــاغ مرحــوم 

ــت ایشــان انجــام مــى شــد. حــاج توســلى و حمای
»یوسف فروتن«

ــب  ــود و تخری ــرده ب ــه ك ــه حمل ــه فیضی ــوى ب ــم پهل رژی
هــاى بســیارى را بــه ســاختمان آن وارد آورده بــود. مرحــوم 
ــرم  ــه حاض ــام داد ك ــام پیغ ــه ام ــلى ب ــه توس ــاج عبدال ح
مخــارج تعمیــرات فیضیــه را برعهــده بگیــرم. امــام بــه حــاج 
ــالم  ــد اع ــد: بای ــه بودن ــود و گفت ــانده ب ــالم رس ــه س عبدال
ــا همــه مــردم كمــك كننــد و خــود را در  عمومــى كنیــم ت
ــم همــه  ــد و رژی ــه ســهیم بدانن بازســازى آجــر آجــر فیضی

ــد.  ــود بدان ــل خ ــردم را در مقاب م
»مرحوم حاج حبیب اله عسگراوالدی«

ما امکانات شما را نمی خواهیم!
كازینــوى آبعلــى را مــى خواســتند تبدیــل بــه مركــز فســاد و فحشــا كننــد. مــردم آبعلــى متدیــن و مومــن بودنــد و ایــن شــرایط را تــاب نمــى آوردنــد. مــردم آه از جملــه مردمــى 
بودنــد كــه ســالها در مقابــل كشــف حجــاب رضاخانــى و اصالحــات ارضــى محمدرضــا مقاومــت كــرده بودنــد. حــاال شــاهد بودنــد كــه رژیــم پهلــوى بــا بــازى گــرى هویــداى 
بهایــى كازینــو راه انداختــه اســت. اكثــر قریــب بــه اتفــاق كســبه بــه مهمــان كازینــو جنــس نمــى فروختنــد. آنهــا هــم بــه همیــن دلیــل وقتــى ســوار اتوبــوس بودنــد، صــداى بــوق 
اتوبوســها را درآورده و بــه كاســبان آبعلــى فحــش مــى دادنــد، مــردم هــم تحمــل نمــى كردنــد و روز جمعــه اى بــود كــه بــا آنهــا درگیــر شــدند. یكــى از نوچــه هــاى دبیــر اعالیــى 
)مدیركازینــو( از اتوبــوس پیــاده شــد، داشــت بــا جوانهــا درگیــر مــى شــد. یكــى از بچــه هــا مــى خواســت او را از پــل بــه رودخانــه پرتــاب كنــد! مــا را خواســتند. تعــدادى از كســبه 
بودیــم. دبیراعالیــى بــا چــرب زبانــى گفــت: مــا بــراى شــما جــاده مــى ســازیم، آســفالت مــى كنیــم، امكانــات مــى دهیــم... مــا هــم در جــواب گفتیــم: مــا امكانــات شــما را نمــى 

خواهیــم، مــال شــما و پــول شــما حــرام اســت!
»خاطره ای ازحاج میرزا علی باباییان
به نقل از حبیب اله مصیبی«

مذهب عامل رکود يا تحرک؟!
ــون  ــود: چ ــه ب ــدرم گفت ــه پ ــت ب ــران كمونیس ــى از دبی یك
پســرت فــردى مذهبــى اســت و مذهــب عامــل ركــود فكــرى 
اســت، یقینــا مرتضــى در كنكــور دانشــگاه پذیرفتــه نخواهــد 
ــن  ــه همی ــكان داد. ب ــخت ت ــرا س ــه ى او م ــن گفت ــد. ای ش
خاطــر شــب و روز را بــه هــم دوختــم. در شــبانه روز فقــط ۴ 
ســاعت خوابیــدم تــا ســرانجام دركنكــور سراســرى ســال ۴۶ 
از میــان چندیــن هــزار نفــر رتبــه ۲۲۹ را كســب كــردم و بــه 
ــه  ــر ب ــم. آن دبی ــابق( راه یافت ــر س ــریف )آریامه ــگاه ش دانش
خاطــر ایــن حرفــش خدمــت بزرگــى را در حــق مــن انجــام 
داد!! مــن تــالش كــردم نشــان دهــم مذهــب و مذهبــى هــا 

در جریــان علمــى هــم پیشــتاز هســتند
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قرار بود 
خلع سالحشان

 کنیــم
چهلمیــن روز شــهادت شــهید مرتضــى كاظمــى بــود. مــردم 
جیــالرد اعــم از زن و مــرد و پیــر و جــوان بــه میــدان آمــده 
ــه ى  ــه طــرف خان ــد و مشــغول شــعار دادن شــدند وب بودن
ــد. درگیــرى  ــه كردن ــد حمل افتخــارى مامــور ســاواك دماون
شــدیدى پیــش آمــد، عــده اى از جوانــان دســتگیر شــده و 
بــه ژاندارمــرى بــرده شــدند و خیلــى كتــك خوردنــد. فرمانده 
ژاندارمــرى تقاضــاى جلســه كــرد، مــا گفتیــم جلســه باید در 
حســینیه باشــد. قصــد ایــن بــود آنهــا را خلــع ســالح كــرده 
و ســالحها را پنهــان كنیــم. آنهــا فهمیدنــد و نیامدنــد. ناچــار 
ــه او  ــر چ ــد، ه ــه اى ش ــالرد جلس ــگاه جی ــاط درمان در حی
اصــرار كــرد مــردم نپذیرفتنــد و تظاهــرات مــردم همچنــان 

ادامــه یافــت!
»سید مسلم دادصفت«



به احترام شما،
 آقا اجازه ی خبر دارند

ــى آن  ــاى بیرون ــالن و فض ــینیه ى كی ــوعا، حس ــر تاس عص
ــادى  ــاه آب ــه ش ــت ال ــهید آی ــى زد. ش ــوج م ــت م از جمعی
ــال  ــى اش در برم ــخنرانى طوفان ــود. س ــم ب ــخنران مراس س
ــرد.  ــا ك ــه پ ــى ب ــاهى غوغای ــم ستمش ــره رژی ــردن چه ك
آنچنــان كــه مامــوران ژاندارمــرى تــاب نیاوردنــد و وى را از 
منبــر پاییــن كشــیده و بــه ژاندارمــرى و ســپس بــه ســاواك 
ــرده و  ــع ك ــرى تجم ــوى ژاندارم ــالن جل ــردم كی ــد. م بردن
خواســتار آزادى وى شــدند. ایــن حركــت باعث شــد ســاواك 
دســتپاچه شــده و او را آزاد كنــد. فــرداى آن روز ایــن شــهید 
شــاه آبــادى بــود كــه در مســیر عــزادارى، عــزادارى كیــالن 
بــه زیــارت در حلســه ى جوانــان كیالنــى پیشــتاز جمعیــت 
بــود. قبــل از نمــاز ظهــر عاشــورا، قــرار شــد ســخنرانى كنــد. 
فرمانــده پاســگاه زیــر بــار نمــى رفــت. اصــرار مــردم باعــث 
ــرام  ــه احت ــت: »ب ــار گف ــرد. ناچ ــرى بپذی شــد از ســر ناگزی
شــما، آقــا اجــازه ى خبــر دارنــد!« رحمــت خــدا بــر شــهید 
شــاه آبــادى كــه مــزد جهــادش را بــا شــهادت در عملیــات 

خیبــر گرفــت.
»محمدرضا امری کاظمی«

هیات حضرت رقیه )س(!
بچــه هــاى مذهبــى تصمیــم گرفتنــد بــراى پاســخگویى بــه 
ــان، جلســاتى را  ــاع از فضــاى فكــرى جوان ــا و دف شــبهه ه
ــه توســلى - توســط  ــاج عبدال ــد. مرحــوم ح ــدازى كنن راه ان
ــه  ــایانى ب ــاى ش ــك ه ــلى - كم ــه توس ــب ال ــاج حبی ح
ــى  ــرار دادن مكان ــار ق ــه در اختی ــن جلســات كــرد. از جمل ای
ــاغ خــود را كــه اكنــون محــل حــوزه  ــود كــه وى ب ــت ب ثاب
ــاى  ــرار داد. آق ــن ق ــاى انجم ــار اعض ــت در اختی ــه اس علمی
ــود  ــه ب ــون را هــم گرفت ــوروزى مجــوز رســمى كان ــر ن اصغ
كــه مشــكلى ایجــاد نشــود و بــراى ایــن كــه حســاس هــم 
نشــوند اســم ثبــت شــده؛ هیــات دینــى حضــرت رقیــه )س( 

بــود.

پیرغالمی
که دوبار تا پای اعدام رفت!

ــار  ــروازش را بختی ... یــك شــب قبــل از آمــدن امــام كــه پ
ــد. ســاعت  ــر كردن ــى كوپت ــا را ســوار هل ــود، م لغــو كــرده ب
پیــاده  را  دوازده شــب بردنــد میــدان جمشــیدیه و مــا 
ــاى  ــه ه ــن كیس ــتند و از ای ــان را بس ــم هایم ــد و چش كردن
ــم.  ــى دیدی ــى را نم ــرمان. جای ــیدند روى س ــى كش آمریكای
ــاده  ــار آم ــروه تیرب ــاال گ ــد، ح ــان دادن ــوار قرارم ــینه دی س
ــه طــول كشــید. همــه منتظــر  ــود. ســه چهــار دقیق شــده ب
بودیــم فرمــان شــلیك داده شــود و كارمــان یكســره شــود. 
یــك وقــت دیدیــم كــه خلبــان هلــى كوپتــر بــه افســر تیــر 
گفــت: دســتور دادنــد زندانــى هــا را برگرداننــد. دو مرتبــه مــا 
ــدان  ــل زن ــد تحوی ــه آوردن ــان كیس ــا هم ــد ب ــوار كردن را س

ــد! ــچ كــس نفهمی ــد... چــه شــود؟ چــه شــد؟ هی دادن
ــه  ــاز دو مرتب شــبى كــه امــام آمــد تــوى مدرســه علــوى، ب
ــاره  ــد میــدان تیــر. دوب ســر مــا كیســه كشــیدند، مــا را بردن
قــره باغــى زنــگ زد گفــت: اینهــا را برگردانیــد ســلول شــان! 
دو مرتبــه بــه زنــدان برگشــتیم تــا روزى كــه در ۲۲ بهمــن 

زنــدان جمشــیدیه را مــردم گرفتنــد و مــا آزاد شــدیم...
»خاطرات مرحوم حاج احمد کرمانی
 به نقل ازعلیرضا جمالی«

مرتضی عظیمی؛ 
حامی جوانان مبارز دماوندی

ــك روز از  ــود... ی ــته ب ــن گذش ــس م ــاه از حب ــدود ۶ م ح
ــگاه كــردم. دیــدم كســى در  ــه محوطــه ن دریچــه ســلول ب
ــدن  ــا دی ــت. ب ــتاده اس ــاب ایس ــور آفت ــر ن ــوار زی ــار دی كن
ــم: ان اهلل  ــد گفت ــود! بلن ــى ب ــاى عظیم او شــوكه شــدم. آق
مــع الصابریــن! توجهــش بــه مــن جلــب شــد. مســتقیم بــه 
ســوى مــن آمــد و بــا هــم گفــت و گــو كردیــم. در وســط 
گفــت و گــو مامــورى آمــد و عظیمــى مشــغول ذكــر شــد. 
ــه!  ــت: ن ــت؟ گف ــو داده اس ــم ل ــى را ه ــردم: كس ــوال ك س
ــد، فقــط گفتــم گونــى  هیــچ كــس را. هــر چــه كتكــم زدن
اعالمیــه هــا مــال مــن نیســت! روز بعــد آنچنــان او را مــورد 
ــن  ــه راه رفت ــادر ب ــر ق ــه دیگ ــد ك ــرار داده بودن ــكنجه ق ش
ــان در  ــدى گوی ــا مه ــى و ی ــا عل ــگان و ی ــگان لن ــود. لن نب
حالــى كــه دســتش را بــه دیــوار گرفتــه بــود جلــو مــى آمــد. 
بــه او گفتــم: مرتضــى جــان! اســم آن ســید را بگــو، او االن 
ــه!  ــده! گفت:ن ــرارى ش ــده و االن ف ــو ش ــت ت ــه غیب متوج
فــرداى قیامــت چطــور جــواب مــادرش حضــرت زهــرا)س( 

ــم! را بده
همــان شــب او را بــراى شــكنجه بردنــد و ایــن بــار چیــزى 
ــد و درون پتــو  ــاره كردن ــاره پ از او نگذاشــتند. جســم او را پ
در حالــى كــه بیهــوش بــود بــه ســلول بازگرداندنــد. آن شــب 
ــد. او ذره  ــى مان ــده نم ــح زن ــا صب ــى ت ــردم عظیم ــر ك فك
ــاب  ــد، كت ــد احم ــد... )احم ــو شــمع آب ش ــودش چ ذره وج

خاطــرات(.
... اثــرات شــكنجه بــر بــدن او بــراى همیشــه زندگــى اش 
ــخت  ــاى س ــارى ه ــار بیم ــش دچ ــان وفات ــا زم ــد و ت مان
ــارات آذر،  ــر انتش ــى مدی ــود... عظیم ــمى ب ــى و جس روح
ــه ســعیدى كــه انتشــاراتش مرجــع  ــت ال شــاگرد شــهید آی
توزیــع و نشــر كتــاب هــا و اعالمیــه هــاى امــام و مبــارزان 
بــود، بــه خاطــر ارتبــاط بــا اســتاد شــرافت، بــا بچــه هــاى 
دماونــد آشــنا شــده بــود و مغــازه اش در روبــروى دانشــگاه 

ــود... ــد ب ــارزان دماونی ــوق مب تهــران پات
ــا بیمــارى هــاى  بعــد از انقــالب تــا ســال ۱۳۶۸ همــواره ب
گوناگــون دســت و پنجــه نــرم كــرد... فرزنــد بزرگــش را در 
ــر  ــزرگ او را زمیــن گی تصــادف از دســت داد و ایــن غــم ب
كــرد... مدتــى هــم بــراى اســتراحت بــه دماونــد آمــد امــا در 
ســال ۱۳۶۸ پــس از عمــرى مبــارزه و جهــاد وتحمــل آزار و 

شــكنجه هــاى ستمشــاهى بــه لقــاء الــه پیوســت.
»حاج قاسم تبریزی«

کتری پر از آب جوش!
شــب عاشــورا هــم در حســینیه قاضــى صحبــت كــردم. دهــه 
ى عاشــورا بــه پایــان رســید. یكــى از مامــوران كــه دماونــدى 
بــود و تحــت تاثیــر ســخنان مــا قــرار گرفتــه بــود، پنهانــى 
بــه حــاج حســین علمــدارى گفتــه بــود كــه امشــب فالنــى 
ــت.  ــالح نیس ــه ص ــش ب ــر ماندن ــود، دیگ ــى ش ــتگیر م دس
قــرار شــد بــه تهــران برگــردم. زمســتان بــود و هــوا بســیار 
ــران  ــم ته ــاى مقی ــدى ه ــى از دماون ــدان. یك ــرد و یخبن س
ــى  ــن راه اصل ــاال ای ــت: احتم ــت، او گف ــزى داش ــین بن ماش
ــم  ــن ه ــرد. م ــوار ك ــم س ــواده اش را ه ــد. خان ــى بندن را م
لبــاس روحانیــت را درآورده و صنــدوق عقــب گذاشــتم. یــك 
طــرف مــادرش و طــرف دیگــر هــم همســرش نشســته بــود 
ــد.  ــودم كــه كســى شــك نكن و مــن هــم وســط نشســته ب
ــى  ــود، صندل ــد ب ــال دماون ــراد فع ــه از اف ــرى ك ــاى صف آق
جلــوى ماشــین نشســته بــود. قبــل از اینكــه ماشــین حركــت 
ــل  ــه داخ ــوش ب ــرى آب ج ــك كت ــت و ی ــده رف ــد، رانن كن
ــا بخــار آب فضــاى  ماشــین آورد. درب كتــرى را برداشــت ت
ماشــین را پــر كنــد. شیشــه هــاى ماشــین دیگــر از بیــرون 
دیــد نداشــت... ترفنــد بســیار جالبــى بــود... ایــن گونــه بــود 
كــه آب شــب از دســت ســاواك فــرار كــردم و نیمــه شــب 

راهــى قــم شــدم.
»حجت االسالم عبدوس«

آن نمايشنامه
 خاطره انگیز!

را   ۵۷ ســال  عاشــوراى 
گذاشــته  ســر  پشــت 
گــروه  بــا  بودیــم. 

ــواد  ــى و ج ــد رمضانعل ــون حمی ــهیدانى چ ــه ش ــان ك تئاترم
ــینیه  ــربداران در حس ــر س ــد، تئات ــم درآن بودن ــمى ه هاش
محلــه قاضــى اجــرا مــى كردیــم. ســربداران قصــه ى 
مقاومــت مــردم ایــران در برابــر مغــول هــا بــود. جالــب اســت 
كــه بــه جــاى لبــاس ســربازان مغــول، لبــاس ســربازان گارد 
شاهنشــاهى را انتخــاب كردهــى بودیــم. حســینیه از جمعیــت 
مــوج مــى زد. خبــر دادنــد پلیــس حســینیه را محاصــره كــرده 
ــم.  ــام كردی ــود، نمایشــنامه را تم ــى ب ــر زحمت ــه ه اســت. ب
ــه  ــویم ك ــارج ش ــیرى خ ــه از مس ــم ك ــوى آن بودی در تكاپ
ــت  ــت. فرص ــرق رف ــان ب ــویم. ناگه ــربازان نش ــار س گرفت
ــا از تاریكــى حســینیه و كوچــه  ــود ت ــده ب ــى  پیــش آم خوب
ــا  ــم. بعده ــوران بگریزی ــگ مام ــم و از چن ــتفاده كنی ــا اس ه
فهمیدیــم خواهــرزاده ام كــه آن موقــع ده ســال بیشــتر 
ــه محــض  نداشــت و پــدرش )حــاج ســلمان نورمحمــدى( ب
ایــن كــه فهمیــد ســربازان بــراى دســتگیرى مــا آمــده انــد، 
ــانده و  ــرق رس ــه ب ــه كارخان ــود را ب ــان خ دوان دوان و گری
ــد. حــاج ســلمان  ــد دایــى را دســتگیر كنن ــه مــى خواهن گفت
هــم كــه آن زمــان نگهبــان كارخانــه بــرق بــود، بــرق شــهر 
را قطــع كــرده بــود و ایــن فرصــت را بــراى بچــه هــا فراهــم 

ــود. ــرده ب ك
»حاج علیرضا علیجانی«



نمايشنامه انقالبی
یكــى از كارهایــى كــه قبــل از انقــالب بــه عنــوان 
ــم  ــى دادی ــخیص م ــان تش ــراى خودم ــالت ب رس
ــه  ــود. ك ــى ب ــاى انقالب ــه ه ــش نام ــراى نمای اج
ــع  ــر واق ــا موث ــه ه ــش نام ــن نمای ــا از ای ــد ت چن
ــا  ــردم. دو ت ــى ك ــرا م ــم اج ــودم ه ــن خ ــد. م ش
از نمایشــنامه هــا هــم زبــان زد بــود. یكــى 
ــود.  ــدى ب ــن ع ــرى حجرب ــودو دیگ ــربداران ب س
ــردم.  ــى ك ــرا م ــن اج ــدى را م ــن ع ــش حجرب نق
ــازى  ــرورش ب ــوزش و پ ــالن آم ــار در س ــد ب چن
مــى كردیــم. چــون باالخــره احســاس دیــن مــى 
ــه ى  ــدى در محل ــن عی ــش حجــر ب ــم. نمای كردی
ــب  ــالب تحــت تعقی ــل از انق ــه قب ــود ك قاضــى ب
قــرار گرفــت و محاصــره شــد. شــهربانى آمــد و مــا 
ــه بیشــتر  ــش نام ــود نمای ــم. خ ــرار كردی ــبانه ف ش
مقایســه ى دوران امیرالمومنیــن، حجربــن عــدى و 
ــا ایــن زمــان یــك مقــدارى در  اینهــا را داشــت. ب
شــمه ى مــردم سیاســى آمــده بــود. مثــال حجربــن 
ــه  ــى ریخت ــز، طرح ــه می ــد ب ــدى را بســته بودن ع
بودنــد كــه ســیخ را داغ مــى كردنــد و بــه گوشــت 
ــدن  ــه ب ــد ب ــى زدن ــه م ــگار ك ــد ان ــى زدن او م
حجربــن عــدى. ایــن گونــه شــكنجه مــى دادنــد. 
ــد. ــى ریختن ــد و اشــك م ــى كردن ــه م ــت گری مل
»حسنعلی نوحی«

زندان جزای تیراندازی نکردن!
نمــى توانســتم بــه ســوى هموطنــان و همشــهریانم اســلحه 
بگیــرم. حتــى تیرانــدازى هوایــى را هــم بــر خــود مجــاز نمــى 
ــمس -  ــرگرد ش ــهربانى - س ــس ش ــب رئی ــتم. آن ش دانس
دســتور داد بــراى رعــب و وحشــت مــردم از گفتــن اهلل اكبــر 
روى پشــت بــام هــا و تظاهــرات، تیرانــدازى هوایــى كنیــم. 
خشــاب هــا را پــر از تیــر كردیــم. مــن بــه گوشــه اى رفتــم و 
بــه راز و نیــاز بــه درگاه خــدا پرداختــم. بعــد از عملیــات، بــه 
ــد كــه اســلحه مــن  ــد. فهمیدن بازرســى اســلحه هــا پرداختن

پربــوده و مــن هیــچ تیرانــدازى نكــرده ام.
سرگرد شمس گفت: چرا تیراندازى نكردى؟

گفتــم: اگــر از تیرانــدازى مــن زنــى بــاردار از تــرس و وحشــت 
ــل نداشــت و  ــكاب قت ــا ارت ــى ب ــچ فرق ــرد هی ــى ك ســقط م
ــم.  ــى كن ــرده و نم ــدازى نك ــر تیران ــن خاط ــه همی ــن ب م
بــه همیــن خاطــر مــرا زندانــى كردنــد. چندیــن روز زندانــى 
ــه  ــى را ك ــى غذای ــردم. حت ــر ب ــه س ــذا ب ــدون غ ــدم و ب ش
ــه  ــه رودخان ــد و ب ــم مــى فرســتادند مــى گرفتن ــواده برای خان

ــد. ــى انداختن م
»مرحوم حاج ابوالقاسم عربی«

صبر کنید! می آيم
در مســجد هدایــت تهــران، بعــد از نمــاز، موضــوع انجمن كاوش 
هــا را بــا شــهید باهنــر مطــرح كردیــم. ایشــان ابتــدا نپذیرفــت. 
ــد. رفــت و  ــود. ایشــان تهــران بــود و مــا دماون طبیعــى هــم ب
ــان  ــه ایش ــن ب ــود. م ــل االن نب ــه مث ــیله ى نقلی ــا وس ــد ب آم
گفتــم: اگــر فــرداى قیامــت خداونــد متعــال از مــا ســوال كنــد 
ایــن جــوان هــا داشــتند منحــرف مــى شــدند و شــما متوجــه 
بودیــد، چــرا كارى نكردیــد؟ مــا مــى گوییــم: مــا آمدیــم پیــش 
آقــاى باهنــر و بــه ایشــان گفتیــم بیاییــد و هدایــت كنــد، قبــول 
نكردنــد! آقــاى باهنــر گفتنــد: صبركنیــد، مــى آیــم! نشــان بــه 
همــان نشــان كــه یــك ســال تمــام جمعــه هایشــان را بــراى 
ــال  ــانى یكس ــى كاش ــاى امام ــن كار را آق ــتند. همی ــا گذاش م

بــراى مــا انجــام دادنــد.
)حاج حسین شریعتمدارى، در مصاحبه با كیهان فرهنگى(

در دانشــگاه تربیــت معلــم بــه مــن اطــالع دادنــد كــه ســاواك 
ــه دنبــال دســتگیرى شماســت. مــن فعالیــت هایــم را ادامــه  ب
ــه  ــدم و ب ــتگیر ش ــن ۴۹ دس ــتم. در بهم ــرس نداش دادم و ت
زنــدان رفتــم. اســامى بچــه هــاى انجمــن كاوش هــا همراهــم 
بــود. از روى ایــن اســامى همــه را دســتگیر كردنــد. بــه خانــه 
ــون  ــا چ ــد ام ــوم آورده بودن ــم هج ــان ه ــرادرم و خودم ى ب
خبــر داشــتند، اعالمیــه هــا را در باغچــه مخفــى كــرده بودنــد. 
بیســت روز بازجویــى و زندانــم طــول كشــید. آزاد شــدم. دو مــاه 
بعــد دوبــاره دســتگیر شــدم و چنــد مــاه در زنــدان بــودم. ایــن 
ــد  ــم بودن ــت معل ــاالت دانشــگاه تربی ــال مســایل و مق ــار دنب ب

كــه نتوانســتند چیــزى بــه دســت بیاورنــد.
»حاج روح اله میرزایی«

بـانـوان و 
انجمن کاوش های دينی و علمی

مــن در كنــار تحصیــل، در جلســات انجمــن كاوشــها شــركت مــى كــردم كــه در محلــه فرامــه تاســیس شــده بــود. خانــم هایــى را 
بــراى ســخنرانى مــى آوردنــد كــه خانــم زینــت بخــش را بــه یــاد دارم. ایشــان در جلســاتى كــه داشــتند كتــاب معرفــى مــى كردنــد 
و مــى گفتنــد هــر كــس روى آن تحقیــق كنــد جایــزه دریافــت مــى كنــد. از جملــه ایــن كتــاب هــا، فلســفه صلــح امــام حســن 
)ع( بــود كــه آن را مطالعــه كــرده و صحبــت كــردم. خیلــى مــرا تشــویق كردنــد... یــك بــار از آقــاى تبریــزى خیلــى كتــاب گرفتــه 
بــودم و بــه دماونــد آوردم. ســوار اتوبــوس شــدم. شــخصى متوجــه شــده بــود كــه مــن كتــاب همــراه دارم، نزدیــك پاســگاه كــه 
رســیدیم ماشــین را نگــه داشــتند، افســرى وارد ماشــین شــد و بــه مــن گفــت كــه پیــاده شــو! هنگامــى كــه داشــتم پیــاده مــى 
شــدم، كارت دانشــجویى را بــه شــكلى زیــر لبــاس هایــم پنهــان كــردم. از مــن پرســید: كتــاب جــا بــه جــا مــى كنــى؟ گفتــم: چنــد 
كتــاب ســر راه دیــدم و خریــدم. بــه مــن گفــت: اهــل كجــا هســتى؟ گفتــم: بــرادرم در تهــران كارگــز اســت و خــودم اهــل مشــاء 
هســتم. آن افســر بــه مــن خندیــد و گفــت: خانــم بــرو! خــدا را شــكر كــن یكــى مثــل خــودت رســیده واال بــه ایــن ســادگى هــا 

نمــى توانســتى از دســت پاســگاه و شــهربانى خــالص شــوى! 
»سرکار خانم زمانیان«

بالل انقالب 
در دماوند

ــا  ــراه ب ــد هم ــه ش ــالب ك انق
ــى  شــهید محمــد رضــا علیجان
 ، میرزایــى  الــه  نصــرت  و 
شــعارگوى تظاهــرات شــد . 

كــم كــم خــود او شــعار گــوى اصلــى شــد ، یــاد محــرم ۵۷ بــه خیــر .
آقاى عاصى مداح مبارز قمى این شعر را ساخته بود .

حــاج حســین فتاحــى مــردم را در میــدان ۱۷ شــهریور متوقــف كــرد . 
از آنهــا خواســت ایــن شــعار را بدهنــد ، نزدیــك اذان مغــرب ، هــوا رو 
بــه تاریكــى نهــاده اســت . گارد اعزامــى از قزویــن تــا دنــدان مســلح 
روبــروى جمعیــت ایســتاده  انــد . حــاج حســین مــى گویــد : ایــن شــعار 

را  تكــرار كنیــد :
آزادگان اسالم 

وضوى خون بگیرید
ماندن اگرچه ننگ است 

بهتر كه ما بمیریم 
كیست مرا یارى كند          لبیك لبیك
از دین نگه دارى كند         لبیك لبیك 

از كربالى دیروز              تا كربالى امروز 
آید ندا از حسین 

كیست مرا یارى كند          لبیك لبیك 
از دین نگه دارى كند         لبیك لبیك 

صــداى جمعیــت چندیــن هــزار نفــرى در فضــاى میــدان ۱۷ شــهریور 
مــى پیچــد ، انســان بــا همــه ى وجــودش عظمت عاشــورا را احســاس 

مــى كــرد .
حــاال كــه چهــل ســال اســت حــاج حســین فتاحــى در همــه تظاهــرات 
ــازه هــا ، نمــاز جمعــه هــا ، بــالل  هــا ، راهپیمایــى هــا ، تشــییع جن

انقــالب در دماونــد اســت 
حنجره اش پرتوان و توفیقش مستدام باد .



نگاهی به زندگی شهید واالمقام حسن فرداسدیداستان آقای اسدی
- نمازخانــه ى پــادگان جهــرم در ســكوت نیمــه شــب فــرو رفتــه بــود؛ فقــط صــداى قــرآن 

مــى آمــد و نمــاز. هیــچ س نمــى دنســت چــرا دو ســرباز مدتــى اســت شــبها تــا دیروقــت 

بــه نمــاز )قــرآن( مــى ایســتند. صــداى زارهــاى اســتغفار گفتــن آنهــا از دور شــنیده مــى 
شــد. ایــن حكایــت آن شــب حســن بــود و ناصــر!

- آن شــب وقتــى نمــاز مغــرب و عشــا را خواندنــد، حســن قــرآن را بوســید و بــر چشــم 

گذاشــت. بــه ناصــر گفــت: صبــح فــردا چهــارم آبانــه؛ تیمســار بــراى ســان مــى یــاد. یــا 

از ســمت شــرق مصــال وارد مــى شــه یــا از ســمت غــرب. راه دیگــه اى نــداره... بــا هــم 

ــك  ــر. ی ــرداى دیگ ــك ف ــدند. ی ــردا ش ــاده ف ــد و آم ــرور كردن ــر م ــار دیگ ــه را یكب ــدگار!نقش فــرداى مان

- حســن بــه ناصــر - كــه حــاال یــار همراهــش شــده بــود - گفــت: بایــد بــه حمــام برویــم 

و غســل شــهادت كنیــم. بایــد لبــاس هــاى شــخصى مــان را زیــر لبــاس ســربازى بپوشــیم 
تــا بعــد از عملیــات بــا لبــاس شــخصى فــرارى شــویم. 

- فــردا صبــح یــك نمــاز جماعــت دو نفــره را ســربازها مــى دیدنــد كــه امامــش حســن 

و چــه طرحــى در انداختــه انــد.بــود و مامــوش ناصــر! امــا هیچكــس نمــى دانســت ایــن امــام و مامــوم چــه در ســر دارنــد 

ــاده  ــردار و آم ــدان مصــال وارد شــد؛ ســربازها خب ــپ تیمســار از ســمت چــپ می - ... جی

ــا چــه وسواســى بچــه  ــد كــه حســن ب ــد. ناصــر از آن ســوى میــدان مــى دی ایســتاده ان

ــه آنهــا نرســد. ــدازى آســیبى ب ــان تیران هــاى بازیگــوش را دور كــرد كــه در زم

- تیمســار نــادور همــراه ســرهنگ تصاعــدى، آرام و خرامــان بــه ناصــر نزدیــك شــدند. او 

تفنــگ را از قبــل مســلح كــرده بــود. فقــط بایــد ضامــن را رهــا مــى كــرد روى تــك تیــر 

یــا رگبــار. آن وقــت، آتــش در میــدان بــه پــا مــى شــد كــه تــا گــوش شــاه مــى رســید.

این را حسن گفته بود:»جشن آتش بازى توله شاه رو توى جهرم راه مى اندازیم.«

- تیمســار ایســتاده بــود روى ركاب جیــپ؛ از احتــرام نظامــى ســربازى لــذت مــى بــرد و 

ســان مــى دیــد. یــك دفعــه از صــف ســربازها یكــى، یــك قــدم جلــو گذاشــت. تكبیــر 

بــود. تیــر بــه ســرهنگ تصاعــدى خــورده بــود.گفــت: اهلل اكبــر ... میــدان آتــش گرفتــه بــود. تیمســار مثــل مــوش الى صندلــى شــده 

ــد تــوى  ــود. پیچی ــه ب ــاالى ســرش گرفت ــد، تفنگــش را ب - وقتــى از میــدان بیــرون دوی

ــاس  ــار شــهر مــى رســد. لب ــه نخلســتان هــاى كن یــك كوچــه فرعــى كــه انتهایــش ب
ــد. ــد ش ــق ناپدی ــاى اف ــربازى اش را درآورد و در انته س

ــدى  ــن فرداس ــد و حس ــدگار ش ــرم مان ــردم جه ــه م ــن و حافظ ــى در ذه ــدان مصل - می

بــه زنــدان افتــاد و در زنــدان قصــر در حالــى محكــوم بــه اعــدام شــده و منتظــر اجــراى 

ــد. ــاى انقــالب بمان ــد كــه پ ــود كــه خورشــید ۲۲ بهمــن دمیــد. حســن مان حكمــش ب

- دفــاع مقــدس او را بــاز هــم از جــاى كنــده بــود. در عملیــات ثامــن االئمــه و رمضــان 

و الفجــر مقدماتــى و یــك از پرچمــداران بــود. جانبــاز شــده بــود امــا ایــن بهانــه اى نبــود 

كــه بــه جبهــه نــرود. حتــى شــهادت بــرادرش علیرضــا او را پابســت خانــه و زندگــى نكــرد. 

ــادى  را بــه عــرش رســاند.بلنــدى هــاى حــاج عمــران در والفجــر ۴، حســن فرداســدى، جــوان مومــن احمدآب

 ابراهیم زاهدی مطلق، نشر شاهدبرگرفته از رمان آقای اسدی
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ســالها قبل،عالمــه بزرگــوار حضــرت اســتاد جــوادى آملى،طبــق رســم زیبــا و آموزنــده شــان در 
زیــارت اهــل قبــور كــه ســیره و منــش آن عالــم بــزرگ اســت،به آرامســتان مزبــور آمدنــدو در 
جــوار مــزار شــهدا.از ایــن ســه قبــر پرســیدند كــه آن زمــان ،ســنگ قبرهایــى شكســته و رنــگ 

و رو رفتــه داشــتند و بــر آنهــا نوشــته بود:شــهید گمنــام!!
علت عدم رسیدگى را جویا شدند؟

گفتیــم :اینهــا را نمیشناســیم!برخى مــى گوینــد از ماركسیســتها بــوده انــد و بــه همیــن جهــت 
كســى رغبــت بــه تعمیــر و ســاماندهى آن نكــرده اســت.

گفتند:سند و مدركى دارید،كه آنها كمونیست بوده اند؟!
گفتیم:نخیر!

ــه  ــى زد و ب ــم م ــب ماركسیس ــن را برچس ــیارى از مبارزی ــاواك بس ــان ها،س ــد:آن زم گفتن
ــه شــوروى كمونیســت و چیــن و...متهــم مــى كرد.شــاید اینهــا از همــان دســته  وابســتگى ب

ــند!! ــده باش ــم ش ــاواك، مته ــب دروغ س ــه برچس ــند،كه ب باش
واقعا ما به این موضوع فكر نكرده بودیم!

گفتند:حــاال فــرض كنید،اینهــا كمونیســت بودند،چنــد جــوان ،آن هــم در ســالهایى پــر خفقــان 
كــه هیــچ مبــارزى پیــروزى و تشــكیل حكومــت بــه مخیلــه اش هــم خطــور نمــى كرد،ســوداى 
مبــارزه بــا ســتم را داشــتند،بر طبــق عقیــده خودشــان...اگر ایــن هــم باشــد ،بــه خاطــر ایــن كــه 
جــوان بودنــد و بــه خاطــر آرمــان مبــارزه بــا اســتبداد مــى جنگیدنــد ،بــاز هــم قابــل احترامنــد...

بایــد قبورشــان را احیــاء كنیــد....و احیاء شــد.
حــاال اگــر گذرتــان بــه آرامســتان فرامه؛بهشــت رقیه؛گلســتان شــهدا،افتاد بــه ایــن ســه شــهید 

گمنــام اداى احتــرام كنید.برایشــان فاتحــه اى نثــار كنیــد.

ايـن سـه نفـر!!
به ياد شهدای گمنام دوران مبارزه در شهر دماوند!!

ــاى  ــا فض ــارزه نمیفهمیدم.ام ــزى از مب ــى چی ــتان بودم.خیل ــوم دبس ــا س كالس دوم ی
ــواده و محیــط محــدود شــهر دماونــد در آن ســالها،باعث مــى شــد ،خیلــى خبرهــا  خان
ــام  ــل محافــل شــود و  زمزمــه درگوشــى مــردم گــردد.در ای زود در شــهر بپیچــد و نُق
زمســتان ســال ۵۲-یــا ۵۳-در شــبى از شــبهاى ســیاه خفقــان دشمن،آرامســتان محلــه 
ــود. ــوران دســتپاچه ى ســاواك ب ــوى مام ــى ســروصدا و تكاپ فرامــه ،شــاهد حضــور ب

همــان نیمــه شــب آمــده بودنــد دنبــال برخــى از محلــى ها،كــه گویــا مرحــوم حاج شــبخ 
عبدالحســین لطیفى)قــارى صحیــح خــوان و بــا صفــاى قرآن(هــم از ایــن جملــه بــود.

ســه پیكــر آغشــته بــه خــون و زخمــى و مجــروح كــه در الیــه هــاى پالســتیك پیچیــده 
بودنــد،در آن شــب مرمــوز ،مخفیانــه و غریبانه،تنهــا و بــى نــام و نشــان،به خــاك ســپرده 
شدند!كســى چیــزى از هویــت آنــان نمیدانســت.این قــدر معلــوم بــود كــه جوانانــى  ده 
بیســت ســاله انــد.و زندانــى بــوده انــد.و شــكنجه شــده انــد!و شــهید شــده انــد.و كســى 
نبایــد بدانــد اینهــا كیســتند!!اهل كجاینــد؟از كــدام گــروه و ســازمان مبارزنــد؟!در كــدام 

زنــدان شــكنجه و شــهید شــده انــد؟!
هیــچ كــس هیــچ ندانســت و هنــوز هــم ،پــس از چهــل و پنــج ســال كســى نمــى دانــد.

در ســازمان اطالعــات و ســاواك شــاه هــم گویــا سندى؛گزارشــى؛خبرى؛وجود ندارد.ایــن 
قــدر مــى دانیم،اینهــا ســه جوانند....زندانى.....شــكنجه شــده و ....شــهید...همین!

دیگر هیچ كس ،چیزى ندانست و نمى داند!!
هیچ خبرى نیامد و هنوز هم..!!


