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استعفابهمثابهابزارفشار

امروز پانزدهمين روز از آبان ماه 1358 است. از ديشب 
شايعاتي مبني بر استعفاي دولت  موقت به دانشجويان 
رسيده است. امروز جزئيات بيش��تري از اين استعفا به 
دانشجويان مي رسد. بسياري از دوستان از اين موضوع 
ابراز خوشحالي مي کنند. النه  جاسوسي مرکز اخبار شده 
است. موضوع النه  جاسوسي مهم ترين خبر جهان در صدر 
اخبار جهان است. اخبار داخلي و خارجي نيز با سرعت در 
اختيار دانشجويان قرار مي گيرد و بهتر است گفته شود که 
دانشجويان اخبار را به دست مي آورند. با توجه به فشاري 
که در روز گذشته بعضي اعضاي دولت بر» دانشجويان« 
و بر» امام« داشتند تا دانش��جويان دست از مخالفت با 
امريکا و تسخير سفارت او برداش��ته و گروگان ها را آزاد 
سازند و دانشجويان به توصيه ها و دستورها و تهديدات 
آنان توجهي ننمودند و امام نيز نهايتاً کار دانشجويان را 

تأييد کردند، چنين چيزي پيش بيني مي شد. 
متأسفانه در دولت  موقت، خط رابطه و سازش با امريکا، 
جرياني بس��يار قوي بود. آنان خواهان ارتباط با امريکا و 
سازش با اين ابرقدرت بودند و فکر مي کردند کشور ما به 
خاطر وابستگي فراواني که در زمينه هاي مختلف به اين 
ابرقدرت دارد، امکان حي��ات بدون رابطه با او براي ملت 
ايران وجود ندارد و در نتيجه  همين تفکر و به دنبال آن، 
بي ايماني به استعدادهاي نهفته  مردم کشور، به خصوص 
جوانان انقالبي و عدم استفاده از استعدادهاي آنان براي 
حل مشکالت گوناگون پس از انقالب، موج بدبيني همه  
مردم فداکار ايران نسبت به آنان را فراهم کرده بود. اين 
فقط دانشجويان مس��لمان پيرو خط امام نبودند که به 
راه و روش دولت  موقت اعت��راض مي کردند، بلکه تمام 
دلسوزان انقالب، نگران اين نوع تفکر و اين نوع عملکرد و 
آثار سوء آن بودند. چند روز قبل از تسخير النه  جاسوسي، 

روزنامه  اطالعات در س��ر مقاله  خود از فشار دولتمردان 
براي جلوگيري از تهاجم به امريکا، توس��ط اين روزنامه 
خبر داده بود و بسياري از شخصيت هاي انقالبي، بر خط 
امام که يکي از اصول آن عدم سازش با امريکاست، تأکيد 

کرده بودند. 
بزرگ ترين اش��تباه دولتم��ردان ني��ز در روزهاي اخير 
مالقات با مشاور امنيت ملي کارتر، يعني برژينسکي در 
الجزاير طي جشن هاي استقالل اين کشور بود. اخبار اين 
مالقات و اينکه در جلس��ه   اين مالقات نيز چه گذشته 
بود، ابتدا روش��ن نشد. با روشن ش��دن قضيه  مالقات و 
بعضي مطالب مطرح شده در آن جلسه، صداي اعتراض 
دلسوزان و مردم انقالبي نسبت به دولت موقت بلند شد. 
جريان مالقات رئيس دولت موقت در حالي اتفاق افتاده 
بود که امام تهاجم خود به امريکا را در روزهاي قبل از آن 
آغاز کرده بودند، لکن به  رغ��م موضعگيري صريح امام، 
رئيس دولت موقت و وزير خارجه اش دکتر ابراهيم يزدي 

در الجزاير اين مالقات را انجام داده بودند. 
شايعات مبني بر اين بود که شب گذشته اش در هيئت 
دولت، موضوع استعفا مطرح شده است و استعفا برخالف 
دفعات قبل که توس��ط خود مهندس ب��ازرگان و در قم 
به امام تقديم ش��ده بود، اين بار توس��ط يکي از جوانان 
فاميل ايش��ان به قم برده و به امام تقديم ش��ده است و 
قبل از تس��ليم آن به امام، براي اينکه ايش��ان نتواند در 
مقابل آن عکس العمل نشان بدهد، تهديد نموده اند که 
آن را از طريق راديو تلويزيون پخ��ش خواهند کرد. اما 
در اخبار ساعت2 راديو گوش��ه و زواياي استعفا بيشتر 

روشن مي شود.
در متن استعفانامه به دو نکته  مهم اشاره شده بود:

1� انج��ام وظايف محول��ه و ادامه  مس��ئوليت به دليل 
دخالت ها، مزاحمت ها ، مخالفت ها و اختالف نظرها براي 

من و همکارانم مدتي  غيرممکن شده است. 
2� چون اداره  مملک��ت بدون وحدت کلم��ه و وحدت 
مديريت ممکن نيست، لذا استعفا تقديم مي شود که يا 
شخصاً اداره  امور مملکت را به عهده بگيريد يا داوطلباني 
را که با آنها هماهنگي وجود داشته باشد، مأمور تشکيل 

دولت فرماييد. 
همانطور که قباًل بيان شد، موضوع اختالف نظر رئيس و 
بسياري از اعضاي هيئت دولت موقت با امام و اختالف نظر 
آنان با جوانان طرفدار انقالب که در کميته ها، سپاه، ارتش 
و جهاد س��ازندگي براي حفظ انقالب گرد هم آمده  اندو 
جان خود را براي حفظ انقالب در دست گرفته و در برابر 
ضدانقالب، به فداکاري و ايثار مشغولند و نيز با روحانيون 
انقالبي اي که در شوراي انقالب و ارگان ها حضور دارند، از 

مدت ها قبل مشخص بود. 
دولتموقتآماجانتقادنيروهايانقالب

سياس��ت گام به گام و غيرانقالبي رئيس دولت موقت که 
به قول خود ايشان در س��خنراني دانشگاه تهران: » من 

نمي توانم مانند امام انقالبي عم��ل نمايم« و» من يک 
فولکس واگن هستم که فقط در جاده هاي صاف مي توانم 
حرکت نمايم« و» من نه قاطع هستم و نه انقالبي، بلکه 
يک چاقوي بي تيغه هستم«، موجب شده بود بسياري 
از دلس��وزان انقالب، چه در موضوع کردس��تان، چه در 
موضوع اداره  کشور و ساير مسائل داخلي و چه در رابطه 
با امريکا و ساير مسائل خارجي، به دولت اعتراض کنند. 
آخرين ، بزرگ ترين و شکننده ترين اعتراض نيز اعتراض 
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام بود که حتي نامي که 
براي خود انتخاب نمودند، نشان اعتراض به سياست هاي 

سازشکارانه  دولتمردان موقت در رابطه با امريکا بود. 
اعتراض به دولت نيز همواره با زبان و قلم و تظاهرات نبود، 
بلکه در بسياري از موارد با سرپيچي از انجام دستورها و 
حتي جلوگيري از انجام دستورها صورت مي گرفت. مثاًل 
در موضوع صدور اجازه  خروج بدون بازرسي به امريکاييان 
که عباس اميرانتظام س��خنگوي دولت موقت مسئول 
صدور اجازه  آن بود، مأم��وران کميته  انقالب که اکثراً از 
جوانان انقالبي بودند، در مواردي برخالف دستورها، به 
بازرسي وسايل آنان مي پرداختند و در بعضی موارد هم 
موجب رسوايي امريکايي ها و رسوايي کساني که چنين 
دس��تورهايي را صادر کرده بودند، شده بودند يا دستور 
دولت موقت به نيروهاي ارتش��ي و پاسدار جهت بيرون 
آمدن از شهرها و روستاهاي کردستان � که اين دستور، 
شهرها و روستاهاي کردستان را به دست گروهک ها داد 
و نتيجه  آن يأس و نااميدي جوانان و مردم انقالبي کرد 
را که خالصانه در راه انقالب ف��داکاري مي کردند فراهم 
آورد � موجب اعت��راض آنان را فراهم ک��رد و نتيجه  آن 
نوعي مخالفت و عدم اطاعت از دستورهاي سازش کارانه  
دولتمردان و اعتراض به آنان بود. اين سياست ها همانطور 
که بيان ش��د، موجبات اعتراض امام را ني��ز فراهم کرد 
و امام طي يک س��خنراني به غيرانقالبي ب��ودن دولت 

اعتراض کرد. 
هدف دانشجويان مسلمان پيرو خط امام از تسخير النه 
جاسوسي، سرنگوني دولت موقت نبود، بلکه هدف اصلي 
اعتراض به امريکا به خاطر دخالت در امور داخلي ايران و 
سازماندهي توطئه هاي گوناگون عليه انقالب اسالمي و 
نيز بردن شاه به امريکا بود اما بي شک در درون اين اقدام، 
اعتراضي آشکار به سياست هاي سازش کارانه  دولت موقت 
در رابطه با امريکا نيز نهفته بود ام��ا دولت موقتي ها که 
نتوانسته بودند دانش��جويان پيرو خط امام را مجبور به 
خروج از النه جاسوسي کنند يا امام را به اين کار ترغيب 
کنند و تمام اقدامات خود را  طي 9 ماه گذشته نقش بر 
آب مي ديدند، براي فش��ار به امام � که ن��ه تنها با اخراج 
دانش��جويان موافقت نکرده، بلکه شديداً از آنها حمايت 
کرده بودند � تصميم به استعفا گرفتند ولي با عدم اعالم 
رسمي در رسانه ها، از آن به عنوان وسيله اي براي فشار 
به دانشجويان و امام استفاده کردند يعني همان کاري 

متأسفانهدردولتموقت،خطرابطهو
سازشباامريكا،جريانيبسيارقويبود.
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»دولتموقتوتسخيرالنهجاسوسيامريكا«درآيينهيكروايتوتحليل
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 استعفای دولت موقت 
گشایش راه جدید در اداره انقالب بود

که دو هفته قبلش در مورد انحالل مجلس خبرگان 
انجام دادند و امام را تهديد به استعفاي دسته جمعي 
اعضاي دولت کرده بودند. اعجاب انگيز اينکه اين بار 
مهندس بازرگان براي تقديم اس��تعفا شخصاً به قم 
نرفت، بلکه يکي از نزديکان خود را براي اين منظور 

به قم فرستاد. 
سندجدايي»خطسازش«با»خطامام«

اعت��راف رئي��س دولت موق��ت در نامه  اس��تعفا به 
ناهماهنگي با ام��ام و توصيه به ايش��ان که خود يا 
داوطلباني که با شما هماهنگ باشند، مأمور تشکيل 
کابينه فرماييد، بهترين سند بر جدايي اين دولت از 
خط امام و ناهماهنگي آن با ام��ام و مردم انقالبي و 
شهيد داده بود. در حقيقت آنچه رئيس دولت موقت 
در استعفانامه  خود به آن اشاره کرده است، اشاره به 
همان چيزي است که دانشجويان مسلمان پيرو خط 
امام با زيرکي و فراست انقالبي و اس��المي آن را به 
خوبي دريافتند؛ يعني جدايي »خط سازش با امريکا« 
از» خط امام«. تنها دليل استعفاي دولت موقت نيز 
تسخير سفارت امريکا توسط دانشجويان خط امام 
نبود، اما اين موضوع را نمي توان ناديده گرفت که به 
هر صورت تسخير سفارت امريکا از عمده ترين داليل 
و به قول خود رئي��س دولت موق��ت، از عمده ترين 
دخالت ها و مزاحمت ها و مخالفت ها و اختالف نظرها 
بود. دولتمردان پس از اينکه با فشار بر دانشجويان 
و از طريق تماس هاي متعدد با امام و دفتر ايش��ان 
در روز 13 آبان نتوانس��تند دانشجويان را از سفارت 
بيرون بياورند و امام نيز در روز 14 آبان، تسخير النه  
جاسوس��ي را تأييد کردند و دولتمردان را که تالش 
مي کردند دانش��جويان را از ادامه  گروگانگيري باز 
دارند، » ريشه هاي فاس��د« ناميدند، طوفان اين بار 
آنچنان ناگهاني ، مهيب ، خردکننده و رسواکننده بر 
سر دولتمردان موقت فرود آمد که تنها راه باقي مانده 
براي آنان اس��تعفا بود. آنها در طوالني ترين جلسه  
هيئت دولت که درس��ت در هم��ان روز 14 آبان و 
س��اعاتي پس از پخش س��خنان امام تشکيل شده 
بود، تصميم به اس��تعفا گرفتند. متن اس��تعفانامه 
نيز خود روشن تر از هر س��ند ديگري اين موضوع را 
نشان مي دهد. داليل مطرح ش��ده در نامه  استعفا، 
مانند ماجراي گم  شدن کودکي بود که پدرش پس 
از جست وجوي فراوان و زحمات زياد او را يافته بود 
و کودک با ناراحتي ، گله ، عصبانيت و طلبکارانه، به 
پدرش اعتراض مي کرد که چرا گم شده اي؟! يعني 
دولتمردان مس��تعفي، خود را معي��ار و امام و مردم 
انقالبي را کساني مي دانستند که بايد بر گرد محور 
آنان مي چرخيدند! و اين موضوعي است که آنان بارها 

آن را تکرار و بر آن تأکيد نموده اند. 
آنان خود را آگاه به سياست روزگار و شناخت امريکا 
و قدرت ه��اي دروني حاک��م بر آن مي دانس��تند و 
امام را فاقد اين ش��ناخت و بينش تصور مي نمودند. 
همي��ن اش��تباه ب��زرگ، يعن��ي خودبزرگ بيني و 
نديدن ش��خصيت عظيم امام، موجب موضع گيري 
سازش کارانه  آنان در برابر امريکا شده بود. در صورت 
ادامه  حاکميت آن��ان و تداوم اين سياس��ت، نهايتاً 
انقالب به دست آنان تس��ليم امريکا  و کودتاي28 
مرداد مجدداً تکرار مي ش��د اما امام و مردم انقالبي 
و مس��لمان ايران با پيروي از راه س��االر ش��هيدان 
و با تأس��ي از ايش��ان، نه در چارچوب انديش��ه ها و 
سياس��ت بازي هاي زمان��ه و روزگار که ب��ر فراز آن 
حرکت مي کردند و مي خواس��تند اسالم علوي را با 
تمام ابعادش، در زندگي بشر گم گشته  اين زمانه پياده 
نمايند و هدفشان در هم ريختن روابط سلطه گرانه اي 
بود که توسط دو ابرقدرت مادي و ضدانسان حاکم بر 
جهان، بر روزگار ما حاکم شده بود. ميان اين نوع از 
سياست که برخاسته از بينش اصيل اسالمي است، 
با بازي هاي سياس��ي در چارچوب رواب��ط ظالمانه  
ابرقدرت ها، از زمين تا آس��مان فاصله اس��ت. ميان 
ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمين تا آسمان است. 
به طور مثال مي توان تفاوت اين دو نوع سياس��ت را 
در پيش��نهاد رئيس دولت موقت به امام، در پاريس 
در اوايل آبان1357 ديد: در حالي که مردم ش��هيد 
مي دادند و مقاومت مي کردند و امام خواستار درهم 
ريختن نظام شاهنشاهي و تشکيل جمهوري اسالمي 
بود، ايش��ان از امام درخواست کرده بود امام بپذيرد 
که شاه در مسند شاهي باشد، اما دست از حکومت 
برداش��ته و در چارچوب قانون اساس��ي مش��روطه 

سلطنت کند!
استعفابرايتحتفشارگذاشتنامام

اين بار نيز استعفا وس��يله اي براي تحت فشار قرار 
دادن امام قرار گرفت. عدم شناسايي نيروهاي انقالب 
براي اداره  امور اجرايي کش��ور و ني��ازي که به اين 
رجال به اصطالح باسابقه وجود داشت، موجب اين 
سوء استفاده  دائم بود. متأسفانه آنان از به کارگيري 

نيروهاي جوان انقالبي به شدت احتراز مي کردند و 
در چارچوب تنگ باند ملي گرايان، نيروهاي اجرايي 
را انتخاب مي کردند و از به کارگيري توان جوانان يک 
ملت انقالبي و آماده سازي آنان براي به عهده گرفتن 
مسئوليت ها خودداري مي کردند. دليل آن نيز اين 
بود که آنان را رقيب خود مي دانستند و نمي خواستند 
زمينه  بر سر کار آمدن آنان را فراهم سازند اما شرايط 
خفقان قبل از انق��الب و مب��ارزه  طوالني و خونين 
سال هاي انقالب و حوادث کردستان و تالش آنان در 
رده هاي مياني اجرايي کشور براي حفظ و اداره  امور 
کشور در ش��رايط به هم ريخته  روزهاي اول انقالب 
و به حرک��ت درآمدن جوان��ان انقالبي و صف بندي 
آنان در برابر نيروهاي ضدانقالب در تمام صحنه ها، 
به تدريج نيروهاي متعهد را آم��اده  به عهده گرفتن 
مس��ئوليت ها مي نمود و دانشجويان خط امام نيز از 
همين نيروهاي دلس��وزي بودند که ب��ا اقدام خود، 
تمام آرزوها و خواسته  هاي اين قشر از مردم را بيان و 

نمايندگي مي کردند. 
مهندس علي اکبر معين ف��ر، وزير نفت دولت موقت 
در اين رابطه بيان کرده است: » دولت موقت تصميم 
به استعفا گرفت و استعفايش را شبانه به قم فرستاد. 
وقتي آقا استعفا را ديدند، گفتند که روحانيون عضو 
شوراي انقالب و چند نفر ديگر، شايد قطب زاده هم 
بود، خودش��ان را به قم برس��انند. اين بار مهندس 
ب��ازرگان بعد از تقديم اس��تعفا منتظ��ر نمي ماند و 
به راديو هم اس��تعفا را اعالم مي کند ک��ه در اخبار 
ساعت 7 صبح، استعفا را قرائت کنند. آقايان بهشتي، 
رفسنجاني، خامنه اي، مهدوي کني و موسوي اردبيلي 
صبح به قم مي روند و آقاي خميني مي گويند: کاري 
کنيد که مهندس بازرگان استعفايش را پس بگيرد 
و آنها با اين مأموريت از خانه  امام خارج مي ش��وند و 
وقتي وارد ماشين مي شوند، راديو را روشن مي کنند 
و استعفا را از راديوي ماشين مي شنوند و برمي گردند 
و مي گويند که مهندس بازرگان به مردم اطالع داده 
است و آقاي خميني اين استعفا را مي پذيرند. اينطور 
نبود که بالفاصله پس از اس��تعفا م��ورد قبول قرار 

گرفته باشد.« 
سؤالي در اينجا مطرح مي ش��ود و آن اين است که 
جلس��ه  اس��تعفاي دولت موقت در س��اعت9 شب 
چهاردهم آبان پايان يافته بود. حال چرا آن را در همان 
ساعت شب اعالم نکردند و به صبح موکول کردند؟! 
مگر در جريان توطئه  انحالل مجلس خبرگان تمام 
مطبوعات و خبرگزاري ها و خبرنگاران تلويزيون ها و 
راديو هاي داخلي و خارجي را از سراسر جهان جمع 
نکرده بودند تا خبر انحالل مجلس خبرگان را اعالم 
کنند؟ پس چرا اينجا اين کار را نکردند تا امام در برابر 
عمل انجام شده قرار گيرد؟! دليل آن چيزي جز اينکه 
تصميم آنها بر استعفا همانند دفعات قبل جدي نبوده 
است و مي خواسته اند در اين فاصله با سالح استعفا بر 
امام فشار وارد کرده تا امام قبل از خوانده شدن استعفا 
از راديو تلويزيون، دانش��جويان را از النه  جاسوسي 
بيرون کنند. براي روشن تر شدن بيشتر اين موضوع، 
سخنان آيت اهلل موسوي اردبيلي در زير آورده مي شود 

تا ميزان صحت مطالب فوق روشن گردد:
»آن روزها اين طرف و آن طرف شنيده مي شد که 
دولت موقت مي خواهد استعفا دهد. يک شب خبر 
رسيد آقايان اعضاي دولت موقت تصميم گرفته اند 
استعفا بدهند و پيش از آنکه شوراي انقالب بلکه 
حضرت امام را در جريان بگذارن��د، اعالن کنند و 
ش��ورا را در مقابل کار انجام شده قرار دهند. من با 
قم تماس گرفتم و گفتم جري��ان را به عرض امام 
برسانند. گفتند حضرت امام مي فرمايند فردا با چند 
نفر به قم بياييد. فرداي آن شب، صبح زود شهيد 
مرحوم دکتر بهشتي و شهيد مرحوم دکتر باهنر و 
اينجانب عازم قم شديم. در طول راه صحبت از اين 
بود که چه بايد کرد و اگر امام از ما نظر خواس��تند 
خدمت ايشان چه گفته شود تا اينکه به قم رسيديم 
و به حضور امام رفتيم. امام فرمودند: دولت موقت 
استعفا داده است، سپس افزودند: به نظر من بهتر 
است استعفا را بپذيريم. . . که استعفا را پذيرفتند 
و ش��وراي انقالب را مأمور فرمودند که کش��ور را 

اداره کنند.« 
زحماتشمافراوان،اماسياستشماغلط

بود
پس از اس��تعفاي دولت موقت، نوي��د انقالبي عمل 
نمودن و باز شدن راه جديد در اداره  انقالب و کشور، 
مطلب جالبي اس��ت که در عکس العمل همه  اقشار 
و گروه ها و شخصيت ها مشاهده مي شود. البته اين 
نکته را بايد تذکر داد که تالش هاي فراوان دولتمردان 
دولت موقت که در بدترين شرايط و بحراني ترين دوره  
انقالب انجام شده اس��ت، نبايد ناديده گرفته شود و 
سياست هاي غلط و غيرانقالبي و س��ازش کارانه، با 
خيانت عالمانه و عامدانه تفاوت دارد؛ اگرچه ضربات 
کاري اين نوع از سياست ها به انقالب اسالمي غيرقابل 
محاسبه و غيرقابل اغماض است. نکته  ديگري را نيز 
نبايد فراموش کرد و آن اين است که بعضي از اعضاي 
دولت عالمانه و عامدانه و در زير پوش��ش سياست 
س��ازش کارانه، اهداف خيانتکارانه  خود را پيگيري 
مي کردند و ارتباطي پنهاني با دش��منان انقالب از 
جمله امريکا، آن هم از طريق سفارت آنان در تهران 

داشتند. 
چهكردي�دكهم�ردمازاس�تعفايش�ما

خوشحالشدند؟!
در هر صورت استعفاي دولت موقت، موجب شادماني 
بسياري از مردم، به خصوص جوانان انقالبي را فراهم 
آورد و در دل آنان اين اميد را به وجود آورد که انقالب 
بتواند مسيري تازه را طي کند و به اهداف خود برسد.   
دولت موقت يکي از مراکزي را که مخالف خط مشي 
خود مي دانست، شوراي انقالب اسالمي بود که اکثر 
چهره هاي روحاني و انقالبي آن مورد اعتماد امام و 
مردم بودند. پس از استعفاي دولت  موقت، امام جهت 
اداره  کشور، ش��وراي انقالب را برگزيدند و عهده دار 

مسئوليت اجرايي کشور کردند. 

شاهدتوحيدي
بحث و فح��ص پيرامون 
نسبت عقيدتي و تاريخي 
محرم ب��ا روي��داد عظيم 
از  اس��المي،  انق��الب 
س��رفصل هاي ش��اخص 
تاري��خ انقالب به ش��مار 
م��ي رود. اث��ري ک��ه هم 
اينک در معرفي آن سخن 
مي گوييم،در زمره آثاري است که در راستاي پژوهش 
درباره اين سرفصل به رشته تحرير درآمده و توسط مرکز 
اسناد انقالب اسالمي منتش��ر شده است.اکبر فالحي 
مؤلف کتاب در ديباچه آن در اين باره آورده است: »قيام 
امام حسين)ع( همواره الهام بخش قيام های بسياری 
در جهان اسالم بوده اس��ت. قيام های توابين، مختار و 
قيام های علويان در دوره  امويان و عباسيان از جمله  اين 
قيام ها هستند. همچنين مجالس سوگواری ماه محرم 
که به دست امامان)ع( پايه گذاری شد و در زمان آل بويه 
و صفويه گس��ترش يافت، عالوه بر گريه و زاری و ذکر 
نوحه و مصيبت کربال، مردم را با روحيه  ظلم س��تيزی 
و فلس��فه  واقعی عاشورا آش��نا می کرد.الگوی انقالب 
اس��المی ملت ايران به رهبری ام��ام خمينی، نهضت 
سيدالشهداس��ت. اين انقالب، ش��روع و پايانش با ماه 
محرم پيوند خورده است. در محرم 1342 ش مبارزات 
ملت ايران به رهبری امام خمينی وارد مرحله ای تازه 
شد و ريش��ه دوانيد. با وجود محدوديت  های رژيم در 
فاصله  س��ال های1356 - 1343 هيئت های مذهبی 
نقش مهمی در تعميق مبارزات و تربيت کادر نيروهای 
انقالبی داش��تند. تظاهرات رفراندوم گونه و باش��کوه 
تاسوعا، عاشورا و اربعين حس��ينی سال 1357، عامل 
اصلی سلب مشروعيت و سرگونی رژيم شاه بود. از اين 
رو، پرداختن و بررسی نقش ماه محرم در شکل گيری 
و پيروزی انقالب اس��المی از اهميت و جايگاهی ويژه 
برخوردار است.نظر به اهميت و جايگاه و نقش محرم 
در انقالب اس��المی در آثار چاپ شده پيرامون انقالب 
اسالمی، مباحثی به نقش ماه محرم اختصاص يافته و 
مقاالت بسياری نيز در اين باره، در مجله ها و روزنامه ها 
به چاپ رسيده است. افزون بر اين، اثری اسنادی تحت 

عنوان »محرم سال 57 به روايت اسناد«، تدوين منصور 
خليلی، به همت مرکز اس��ناد انقالب اسالمی در سال 
1387 درباره  راهپيمايی تاسوعا و عاشورای حسينی 
سال 57 چاپ شده اس��ت. با وجود اين، تا کنون اثری 
منسجم و يکپارچه که در قالب يک پژوهش مستقل به 
بررسی ابعاد همه جانبه اين موضوع در فاصله  سال های 
1357- 1342 بپردازد، تأليف نش��ده است.اين اثر در 

شش بخش نگاشته شده است.
 در بخش اول که شامل دو فصل اس��ت به اختصار به 
تأثير قيام کربال بر جنبش ه��ای پس از خود پرداخته 

شده است.
بخش دوم نيز شامل سه فصل اس��ت. اين فصل ها به 
بررسی رخدادهای ماه محرم در تاريخ معاصر اختصاص 
دارد. در اين مبحث تالش ش��ده نقش مهم ماه محرم 
در ش��کل گيری و پيروزی نهضت مش��روطه تشريح 
گردد. همچنين در فصلی به اقدام عوام فريبانه  رضاشاه 
در برپايی مراس��م ماه محرم برای رسيدن به قدرت و 
نيز به ممنوعيت های برگزاری اين مراس��م در دوران 
پادش��اهی وی پرداخته شده اس��ت. افزون بر اين، در 
مبحثی به تش��کيل هيئت های دينی پس از شهريور 
1320 و نقش آنها در تحوالت دهه های  1320 و 1330 
اش��اره و همچنين نقش مجالس ع��زاداری ماه محرم 
در رويدادهای سياسی از س��ال 1320 تا سال 1342 

بررسی شده است.
بخش س��وم در س��ه فصل نگارش يافته است. در اين 
فصل ها به تأثير ماه محرم در گس��ترش مبارزات امام 
خمينی و نيز ب��ه فعاليت ه��ای ام��ام و يارانش برای 
بهره گي��ری هرچه بهتر از محرم 1342 برای افش��ای 
جنايت رژيم و تعميق و گسترش مبارزات اشاره شده 
است. همچنين در مبحثی به حوادث و رويدادهای ماه 

محرم 1342 در شهرستان ها پرداخته شده است.
در بخش چهارم و در قالب سه فصل به قيام 15 خرداد 

در تهران، قم و ديگر شهرستان ها پرداخته شده است.
بخش پنجم ب��ه رويدادها و تحوالت م��اه محرم پس 
از س��ال 1342 تا س��ال 1356 اختصاص يافته است. 
اين بخش شامل س��ه فصل اس��ت. در اين مبحث به 
فعاليت های مأموران رژيم برای کنترل عزاداری اين ماه، 
و در مقابل فعاليت های علما و طالب برای بهره گيری از 
ماه محرم برای مبارزه با رژيم پرداخته شده است. افزون 
بر اين، به مبارزه و فعاليت ملت ايران در قالب هيئت های 

مذهبی طی اين سال ها اشاره شده است.
در بخش ششم نيز در قالب چهار فصل، تالش شده به 
نقش بی بديل تظاهرات ماه محرم 1357 به خصوص 
تظاهرات رفراندوم گونه و تأثير آن در سلب مشروعيت 
رژيم و نيز بازتاب ها و پيامده��ای داخلی و بين المللی 
پرداخته ش��ود. افزون بر اين، در مبحثی به تظاهرات 

بزرگ اربعين حسينی پرداخته شده است.«

حاشيهايبرانتشاراثرپژوهشي
»محرموانقالباسالميايران«
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