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بزرگان��ي چ��ون،  س��يد محمود طالقاني، حس��ينعلي 
منتظري،   اكبر هاشمي رفسنجاني، سيدعلي خامنه اي 
و محمدرضا مهدوي كني برخ��ي از خطباي نماز جمعه 
تهران از ابتداي انقالب تاكنون بودن��د و حال، با حكمي 
كه روز گذش��ته از جانب مقام معظم رهبري صادر شد، 
حجت االسالم سيد محمدحسن ابوترابي فرد به عنوان امام 
جمعه موقت تهران منصوب و قرار شد كه نماز جمعه اين 
هفته تهران به امامت اين روحاني معتدل و متخلق اقامه 

شود. 
هم اكنون حض��رت آيت اهلل خامنه اي، ام��ام جمعه دايم 
تهران است. نخستين نماز جمعه تهران پس از پيروزي 
انقالب، در تاريخ 5 مردادماه سال 58 و به امامت آيت اهلل 
سيد محمود طالقاني در دانشگاه تهران برگزار شد و حاال 
چند سالي است، روحانيوني همچون آيات احمد جنتي، 
امامي كاش��اني، موحدي كرماني و حجج االسالم كاظم 
صديقي و س��يد احمد خاتمي در مقام ائمه جمعه موقت 
پايتخت به فراخور اين مسووليت خطير را ايفا مي كنند 
و از اين پس، ابوترابي فرد نيز در ايفاي اين مسووليت،   اين 

روحانيون را همراهي خواهد كرد. 

اميد به تريبون هاي منتقد
حجت االسالم ابوترابي فرد، نايب رييس پيشين مجلس 
ش��وراي اس��المي كه يكي، دو سالي اس��ت، همزمان با 
پايان عمر مجلس نهم كمتر به امور سياس��ي مش��غول 
بوده، حال در شرايطي اين مس��ووليت خطير را برعهده 
مي گيرد كه تريبون نماز جمعه هم��واره و به ويژه با روي 
كار آمدن دولت اعتدالگراي تدبير و اميد از س��ال 92 به 

اين سو، به دليل برخي رويكردهاي جانبدارانه و انتقادات 
بيش از حد از سوي برخي ائمه جمعه عليه دولت يازدهم 
و دوازدهم و سياست هاي آشتي جويانه روحاني در امور 
خارجي و داخلي، با انتقاد ناظران روبه رو شده و همزمان، 
عدم استقبال قابل انتظار از حضور در اين مراسم سياسي-

مذهبي كه »وحدت آفرين��ي« از مهم ترين انگيزه هاي 
وجودي اش ب��وده، تحليلگ��ران را به فكر فرو ب��رده بود. 
به ويژه وقتي صفوف نماز جمعه اين سال ها را با آنچه در 
سال هاي نخس��ت پيروزي انقالب و زماني كه خطبايي 
همچون طالقاني امامت نماز جمع��ه پايتخت را برعهده 
داش��تند، مقايس��ه مي كردند.  در يك چنين شرايطي 
است كه حضور ابوترابي فرد معتدل و اخالقمدار مي تواند 
بسيار اميدبخش باشد. آن هم وقتي تريبون نماز جمعه 
پايتخت در سال هاي گذشته عمدتا در اختيار طيفي از 
روحانيون سياسي نسبتا تندرو و منتقد دولت قرار داشته 
و حال، رويكرد اخالقي ابوترابي فرد به عنوان يك روحاني 
اصولگراي معتدل مي تواند آغازگ��ر فصلي نو در تبيين 
مسائل كالن اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي از 

اين تريبون ارزشمند و حائز اهميت باشد. 

زندگي سياسي خطيب جديد تهران
ابوترابي فرد كه در مجلس اصالح طلب شش��م، به عنوان 
نماينده قزوي��ن و آبي��ك و يكي از اعضاي فراكس��يون 
اقليت تاثير چنداني در امور مختل��ف پارلمان فعال آن 
دوره نداشت، با آغاز به كار مجلس هفتم موفق به حضور 
در هيات رييس��ه، آن هم به عنوان يكي از دو نواب رييس 
مجلس شد. عنواني كه تا پايان كار مجلس هفتم نيز حفظ 
شد و همزمان با آغاز مجلس هشتم، پس از 4 سال حضور 
در جايگاه نايب رييس دوم مجلس، اين بار با كسب آرايي 

به نسبت بيش از 4 سال مجلس هفتم، باالتر از محمدرضا 
باهنر در جايگاه نايب رييس نخست مجلس قرار گرفت. 
جايگاهي كه ابوترابي ف��رد آن را تنها در اجالس��يه آخر 
مجلس هشتم از دس��ت داد. در آستانه تشكيل مجلس 
نهم، او ك��ه در آن زمان پس از حض��ور در 3 دوره متوالي 
موفق به نشستن بر كرسي نايب رييسي مجلس در هفت 
سال از هشت سال مجالس هفتم و هش��تم شده بود، از 
تهران وارد رقابت هاي انتخاباتي ش��د و پس از موفقيت 
در كس��ب آراي مردم تهران، با صالبتي بيش از گذشته، 
راي نمايندگان مجلس نهم را نيز به دس��ت آورد و چهار 
س��ال پياپي به عنوان نايب رييس نخس��ت مجلس در 
اداره مجلس نقش آفريني كرد.  البته روند كاميابي هاي 
سياسي اين اصولگراي معتدل در انتخابات مجلس دهم 
دوام نيافت و ابوترابي فرد نيز همچون 29 اصولگراي ديگر 
فهرست ائتالف بزرگ اصولگرايان در تهران در رقابت با 30 
نامزد ليست اميد از حضور در مجلس دهم بازماند. با اين 
همه، نقش موثر او در جري��ان تصويب برجام در مجلس 
نهم همواره مورد تكريم و تقدي��ر اصالح طلبان و به ويژه 
جريان اعتدالگراي دولت تدبير و اميد بوده اس��ت. آنجا 
كه ابوترابي فرد به عنوان يكي از 15 عضو كميسيون ويژه 
بررسي برجام در مجلس نهم، نحوه تهيه گزارش نهايي 
اين كميسيون را جانبدارانه ارزيابي كرد و به همراه مسعود 
پزشكيان و غالمرضا تاجگردون اصالح طلب، عباسعلي 
منصوري آراني اعتدال��ي و البته عالءالدي��ن بروجردي 
اصولگرا چند ساعت پيش از قرائت اين گزارش در صحن 
علني مجلس، از عضويت در آن كناره گيري كرد.  فارغ از 
اين رويكرد سياسي اعتدالي ابوترابي فرد اما آنچه همواره 
ازسوي نزديكان اين سياستمدار روحاني مورد تاكيد قرار 
گرفته است، اخالقمداري و روحيه معنوي او بوده و آنچه 

مجلس را متقاعد كرده كه در اعطاي راي به ابوترابي فرد به 
عنوان نايب رييس نخست مجلس شك و ترديدي به خود 
راه ندهند، همين روحيه اخالقي او بوده است. ابوترابي فرد 
با اتكا به همين روحيه بود كه بس��ياري از مش��كالت در 
مجلس را با كدخدامنش��ي رفع و رجوع مي كرد و ازقضا 
احتماال همين روحيه متفاوت او باعث شد رهبر معظم 
انقالب در مردادماه س��ال90 طي حكمي او را به عنوان 
يكي از اعضاي هيات عالي ح��ل اختالف و تنظيم روابط 
قواي سه گانه منصوب كند.  البته حضور ابوترابي فرد در 
عرصه سياس��ت، صرفا به همين چن��د دوره نمايندگي 
محدود نمي شد. او در سال 92 و در جريان انتخاباتي كه 
نهايتا با پيروزي روحاني به انجام رسيد، خود را به عنوان 
يكي از 5 كانديداي ائتالفي در جريان اصولگرا، نامزد كرد 
و البته درنهايت با انصراف از ادامه رقابت، همچون ديگر 
اعضاي ائتالف، تا پايان روز انتخابات در ميدان نماند. با اين 
حال نامه اي كه همان زمان با امضاي بيش از 200 نماينده 
براي انصراف ابوترابي فرد تهيه و در صحن علني مجلس 
قرائت ش��د، نش��ان از عمق محبوبيت اين سياستمدار 
معتدل در مجلس داشت. بيانيه اي كه در آن از ابوترابي  فرد 
درخواس��ت ش��د با انص��راف از حض��ور در رقابت هاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري، امكان بهره مندي مجلس 
و ملت ايران را  از خدمات وي فراهم س��ازد. حال به  نظر 
مي رسد حضور ابوترابي فرد در نمازجمعه تهران مي تواند 
به خوبي امكان بهره من��دي آحاد مل��ت از خدمات اين 
روحاني متخلق را فراهم آورد. انتخابي كه حاال با استقبال 
طيف هاي مختلف سياسي روبه رو شده و در يكي از همين 
واكنش ها، حسام الدين آشنا، مش��اور رييس جمهور در 
 توييتي نوش��ته اس��ت: »اگر تهران باش��م، اين هفته به 

نماز جمعه مي روم.«

اصولگراي��ان هن��وز حس��ن روحان��ي را در قام��ت 
رييس جمهوري باور ندارن��د. گويي همچن��ان او را يك 
كانديداي در حال رقابت مي بينند. از همين روي ش��ايد 
پيش��نهاد مناظره مي دهند يا دايما از ه��ر تريبوني براي 
رقابت با رييس جمهوري مس��تقر استفاده مي كنند. آنها 
مترصد فرصتند تا از هر كاهي كوه بس��ازند. فرقي ندارد 
موضوع اقتصادي و معيشتي باشد يا پيشنهادي مبتني بر 

اصول قانون اساسي. 
»براي يك بار هم كه ش��ده، درباره مساله بسيار مهم كه 
ممكن است اختالفي هم باشد... ]مساله اي كه[ براي همه 
اهميت دارد و در زندگي همه تاثيرگذار است، نظر مستقيم 
مردم پرسيده شود.« حس��ن روحاني، رييس جمهوري 
مي خواهد تابوي رفراندوم در ايران شكسته شود؛ اصل 59 
قانون اساسي كه تنها دوبار پس از انقالب اسالمي مقبول 
واقع ش��ده اس��ت؛ يك بار براي انتخاب نظام جمهوري 
اس��المي در آذر 58 و بار ديگ��ر در مرداد س��ال 68 براي 
بازنگري قانون اساسي.  رييس جمهوري حقوقدان به قانون 
اساسي اميد دارد تا در زمانه فش��ار چه از سوي مخالفان 
دولت و اف��كار عمومي چه از س��وي برخ��ي ذي نفوذان 
تاثيرگذار مفري يابد. او 22 بهمن امسال، درست در سالروز 
پيروزي انقالب اس��المي مردم را براي بيان خواسته شان 
خطاب قرار داد. با اين ح��ال مخالفان دولت از هيچ حمله 
و هجمه اي فروگ��ذار نكرده اند. آنها هن��وز و همچنان در 
اتمسفر انتخابات به سر مي برند؛ فضايي كه قريب به 9 ماه 
از آن مي گذرد. عباس��علي كدخدايي، سخنگوي شوراي 
نگهبان در واكنش به سخنان حسن روحاني نوشته است: 
طرح پيشنهادي رييس جمهوري كارشناسي شده نيست 
زيرا كاربرد اصل 59 براي همه كساني كه به حقوق اساسي 
آشنا هستند، مشخص است و اين مساله نيازي به بحث 
ندارد. همزمان  محمدنبي حبيبي،  دبيركل حزب موتلفه 
اسالمي نيز از همين جايگاه،  رييس جمهوري را به مناظره 
دعوت كرده و با انتقاد از سخنان روحاني در روز 22 بهمن، 
از او خواسته تا دعوت موتلفه را درباره طرح مسائلي از قبيل 
رفراندوم، بن بست سياسي و ارايه تصويري ناقص از اوضاع 
اقتصادي و معيشتي مردم براي ش��ركت در يك مناظره 
زنده بپذيرد.  نبي  حبيبي دبيركل حزبي است كه در همين 
انتخابات رياس��ت جمهوري گذش��ته كانديداي حزبي 
معرفي كرد. مصطفي ميرسليم، از اعضاي شوراي مركزي 
حزب موتلفه اسالمي به نمايندگي از اين حزب كانديدا شد 
و دست كم تا يكي، دو روز قبل از 29 ارديبهشت مورد تاييد 
همه اعضاي حزب قرار گرفت. او به نمايندگي از موتلفه در 
مناظرات انتخاباتي شركت كرد. از روحاني پرسيد و پاسخ 
شنيد. برنامه هاي خود را به عنوان يك كانديداي حزبي از 
تريبون هاي مختلف مطرح كرد و به پرسش هاي مناظرات 
صداوسيما پاسخ داد. با اين حال او در جريان رقابت براي 
پاستور كس��ي بود كه كمترين توجه  را به خود جلب كرد 
و توانس��ت تنها كمت��ر از 500 هزار راي يعن��ي قريب به 
يك درص��د آرا را به خ��ود اختصاص ده��د. بنابراين اين 
حزب دست كم در س��ه برنامه سه ساعته فرصت مناظره 
با حسن روحاني را داشته اما مورد استقبال افكار عمومي 
قرار نگرفته و پذيرفته نشده اس��ت.  اما اين تنها دبيركل 
حزب موتلفه نيست كه همچنان در سياست ورزي رنگ 
و بوي انتخاباتي را لحاظ مي كند. س��يد ابراهيم رييسي، 
 توليت آستان قدس و جدي ترين رقيب حسن روحاني در 
انتخابات دوره دوازدهم هم با كنايه از صحبت هاي روحاني 
ياد كرده اس��ت. رويارويي اصولگرايان با رييس جمهوري 
مس��تقر همچنان ادامه دارد. حس��ن روحاني از جايگاه 
رييس جمه��وري بارها از پيش��نهاد گفت وگ��وي ملي 
استقبال كرده اس��ت. او در همين آخرين نشست خبري 
خود با اصحاب رسانه كه روز هفده بهمن برگزار شد تاكيد 
كرد كه بايد يك گفت وگوي ملي در كشور درباره مسائل 
اساسي و مشكالت كشور راه بيفتد. نه تنها رييس دولت 
بلكه معاون اول او هم بارها از تريبون هاي مختلف راهكار 
گفت وگوي ملي را پيشنهاد كارساز اين روزها براي زمين 
سياست ورزي دانسته است؛ پيشنهادي كه اصالح طلبان 
در سال پاياني دولت يازدهم از تريبون مجلس آن را مطرح 
كردند و حتي كميته اي براي پيگيري آن تشكيل دادند 
تا به نتيجه دس��ت يابند. گرچه برخي چهره ها همچون 
محمدرضا باهنر از ميان اصولگرايان به طرح گفت وگوي 
ملي روي خوش نشان دادند اما كنش ها و واكنش هاي هر 
از چندگاهي اصولگرايان نشان مي دهد آنان نه تنها قائل به 
تحقق گفت وگوي ملي نيستند بلكه همچنان در روزهاي 

انتخابات به سر مي برند. 

اصولگرايان همچنان در اتمسفر انتخابات 
دبيركل موتلفه به رييس جمهوري 

پيشنهاد مناظره داد

روز گذشلته حجت االسلام ابوترابي فرد با حكم 
رهبر معظم انقاب به امامت جمعله موقت تهران 
منصوب شد. حضور ابوترابي فرد به عنوان چهره اي 
معتدل در آيين عبادي سياسي نماز جمعه اتفاقي 
مثبت است. حجت االسام محسن غرويان، استاد 
حوزه و دانشگاه مي گويد حضور ابوترابي فرد جاذب 
خواهد بود و جوانان بيشتري را به حضور در صفوف 
نماز جمعه ترغيب مي كند. او معتقد است ابوترابي 
با ديد انصاف، اعتدال و عدالت به مسلائل سياسي 
و اجتماعي نگاه مي كند و اين موضوع از مهم ترين 

ويژگي هاي شخصيتي او است. 

    حضلور حجت االسلام ابوترابي فلرد را در 
نماز جمعه تهران چگونه ارزيابي مي كنيد؟

حجت االسالم ابوترابي از ش��خصيت معتدلي برخوردار 
هستند. نگاه مردم به ايشان به عنوان برادر حجت االسالم 
ابوترابي آزاده معروف كه سال ها در زندان هاي رژيم بعث 
عراق اسير بودند مثبت است. خانواده ابوترابي خانواده اي 
آزاديخواه هس��تند و اين انتخاب سبب دلگرمي مردم به 
تريبون نماز جمعه خواهد شد. ايشان در مدتي كه نماينده 
مجلس بودند با ديد انصاف، اعتدال و عدالت به مس��ائل 

سياسي و اجتماعي نگاه كردند و نگاه من، نگاهي اميدوار 
و مثبت است و ان شاءاهلل حضور ايش��ان در تريبون نماز 

جمعه تهران موثر خواهد بود. 
  آيا با حضور حجت االسام ابوترابي فرد نماز جمعه 

جاذبه بيشتري خواهد داشت؟
شخصيت هايي كه به عنوان امام جمعه تعيين مي شوند 
تاثير محسوس��ي در جذب م��ردم و معادالت سياس��ي 
داخل جامع��ه دارند. ن��وع مطالبي كه بي��ان مي كنند، 
موضع گيري هايي كه مي كنند و تحليل هاي��ي كه ارايه 
مي دهند مي تواند فراجناحي باش��د و هم��ه گروه هاي 
مختلف سياسي را جذب كند. زماني كه شخصيت هايي 
مانند آيت اهلل هاش��مي نم��از جمع��ه مي خواندند همه 
نخبگان سياسي و مسووالن تالش داشتند در نماز جمعه 
شركت كرده يا از تلويزيون تحليل ها و خطبه هاي ايشان 
را گوش دهند. تريبون نم��از جمعه يك تريبون جناحي 
نيست بلكه تريبون عبادت و سياست اس��ت و در توازن 

اجتماعي نقش تاثير گذاري دارد. 
  تعامل ايشلان با اصاح طلبان را چطلور ارزيابي 

مي كنيد؟
همانطور كه اشاره شد، ايش��ان شخصيتي منصف است 
و حضور ايش��ان براي هر دو طيف سياسي كشور مغتنم 

است. اين خاصيت اعتدال است. ايشان اگر مشي اعتدالي 
داشته باشند، هم اصالح طلبان و هم اصولگرايان ايشان را 
همراهي خواهند كرد. ورود ايشان به سلسله ائمه جمعه 
تهران مي تواند چهره اعتدال را براي مردم به تصوير بكشد. 

  آيا تغييلرات ائمه جمعه بلراي ايجلاد جاذبه در 
ميان مردم نسلبت به نماز جمعه كافي است يا اين 

تغييرات     بايد گسترده تر باشد؟
دو عنصر اساس��ي علم و اخالق بيش��ترين جاذبه را براي 
م��ردم دارد. اگر تريب��ون نمازجمعه از نظ��ر علمي پربار 
باشد، مطالبي كه ارايه مي ش��ود به ويژه براي نسل جوان 
تحصيلكرده مطالب عالمانه و حكيمانه باشد و همچنين 
از نظر اخالقي مطالبي كه در نماز جمعه گفته مي شود از 
عنصر صفاي باطن و اخالص برخوردار و مردم را س��مت 
ارزش هاي اخالقي ترغيب كند و از توهين، تهديد، تحقير، 
انحصار طلبي، غرور و تكبر خالي باشد سبب جذب مردم به 
ويژه جوانان خواهد ش��د. اين سبب دعوت مردم به سمت 
نشاط و شادابي اجتماعي مي شود و همين نشاط مردم را به 

سمت اين نماز عبادي سياسي ترغيب خواهد كرد.

محسن غرويان در گفت وگو با »اعتماد«: 

ابوترابي فرد شخصيتي معتدل است

گفت و گو

نظرات خود 
را برای ما 

پيامک کنيد
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 با حكم رهبر انقالب  ابوترابي فرد
 امام جمعه موقت تهران شد

خطيب اعتدال

حجت االسام محمد حسلن ابوترابي فرد چهره اي شناخته شده در ميان 
مردم و مسلووالن اسلت. ايشلان چند دوره در مجلس شلوراي اسامي 
هم به عنلوان نماينده و هلم به عنوان نايب رييس حضور داشلته اسلت. 
حجت االسلام ابوترابي از خانلواده اي انقابي اسلت و پدر ايشلان نقش 
موثري در انقاب داشته اند. همچنين برادر ايشان از آزادگاني هستند كه 
مدت ها در اردوگاه هاي رژيم بعث عراق اسير بودند بنابراين ايشان چهره اي 
شناخته شلده و محترم اسلت. حضور ايشلان در نماز جمعه، خود به خود 
جاذبه خاصي خواهد داشت اما اگر مي خواهيم نماز جمعه تهران دستاورد خوبي مانند اوايل 
انقاب داشته باشد، بايد تغييرات متعددي به غير خطبا صورت پذيرد. نماز جمعه را بايد جدي 
بگيريم. بايد همه ائمه جمعه، همه مبلغين و وعاظ اقدام كنند تا نماز جمعه اي با شلكوه از نظر 
كميت و كيفيت برگزار شود. گفته ها و خطبه نماز جمعه بايد كشوري و حتي بين المللي باشد 
تا بتواند فاز خود را نشان دهد و تغذيه كننده خوراك مخاطبين باشد. هيات مديره نماز جمعه 
بايد جاذبه داشته باشند. نقش آموزش و پرورش و دسلتگاه هاي اجرايي كشور در ايجاد اين 
جاذبه بسيار مهم و حائز اهميت اسلت. براي ايجاد جاذبه در نماز جمعه بايد هيات امنا، خطبا 
و خطبه ها داراي جذابيت باشلند. حجت االسلام ابوترابي در حد خود اين توانايي را دارد كه 
جاذبه ايجاد كند اما نماز جمعه تنها محدود به شلخص امام نيسلت و عامل هاي بسلياري در 

جذابيت دخيل هستند.  
عضو جامعه روحانيت مبارز

نياز نماز جمعه به تغييرات

سيد رضا   اكرمي

حجت االسام ابوترابي فرد در مجلس ششم، فردي آرام و معتدل بود و 
از جدل و تندي اجتناب مي كرد. اگر ايشان با حفظ همين روحيه بتواند 
در تريبون نماز جمعه به بيان مسلائل و مشلكات بپردازد پيام رسلان 
اعتدال خواهد شلد. اگر ايشلان بتواند به اهميت و ظرافت هايي كه در 
تريبون نماز جمعه وجود دارد توجه كند، خواسلته هاي همه سلايقي 
كه قصد حضلور در نملاز جمعله دارنلد را در نظلر بگيلرد و همچنين 
تمامي شلرايطي كه براي قرار گرفتن اين مقام حسلاس الزم اسلت را 
دارا باشلد، مي تواند گامي مهم در راستاي تغيير نظر مردم نسلبت به اين تريبون بردارد. 
كسلي مثل ابوترابي بايلد رفتاري غير از كسلاني داشلته باشلد كه موجبات دلسلردي 
مردم در تريبون نملاز جمعه را فراهم مي كنند. من متصور هسلتم شلخصيت اعتدالي و 
انقابلي ابوترابي فلرد بتواند توازنلي را در نملاز جمعه ايجلاد كند اما ايلن موضوع يك 
شلرط دارد و آن شلرط اين اسلت كه ايشلان تحت تاثير فشلار هاي جانبي قرار نگيرد و 
موضع گيري هاي سلخت و خشلني را اتخاذ نكند. سياسلت هايي كه از مراجع باال دستي 
به ائمه جمعه اباغ مي شلود امكان وقوع تغييرات ملموس در اين تريبون را سللب كرده 
است اما برخي ائمه جمعه هستند كه با توجه به شلخصيت حقيقي و پيشينه فعاليت هاي 
 خلود مي تواننلد از ايجاد تشلنج، القاي يلأس و نااميلدي و بدبيني نسلبت بله ديگران 

جلوگيري كنند.
نماينده مجلس ششم

اميد به ايجاد توازن در تريبون نماز جمعه

جال  جالي زاده 

هاشمي به روايت هاشمي)23( 

روزنامله اعتملاد مصاحبه مركز اسلناد انقاب 
اسلامي بلا آيلت اهلل هاشلمي را روز نوزدهم 
دي منتشلر كرد كه ادامه آن به صلورت روزانه 
منتشر خواهد شد. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
در ادامله ايلن مصاحبله بله مسلائلي درمورد 
اصاحات سلفيد شلاه و اهداف آمريكايي ها از 
حمايت از اين برنامه هاي رژيم پهلوي پرداخته 
اسلت. وي در بخلش ديگلري از ايلن مصاحبه 
همچنين درباره عللت مخالفت روحانيت با اين 
اصاحات توضيحاتي ارائه كرده و در پاسلخ به 
اين سلوال كه آيا  انگيزه  امام  و ديگر روحانيون  
از اين  مبارزه  در حقيقت  مبارزه  با خود شاه  بود؟  
نكاتي را تشلريح مي كند كه در شلماره امروز 

مي خوانيد.

  آيلا روحانيونلي كه مبلارزه بلا شلاه را منع 
مي كردند كا  با مبارزه مخالف بودند؟

 نه . اصال موردي  گفت��ه  بود، گفته  بود اي��ن  محاربه  با 
ام��ام  زمان  )ع��ج ( اس��ت  در اعالميه هاي ش��ان  آمده  
بود. خوب  علم��ا بعضي هاش��ان  تحت  تاثي��ر تجار و 
گردن كلفت هاي  پول��دار و اينها ه��م  بودند. آن  موقع  
يكي  از اين  مواد اين طوري  ب��ود كه  بازار را مثل  اينكه 
بعضي  از اين  پولدارها ممكن  ب��ود بگيرد آنها هم  موثر 
بودند در بعضي  آقايان . احتم��اال از آقاياني  هم  بودند 
كه  تحت  تاثير آن گونه  چيزه��ا مي آمدند. طلبه هاي  
جوان  من  فك��ر مي كن��م  كه  ش��بيه  خود ام��ام  فكر 
مي كردند. يعن��ي  تيپ  ما گاهي  هم  قانع  نمي ش��ديم  
ب��ه  آن  مق��دار اعالميه ه��ا و اعالميه ه��اي  بي امضا و 
اينهايي  ك��ه  مي داديم  و گاهي  هم  ب��ا امضا مي داديم . 
مس��ائل  سياس��ي  و اجتماعي  و جهان��ي  و منطقه اي  
و اين ط��ور چيزه��ا را ه��م  در آن  مط��رح  مي كرديم . 
طلبه ها، مدرس��ان و اينها گرداننده  اي��ن  مبارزه  اينها 
بودند ديگر. آقاياني  كه  وقتي  فش��ار مي آورديم  به  آنها 
مي رفتند اعالميه  مي دادند. يا اگر ول شان  مي كرديم  
خيلي ها بعضي وقت ها مي رفتند س��اكت  مي ش��دند. 
آقايان  ديگ��ر هر يك  با يك  انگي��زه اي  مي آمدند حاال 
اس��م  اش��خاص  را االن  نمي ش��ود برد. من  در مراجع  
س��طح  باال جامعيت  امام  را در هيچ  كس  نديدم  تا آن  
موقعي  ك��ه  آن  آقايان  در ميدان  بودن��د. آقاي  ميالني  
مرجع  روشني  بود خيلي  مسائل  را هم  مي فهميد ولي  
جبهه  ملي ها روي  او نفوذ داشتند. يا مرتضي  جزايري  
و اينها بيشتر چيز مي كردند دوروبر ايشان  مي رفتند. 
حائل  بودند بي��ن  خيلي  چيزها. آقاي  ش��ريعتمداري  
جزو علمايي  بود كه  مسائل  را مي فهميد او هم  نهضت  
آزادي ها و اينها ي��ك  مقدار دوروب��رش  مي پلكيدند 
و بعد يك  نقاط  ضعفي  هم  داش��ت  دس��ت  رژيم ، من  
نمي دان��م  از تبريز ي��ا از جاهاي  ديگر مي ترس��يد كه  
شهامت  واقعي ، ايش��ان  بروز نمي داد يا نمي خواستند 

مبارزه  كند، كشيده  مي شد. 
  اگر شاه  برود ايران  كمونيستي  مي شود؟

 من  نمي دانم  اينقدر نفهم  باشد يا نفهمد قضيه  اينقدر 
چيز نبود. براي  همه  به  نظرم  يك  طور نمي شد قضيه  
را تحلي��ل  كنيم . عده زيادي  هم  كش��يده  مي ش��دند 
يعن��ي  در تصميم گيري ه��ا و اينها م��وج  زد به  جايي  
رسيده  بود كه  هر كسي  نمي گفت ، شكست  مي خورد. 
اين  را هم��ه  مي گفتند در آن  قضي��ه  اوايلش  خطري  
نبود كم  كم  عمومي  مي ش��د. وقتي  خطر جدي  ش��د 
ش��روع  كردند به  عقب  كش��يدن . ديگر شما مي بينيد 
مرتب  اين  امواج  يا اعالميه ه��ا تنزل  مي كرد. ما هرچه  
مي آمديم  جلو همه  مي رفتند. ي��ك  مقدار زيادي  هم  
جو مريدها، مسجدها، مأمومين  اينها مي آمدند فشار 
مي آوردند؛ مي خواس��تند، اين طوري  ب��ود. خالصه  
مي خواه��م  بگوي��م  خالص ترين  موضع  مال  ش��خص  
امام  بود و شبيه  موضع  ايشان  را مدرسين  و طلبه هاي  
جوان  داش��تند كه  حقيقتا مبارزه  را بع��د از امام  اداره  

مي كردند. 
   اين  نهضت  برخورد روحانيت  چه  اقشلاري  را 
به  صحنه  آورد و اصوال روحانيون  چه  عناصري  و 

افراد و اشخاصي  را به  مبارزه  كشاندند؟
 مذهبي ها ك��ه به طور كل��ي  بعد از قضيه  مش��روطه  
سرخورده  بودند، آنها كه  يادش��ان  بود از گذشته ، كه  
نااميد و مأي��وس  بودند. آنهايي  هم  كه  يادش��ان  نبود 
ديگر نشاطي  براي  كس��ي  نبود. دوران  فداييان  اسالم  
و آيت ا... كاش��اني  اينها هم  مذهبي ه��ا خب، حركت  
كرده  بودند، نس��بتا سياسي  ش��ده  بودند عده  زيادي  
از م��ردم . ولي  با عملك��رد بد جبهه  مل��ي ، مذهبي ها 
دوباره  س��رخورده  بودند. اين  مبارزه  از نو مذهبي ها را 
كشيد، همه  را چه  روستا، چه  شهر نقطه مثبت  قضيه  
اين  بود كه  چون  قضيه  روحاني  ب��ود در مبارزات  قبل  
به  اين  ش��كل  هيچ وقت  نبود بر اس��اس  حوزه  و اينها، 
اينجا حوزه  مركز ب��ود و طلبه ها مح��ور بودند بعد از 
امام . طلبه ها به  سراس��ر كش��ور مي رفتند همه انواع  
قش��رهاي  مختلف  مردم  را باالخره  مذهبي ها با اينها 
تماس  داش��تند ديگر. يك  دوره  يك  س��ال  و چند ماه  
كه  مي گذشت  همه  اينها به  يك  نحوي  نفس  حوزه  به  
آنها خورده  بود. هم  روس��تايي ها آمدند، هم  شهري ها 
آمدند، كارگرها آمدند، كاس��ب ها آمدند البته  بيشتر 
از همه  كاس��ب ها در اين  جريان  همكاري  مي كردند. 
چون  كانون  حركت  اجرايي  در بازار بود بيش��تر و بازار 
براي  چاپ  و پخ��ش  اعالميه ها و اينه��ا خيلي  كمك  
مي كردند. يعني  بازاري هاي  مذهبي  براي  فرس��تادن  
به  اين  طرف  آن  ط��رف  نوعا در مس��اجد و اينها نقش  
داش��تند ديگر. هيات هاي س��ينه زني  باز همه  از اين  
طريق  با اينه��ا برخورد مي كرد. من  باي��د بگويم  همه  
اقشار مذهبي  را، هم  روشنفكرش  را، هم  بي سوادش ، 
هم  باسوادش ، هم  روستايي ، هم  شهري  همه  را تحت  

تاثير قرار داد. 

عليرضا  كيانپور

امير جديدي / اعتماد


