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روحانی مجاهد
 تسلیت رهبر معظم انقالب

در پی ارتحال حجت االسالم و المسلمین محتشمی پور

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

محتشـمی  علی اکبـر  سـید  آقـای  حجةاالسـالم  جنـاب  مجاهـد  روحانـی  درگذشـت 
رحمةاهلل علیـه را بـه خاندان مکّرم ایشـان تسـلیت عـرض می کنم. فعالیت هـای مبارزاتی 
آن مرحـوم کـه بـه خدمات انقالبی ایشـان در دوران جمهوری اسـالمی و مسـئولیت های 
مهـم و آنـگاه بـه جانبـازی بـر اثـر اقـدام تروریسـتی دشـمنان منتهـی شـد، سـابقه ی 
ارزشـمند و افتخارآمیـزی اسـت کـه مشـمول تفّضـالت الهـی و ذخیـره ی اُخـروی برای 

ایشـان خواهـد بود ان شـاءاهلل.
از خداونـد متعـال رحمـت و مغفـرت بـرای آن مرحـوم و صبر و سـکینه بـرای بازماندگان 

محتـرم مسـألت می کنم.

سّیدعلی خامنه ای
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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نام مجاهد عزیز در زمره یاران امام خمینی)س( می درخشد
تسلیت حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی

بسمه تعالی
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشـت مجاهـد خسـتگی ناپذیر مرحوم حجه االسـالم و المسـلمین سـید علی اکبر محتشـمی پور طـاب ثراه 
موجـب غـم و انـدوه فراوان شـد.  این بـرادر عزیز عمر خود را وقف خدمت بـه دین مبین و امام بزرگـوار و آرمان های 
انقـالب اسـالمی کـرد و در ایـن راه لحظـه ای از پـای ننشسـت. نه شـماتت های بدخواهـان و نه آزار ها و دشـنام ها 
و نـه تـرور و تبعیـد او را از آنچـه صحیـح می پنداشـت بازنداشـت. از حضـور در کنار امـام در نجف و نوفل لوشـاتو 
تـا افتخـار جانبـازی در سـوریه و خدمـت در وزارت کشـور و مجلـس، از همـت بلنـد در تأسـیس حـزب اهلل لبنان تا 
ایسـتادگی بر حقوق مردم ایران همه و همه نمونه های روشـنی از اقدامات آن مرحوم اسـت.  بی شـک نام مجاهد 
عزیز سـید علی اکبر محتشـمی همیشـه در زمره یاران راسـتین امام خمینی)س( در تاریخ انقالب اسـالمی خواهد 
درخشـید.  اینجانـب ضمـن عـرض تسـلیت به خانـواده محترم ایشـان و به همه یـاران امـام از خـدای متعال علو 

درجـات آن فقیـد سـعید را خواسـتارم و حشـر او را با اولیاء الهـی و صالحان و امام راحل مسـئلت دارم. 

سید حسن خمینی

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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»ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحیم
ِإنَّا هلّل و ِإّنا ِإَلیِه َراِجُعوَن

علی اکبـر  سـید  المسـلمین   و  حجت االسـام  سـرافراز  جانبـاز  و  انقابـی  مجاهـد  درگذشـت 
محتشـمی پور، نماینـده ادوار سـوم و ششـم مجلـس شـورای اسـامی موجـب تاسـف و تاثـر گردیـد.
طـی  متعـدد  مسـئولیتهای  در  و  بودنـد  نظـام  و  انقـاب  عرصه هـای  در  خدمتگـزار  چهـره ای  ایشـان 
روحانـی  ایـن  فقـدان  تسـلیت  عـرض  داشـتند.ضمن  عرضـه  ملـت  بـه  را  شـایانی  خدمـات  سـالها 
گرانقـدر بـه خانـواده محترم ، دوسـتان و سـایر بسـتگان، بـرای آن مرحوم رحمـت و رضـوان الهی و 

می کنـم. مسـئلت  متعـال  خداونـد  درگاه  از  اجـر  و  صبـر  بازمانـدگان  بـرای 
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسامی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشـت تاسـف انگیـز روحانـی مبـارز و انقابـی مرحـوم حجت االسـام و المسـلمین جنـاب آقای 
سـید علـی اکبر محتشـمی پـور موجب تاثـر و تالـم بسـیار گردید.

بی تردید خدمات ارزشـمند این عالم وارسـته و جانباز اسـام و مجاهد راسـتین جهاد در راه آرمان مردم 
فلسـطین و لبنـان که از زمان شـکل گیری نهضـت انقاب اسـامی از زمـره یاران وفـادار، صدیـق و مورد 
وثـوق امـام راحـل بـود و پـس از پیـروزی انقـاب نیـز بـه عنـوان وزیـر کشـور و نمایندگـی مجلـس شـورای 
اسـامی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسـامی از هیچ تاشـی فروگذار نکرد، فراموش ناشدنی 
اسـت. ضایعـه فقـدان این روحانـی بزرگـوار را به همـه عاقه مندان، دوسـتان و بسـتگان به ویـژه خانواده 
محترم ایشـان صمیمانه تسـلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سـعید رضوان واسـعه الهی 

و علـو درجات و بـرای بازمانـدگان ارجمند صبر و اجر مسـالت دارم.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امـام  یـاران قدیمـی نهضـت  از  درگذشـت حجت االسـام والمسـلمین سـید علی اکبـر محتشـمی پور 

بزرگـوار موجـب تأسـف و تأثـر اینجانـب گردیـد. 
آن مرحـوم از مجاهـدان راه آزادی قـدس شـریف و از پیشـگامان مبـارزه بـا رژیـم غاصب صهیونیسـتی 

بـود و در ایـن راه بـه افتخـار جانبـازی نیـز نائل آمد. 
خدمات ایشـان در دوران تصدی سـفارت جمهوری اسـامی ایران در سـوریه، وزارت کشور و نمایندگی 

مجلـس ان شـاءاهلل ذخیره ای نیکو بـرای وی خواهد بود. 
ضمـن تسـلیت بـه بازمانـدگان و خانـدان محتشـمی پـور کـه از پیشـگامان نهضـت حضـرت امـام)ره( 
بـه شـمار می رونـد، از خداونـد متعـال بـرای آن مرحـوم، رحمـت و مغفـرت و حشـر بـا شـهدای راه پـر 

افتخـار مقاومـت و بـرای بازمانـدگان صبـر و اجـر مسـألت می نمایـم.
سّیدابراهیم رئیسی

 
اناهلل و انا الیه راجعون

درگذشـت عالـم وارسـته حجت االسـام والمسـلمین سـید علی اکبـر محتشـمی پور، موجـب تأثر و 
تألـم خاطر شـد.

امـام  نهضـت  دلسـوز  و  پرتـاش  همراهـان  و  پیشـگامان  جـزو  کـه  مبـارز  و  مجاهـد  روحانـی  ایـن 
خمینـی)س( بـود، پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی نیـز بـا پذیـرش مسـئولیت ها و مأموریت هـای 
مختلـف سیاسـی و فرهنگـی در داخـل و خـارج از کشـور همـه عمـر خویـش را صـرف ترویـج نهضـت 

کـرد. اسـامی  نظـام  و  انقـاب  بلنـد  آرمان هـای  تحقـق  و  اسـامی 
مرحـوم  آن  مکـرم  بیـت  ویـژه  بـه  و  عاقمنـدان  علمیـه،  حوزه هـای  بـه  را  ضایعـه  ایـن  اینجانـب 
تسـلیت می گویـم و از درگاه خداونـد بـزرگ بـرای آن عالـم پرهیـزگار، غفـران و رحمـت الهـی و برای 

عمـوم بازمانـدگان صبـر و اجـر مسـألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسامی ایران

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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بسم اهلل الرحمن الرحیم 
انا هلل و انا الیه راجعون

خبـر رحلـت حضـرت حجـت االسـام و المسـلمین سـید علی اکبـر محتشـمی پـور مبـارز و مجاهد نسـتوه و 
خسـتگی ناپذیـر انقاب اسـامی و از یـاوران و همراهـان  باوفای حضرت امام خمینی )قدس سـره الشـریف( 
و از دولتمردان و سـفرای برجسـته نظام جمهوری اسـامی و همکار و دوسـت عزیزمان در دستگاه دیپلماسی 
مقـارن با سـالروز شـهادت امـام جعفر صادق )ع( و در ایام سـالگرد ارتحال مرشـد و مـرادش رهبر کبیر انقاب 
اسـامی موجـب تاثـر و تالم اینجانـب گردید. مرحوم محتشـمی پور از چهره های برجسـته و مبارز خسـتگی 
ناپذیـر در جریـان نهضت و انقاب اسـامی بـود که افتخار شـاگردی و همراهی با حضـرت امام خمینی)س( 
بنیانگـذار کبیر انقاب اسـامی داشـت و رنج زندان و تبعید از سـوی رژیم ستمشـاهی از ایران عزیـز را به جان 
خریـد و همچنیـن نقـش برجسـته ای در شـکل گیـری شـجره طیبـه مقاومـت اسـامی در لبنـان و حمایـت از 
آرمان مقدس فلسـطین و قدس شـریف داشـت. حضور فعال و بی بدیل ایشـان در عرصه دیپلماسـی کشـور 
بـه خصـوص در جبهه مقاومت و مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیسـتی ماندگار اسـت که در ایـن راه تا مرز 
شـهادت از سـوی تروریسـت هـای صهیونیسـت پیش رفت و بـه مقام جانبـازی نائـل آمد. اینجانـب ضایعه 
فقـدان آن  مجاهـد نسـتوه و فرزانـه را بـه خانـدان محتـرم محتشـمی پـور، دوسـتان و یـاران ایشـان در ایـران 
اسـامی و جبهـه مقاومـت تسـلیت عـرض نمـوده و از درگاه خداونـد رحیـم بـرای ایشـان صبـر جمیـل و اجر 
جزیـل و بـرای روح آن مجاهـد فـی سـبیل اهلل غفـران و رحمـت واسـعه الهی و همنشـینی با جـدش حضرت 

سـید الشـهدا )ع( مسـئلت می نمایم.
محمد جواد ظریف

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
ارتحـال جانسـوز دوسـت و همـکار قدیمـی، مبـارز خسـتگی ناپذیـر و یـار با وفـای امـام خمینی)س(، 
حضـرت حجت االسـام و المسـلمین حاج سـید علـی اکبر محتشـمی پور کـه از پیشـتازان مقاومت 

و جانبـازان سـرافراز راه آزادی قـدس شـریف بـود؛ موجب تألم و تأسـف شـدید شـد.
اینجانـب رحلـت ایـن عالـم مجاهـد را بـه همـه یـاران و همراهـان به ویـژه خانـدان معزز محتشـمی 
بازمانـدگان  بـرای  و  درجـات  علـو  و  الهـی  واسـعه  رحمـت  ربوبـی  درگاه  از  و  می گویـم  تسـلیت  پـور 

محتـرم صبـر و اجـر مسـئلت می کنـم.
علی شمخانی 
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی

ِإنَّا هلّل وِإّنا ِإَلیِه َراِجُعوَن 
خانواده محترم محتشمی پور

و  پهلـوی  اسـتبداد  بـا  مبـارزه  پیشکوسـت  و  خمینـی)س(  امـام  دیریـن  یـار  درگذشـت  احترامـًا، 
اسـتعمار صهیونیسـتی، حجـت االسـام والمسـلمین علـی اکبرمحتشـمی پـور موجب تاثـر گردید.
بدینوسـیله ایـن مصیبـت را از طـرف خـود وخانـواده آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی کـه مجاهدتهای 
مشـترک فراوانـی در نهضـت امـام خمینـی و مقاومـت در برابـر تجـاوزات رژیـم غاصب اسـراییل به 
کشـورهای اسـامی داشـتند،  صمیمانـه تسـلیت عـرض نمـوده و بـرای آن مرحـوم غفـران و رحمت 

الهـی و بـرای بازمانـدگان صبـر جمیل و اجـر جزیـل را آرزو دارم.
محسن هاشمی رفسنجانی
رییس شورای اسامی شهر تهران

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

حجـت  حضـرت  مرحـوم  امـام  یـار  و  نسـتوه  مجاهـد  و  بـزرگ  عدالتخـواه  فقـداِن  دردنـاک  خبـر 
االسـام و المسـلمین محتشـمی ِ نازنیـن آکنـده از سـوز اسـت و هرچنـد دیـدگان گریـان و کام همـه 
آزادیخواهـان از ایـن فـراق و جدایـی تلـخ اسـت امـا بـه یقیـن روح آن آزاده با تقـوی در کنـار مرادش 
بـر خـوان رحمـت اهل بیـت و در جـوار فضـل ربوبی اسـت اینجانـب رحلـت ایـن عالم مجاهد و با 
تقـوی را بـه همـه یـاران و اصحـاب حضـرت امـام خمینـی)س( و بـه ویژه سـاله خلـِف صالح ایشـان 
عـرض  تسـلیت  مرحـوم  آن  صبـور  خانـواده  و  خمینـی  سیدحسـن  حـاج  آقـای  اهلل  آیـت  حضـرت 

میکنـم و علـو  درجـات در جنـت المـأوی بـرای آن عزیـز خواسـتارم
والسام علیکم و رحمت اهلل و برکاته

سیدمحّمد موسوی بجنوردی

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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االسـام  حجـة  راحـل،  امـام  دیریـن  یـار  درگذشـت  پـی  در 
موسسـه  سرپرسـت  پـور،  محتشـمی  اکبـر  علـی  سـید  والمسـلمین 
ذیـل  شـرح  بـه  تسـلیتی  پیـام  خمینـی)س(  امـام  آثـار  نشـر  و   تنظیـم 

صادر کرد:
خبـر تأسـف بـار درگذشـت حضرت حجة االسـام والمسـلمین سـید 
علی اکبر محتشـمی پور شـاگرد خسـتگی ناپذیر مکتـب امام خمینی 
عمـر  پایـان  تـا  اشـرف  نجـف  در  جوانـی  روزگار  از  کـه  علیـه  ا...  سـام 
پربرکـت خـود لحظـه ای از همراهـی مقتـدای خویش و اسـتقامت بر 
راه آن امـام عظیـم الشـأن کوتاهـی نکـرده و در ایـن راه تـا آسـتانه ی 
بـه  نیـز  صهیونیسـتی  غاصـب  رژیـم  عوامـل  دسـت  بـه  شـهادت 
پیـش رفـت، موجـب تأثـر و تألـم تمامـی پیـروان امـام امـت)س( و 

عاقمنـدان بـه ایـن روحانـی عالـم و مجاهـد گردیـد.
از ثمـرات و بـرکات عمـر شـریف او کـه یکسـره صـرف جهـاد و اجتهـاد 
محـور  تأسـیس  بـه  می تـوان  گردیـد،  اسـتکبار  و  ظلـم  بـا  مبـارزه  و 
مجلـس  نمایندگـی  و  کشـور  وزارت  لبنـان،  ا...  حـزب  و  مقاومـت 
مدیریـت  و  تأسـیس  در  همـت  گذشـته  دهـة  در  و  اسـامی  شـورای 
نجـف  در  امـام)س(  حضـرت  آثـار  نشـر  و  تنظیـم  مؤسسـه  دفتـر 
شـیوع  از  ناشـی  نامناسـب  شـرایط  حتـی  کـه  کـرد  اشـاره  اشـرف 
ویـروس کرونـا نیـز وی را از حضـور در بیـت تاریخـی و مدرسـه علمیـه 
واپسـین  تـا  و  نسـاخت  منصـرف  اشـرف  نجـف  در  خمینـی  امـام 
ارزش هـای  از  دفـاع  سـنگر  در  خویـش  برکـت  بـا  عمـر  روزهـای 
نـگاه  قـدم  ثابـت  الشـأن  عظیـم  امـام  اندیشـه  ترویـج  و   انقـاب 

داشت.
اینجانـب بـه نمایندگـی از همـه کارکنـان و مدیـران موسسـه تنظیـم 
و نشـر آثـار حضـرت امـام خمینـی)س( ایـن ضایعـه اسـفناک را بـه 
بیـت  پـرور،  شـهید  امـت  عمـوم  االعظـم،  ا...  بقیـه  شـریف  محضـر 
شـریف امـام خمینـی)س( و مقـام معظـم رهبری و بـه ویژه به همسـر 
فـداکار و همـراه همیشـگی او و فرزنـدان داغـدارش تسـلیت گفته و از 
درگاه الهـی علـو درجـات ایشـان و حشـر بـا اولیـاء الهـی و امـام عظیم 

می نمایـم. مسـئلت  را  الشـأن 
علی کمساری
سرپرست موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 

انا هلل و انا الیه راجعون
انقـاب  فقیـد  رهبـر  صدیـق  یـار  و  نسـتوه  مجاهـد  درگذشـت  خبـر 
اسـامی بـرادر بزرگـوارم حجـت االسـام والمسـلمین جنـاب آقـای 
حـاج سـید علـی اکبر محتشـمی پور  بسـیار تاسـف بـار و باعـث تالم و 

تاثـر شـدید اینجانـب شـد.
ایشان که از مبارزان و یاران دیرین انقاب بودند 

انسـانی حقیقـت طلـب ،مصلح و دلـداده اهـل بیت علیهم السـام 
بودنـد کـه  همـواره در راه اعتـای نظامـی اسـامی از هیـچ کوششـی 
تمـام  داشـتند  عهـده  بـر  کـه  مسـئولیت هایی  در  و  نکردنـد  گـذار  فـرو 
تاششـان  بسـط اندیشـه هـای امـام خمینـی )ره ( وحاکمیـت اسـام 
خسـران  نواندیـش  روحانـی  ایـن  درگذشـت  ضایعـه  مطمئنـا  بـود. 
بزرگـی بـرای کشـور و دوسـتداران ایشـان اسـت کـه جبـران آن بسـیار 

سـخت اسـت.
اینجانـب بـا انـدوه فـراوان درگذشـت ایـن روحانـی جلیـل القـدر را 

محتشـمی  فخرالسـادات  خانـم  ،سـرکار  ایشـان  محتـرم  خانـواده  بـه 
روحانیـون  مجمـع  محتـرم  ،اعضـای  خمینـی  امـام  معـزز  پور،بیـت 
مبارز و همه دوسـتداران و وابسـتگان ایشـان تسـلیت عـرض می کنم 
و از خداونـد رحمـان و رحیـم علـو درجات را بـرای این عالم برجسـته 

می کنـم. مسـالت 
محمدرضا عارف

اناهلل و انا الیه راجعون
پـور   محتشـمی  اکبـر  علـی  سـید  آقـای  والمسـلمین  االسـام  حجـه 

. شـت گذ ر د
آرمانـی  و  اندیشـیدن  آرمانـی  کـه  بـود  نظیـری  کـم  شـخصیت  وی 

بـود. اش  جسـته  بـر  خصوصیـت  مانـدن 
از  دفـاع  و  خمینـی  امـام  مـرادش  شـخصیت  در  بـودن  ذوب  آرمـان 
حقـوق مـردم  مظلـوم فلسـطین در طـول حیـات  پـر برکتـش بسـیار 

بـود. برجسـته 
هرگـز تجدیـد نظـر در اندیشـه هـای امـام خمینـی)س(  به ذهـن او راه 
نیافـت و از آغـاز نوجوانـی تـا لحظـه عروجـش بـر راه معشـوق ومراد 

خـود پایـداری کرد.
آزادی  و  فلسـطین  مظلـوم  مـردم  سرنوشـت  از  دفـاع  دیگـر   سـوی  از 

بـود. حیاتـش  طـول  در  او  دغدغـه  مهمتریـن  شـریف  قـدس 
 بعنـوان اولیـن سـفیر ایـران در سـوریه  پایـه گـذار حزب اهلل لبنان شـد 
و از نخسـتین کسـانی بـود کـه بـه طـور مسـتقیم مـورد هجوم اسـراییل 

قـرار گرفـت و دو دسـت خـود را در انفجـار تروریسـتی از دسـت داد.
در دوران وزارت کشـور خدمـات ارزنده ایی به کشـور و مـردم ارائه کرد 
او از موسسـین مجمـع روحانیـون بـود و از آغـاز تاسـیس تـا واپسـین 
کمیتـه  و  مرکـزی  شـورای  فعـال  عضـو  اش  طیبـه  حیـات  روزهـای 

سیاسـی ایـن مجمـع بـود.
 او در مجلـس ششـم از نماینـدگان شـاخص و تاثیـر گـذار و مدافـع 
پـر  انتخابـات  در  میرفـت  شـمار  بـه  امـام  خـط  واالی  ارزش هـای 
مهنـدس  آقـای   سـوی  از   ۸۸ سـال  جمهـوری  ریاسـت  ماجـرای 
از  پـس  و  شـد  آرا  از  صیانـت  کمیتـه  مسـئول  موسـوی  میرحسـین 
اتفاقـات تلـخ آن سـال هـا بـه نجـف اشـرف مهاجـرت کـرد و پیگیـر 
منحـوس  ویـروس  اینکـه  تـا  بـود  خمینـی  امـام  هـای  اندیشـه  نشـر 
کرونـا بـه سـراغش آمـد و در صبحـگاه ۱۷ خـرداد بـه سـوی معبـود 

کـرد. پـرواز 
عشـق وعاقـه خالـص او بـه اهـل بیـت و بـه خصـوص بـه حضـرت 
پایـه  بـود.  وعـام  خـاص  زبانـزد  زهـرا)س(  فاطمـه  کبـری  صدیقـه 
گذاری موسسـه بزرگ دارالزهـرا  در تهران نماد ایـن ارادت خالصانه 

اسـت.
مجمـع روحانیـون مبـارز ایـن مصیبـت بـزرگ را  خدمـت حضـرت 
رهبـر  علمیـه،  هـای  حـوزه  فرجـه،  تعالـی  اهلل  عجـل  عصـر  ولـی 
انقابیـون  همـه  و  خمینـی  امـام  حضـرت  بیـت  انقـاب،  معظـم 
و  صبـور  همسـر  بـه  بویـژه  و  آزادی  و  حـق  راه  مبـارزان  و  اصیـل 
گرامـی و فرزنـدان ارجمنـد و دیگـر بسـتگان محتـرم ایشـان ا ایشـان 
را  بزرگـوار  سـید  ایـن  مقـام  علـو  خداونـد  از  و  میگویـد   تسـلیت 

طلب می کند.
مجمع روحانیون مبارز 
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بسمه تعالی
اناهلل و انا الیه راجعون

خبـر رحلـت یـار دیرین امـام خمینـی)س( حضرت حجت االسـام 
و المسـلمین سـیدعلی اکبر محتشـمی باعث تأسـف فراوان شـد.

نجـف  در  راحـل  امـام  حضـور  زمـان  از  و  دراز  سـالیان  از  مرحـوم  آن 
اشـرف و سـپس نوفـل لوشـاتو بعـد هـم در ایـران یـار آن پیر سـفر کرده 
بـود و در ایـام غربـت امـام مقابـل رژیم شـاه و متحجریـن، از یـاران با 

اسـتقامت ایشـان بـود.
بعـد از تشـکیل جمهوری اسـامی نیـز در سـنگرهای مهمـی خصوصا 
نقشـی  لبنـان  و  فلسـطین  مسـتضعف  و  مظلـوم  مـردم  از  حمایـت 

کلیـدی در پیشـبرد آرمـان هـای امـام عزیزمـان ایفـا کـرد.
اینجانـب ایـن ضایعه را به خانـواده و بازمانـدگان آن مرحوم و تمام 

عاقه منـدان مکتب امـام خمینی)س( تسـلیت می گویم.
حسن صانعی

انا هلل و انا الیه راجعون
ِمـَن الُمؤِمنیـَن ِرجـاٌل َصَدقوا ما عاَهـُدوا اهللََّ َعَلیـِه َفِمنُهـم َمن َقضٰی 

لـوا َتبدیًا َنحَبـُه َوِمنُهـم َمن َینَتِظـُر َوما َبدَّ
شایسـته  خدمتگـزار  و  انقـاب  برجسـته  شـخصیت  درگذشـت 
مـردم و نظـام و عضـو موسـس مجمـع نیروهـای خـط امـام، جنـاب 
حجت االسـام والمسـلمین سـید علـی اکبـر محتشـمی پور موجـب 

گردیـد. تأثـر  و  تأسـف 
در  چـه  و  ستمشـاهی  رژیـم  علیـه  مبـارزه  سـال های  در  چـه  او 
و  سیاسـی  مناصـب  در  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  از  پـس  سـال های 
بـا  اجتماعـی،  و  فرهنگـی  موقعیت هـای  در  آن  از  پـس  و  اجرایـی 
خدمـات  و  آثـار  منشـاء  و  می اندیشـید  وظیفـه  انجـام  بـه  وجـود  همـه 
فقیـد  آن  درایـت  و  سیاسـی  هـوش  شـد.  منطقـه  و  ایـران  در  مهمـی 
را  همـگان  تحسـین  و  بـود  زبانـزد  مختلـف  حوزه هـای  در   سـعید 

بر می انگیخت.
 او بـه حـق از مؤمنانـی بـود کـه بـر عهـدی که بـا خـدا بسـتند، صادقانه 
ایسـتادند و هرگـز تغییـر و تبدیلی در عهـد و پیمان خـود ایجاد نکردند 
حقـوق  از  دفـاع  در  مـادی،  و  سیاسـی  فـراوان  هزینه هـای  رغـم  بـه  و 

مـردم و مشـی اصاح طلبانـه ذره ای تردیـد بـه خـود راه نـداد.
بازمانـدگان  همـه  بـه  را  مصیبـت  ایـن  امـام،  خـط  نیروهـای  مجمـع 
تسـلیت  کشـورها  دیگـر  در  ایشـان  عاقمنـدان  و  ایـران  مـردم  و 
عزیـز  آن  بـرای  واسـعه  رحمـت  متعـال  خداونـد  از  و   گفتـه 

مسئلت دارد.
مجمع نیروهای خط امام

 به نام خداوند بخشنده و مهربان
بـزرگ  خداونـد  سـمت  بـه  مـا  میـان  از  امـروز  عزیـز  و  بـزرگ  بـرادری 
مجاهـد  عامـه  جنـاب  جـز  کسـی  ایشـان  شـتافت،  مرتبـه  بلنـد  و 
سـید علـی اکبـر محتشـمی پـور )رضـوان اهلل علیـه( نیسـت، او پـس 
در  کـه  پشـتکاری  بـا  و  مبـارزه  و  جهـاد  از  سرشـار  و  مبـارک  زندگـی  از 
خدمـت انقـاب و جمهـوری اسـامی در ایـران وبـه خصـوص ملـت 

 . شـتافت  باقـی  دیـار  ،بـه  داشـت  مـان  منطقـه  هـای 
او همراه شـهید فرمانده شـهید سـید عباس موسـوی )رضـوان خدا بر 
او بـاد( و دیگـر بـرادران در لبنـان ، تاش هـای بزرگی را در سـال ۱9۸2 
میـادی بعـد از حملـه اسـراییل بـه مناطـق وسـیعی از لبنـان جهـت 
اقسـام  و  انـواع  و  کردنـد،  کشـور  ایـن  در  اسـامی  مقاومـت  تاسـیس 

پشـتیبانی هـای الزم را تقدیـم نمودنـد . 
فلسـطین  مسـئله  بـه  خدمـت  در  وی   بـزرگ  هـای  تـاش  همچنیـن، 
هـای  زخـم  هنـوز  کـه  چـرا  اسـت،  آشـکار  همـگان  بـر  آن  پیـروزی  و 
خونیـن در دسـت و صورت و سـینه شـان پـس از تاش برای تـرور وی 
شـاهدانی هسـتند بـر جایـگاه جهـادی بـزرگ ایشـان، بـه خصـوص در 

آن برهـه از مبـارزه بـا دشـمن صهیونیسـتی.
مـا در حـزب اهلل صمیمی ترین تسـلیت هـا را به حضرت امـام خامنه 
ای )مـد ظلـه العالـی( وتـک تـک افـراد خانـواده شـریف جنـاب سـید 
بـه  عاقمنـدان  و  راه  همراهـان  و  دوسـتان  ی  همـه  و  پـور  محتشـمی 
داشـتنی  دوسـت  و  عزیـز  سـید  ایـن  درگذشـت  بمناسـبت  ایشـان 

میکنیـم. تقدیـم 
و اعـام مـی داریـم کـه مـا در احسـاس غـم و انـدوه پـس از رحلتشـان 
شـریک هسـتیم، و راضـی بـه رضـا و اراده خداونـد بـزرگ مـی باشـیم، 
و از خداونـد منـان برای ایشـان رحمت و علو درجات را خواسـتاریم. 
پیام 
حزب اهلل لبنان

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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گفتـن و نوشـتن دربـاره شـخصیت و خدمـات و نقـش 
سـید  حـاج  والمسـلمین  االسـام  حجـت  ممتـاز 
علی اکبـر محتشـمی پور در انقـاب و پیـش و پـس از 
پیـروزی انقـاب اسـامی کاری اسـت بس دشـوار   این 
حـق بـزرگ را شـاید بتـوان بـا نگاشـتن کتابی قطـور ادا 

کـرد.
وارسـته،  عالمـی  محتشـمی پور  آقـای  مرحـوم 
از  و  امـام  حضـرت  مخلـص  یـاران  از  و  مجاهـد 
چهره هـای درخشـان انقـاب و ایـران بـود. ایشـان در 
دوران تبعیـد امـام در عراق در کنار ایشـان بود و بدون 
تردید در روشـن نگاه داشـتن چراغ انقاب که از سـوی 
رژیـم و ارتجـاع و بدخواهـان همـواره مـورد تهدید قرار 
داشـت نقش مهمی را ایفا کرد. من هر چند از ایشـان 
شـنیده بـودم ولـی از نزدیـک توفیق دیدار و آشـنایی با 
ایشـان را نداشـتم تـا این کـه اولیـن بـار در نوفل لوشـاتو 
ایشـان را دیـدم طبعـاً حـوزه کار و مسـؤولیت مـن کـه 
در هامبـورگ بـود بـا حـوزه مسـؤولیت ایشـان متفـاوت 
بـود و طبعـاً همـکاری نزدیکـی در آن برهـه از زمـان 

نداشـتیم. 
بعـد از پیـروزی انقـاب، ایـن آشـنایی و همـکاری 

بیشـتر شـد. جنـاب محتشـمی پور رحمة اهلل علیـه در 
سـفیر  به عنـوان  انقـاب،  لحظه هـای  حسـاس ترین 
شـد.  برگزیـده  سـوریه  در  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
نیـز  و  ایشـان  ممتـاز  شـخصیت  نشـانه  انتخـاب  ایـن 
جمهـوری  نوپـای  نظـام  و  امـام  کـه  بـود  اعتمـادی 

داشـتند. ایشـان  بـه  اسـامی 
سـوریه از آغـاز خـود را در کنـار انقـاب و جمهـوری 
اسـامی دیـد و تعریـف کـرد و تـا آخـر هم همیـن رویه 
اسـتفاده های  کشـور  ایـن  کـه  هرچنـد  داد،  ادامـه  را 
ایـن سیاسـت کـرد،  ایـن نزدیکـی و اعمـال  از  فـراوان 
مغتنـم  هـم  انقـاب  و  کشـور  بـرای  آن  موضـع  ولـی 
کنـار  نیـز در  بـود و حتـی در جریـان جنـگ تحمیلـی 
ایـران و مدافـع مواضـع ایـران و خنثـی کننـده بسـیاری 
از توطئه هـا و بدخواهی هـا علیـه نظـام نوپـای انقابـی 
بود. بخصوص سـبب شـد که تاش نامیمون اسـتکبار 
و  اسـرائیل  دوگانـه  کـردن  جایگزیـن  بـرای  ارتجـاع  و 
اعـراب بـه دوگانـه اعـراب و جمهـوری اسـامی خنثـی 
شـود. از سـوی دیگـر موضـع قاطـع و انعطـاف ناپذیـر 
سـوریه در برابر رژیم صهیونیسـتی و بخصوص بعد از 
قـرارداد کمـپ دیویـد و حمایت این کشـور از مقاومت 

فلسـطین و همراهی با رهبران نهضت ضداسـرائیلی 
بـرای ایـران کـه سـویه سیاسـت خارجی خـود را مقابله 
بـا اسـتکبار و صهیونیسـم قـرارداده بـود ارزش فـراوان 

داشـت.
واسـطة العقد  سـوریه  کـه  ایـن  سـوم  نکتـه  و 
علی رغـم  کـه  لبنـان  و  انقابـی  ایـران  میـان  ارتبـاط 
آشـفتگی های درونـی نیروهـای بسـیار ارزنـده انقابـی 
کشـورهای  عمده تریـن  از  یکـی  نیـز  و  بودنـد  آن  در 
پناه دهنـده فلسـطینیان و اسـتقبال کننـده از رهبـران 
مبـارز فلسـطینی بـود قـرار گرفـت. سـفارت سـوریه در 
ایـن زمـان نیازمند شـخصیتی همه جانبه نگر، شـجاع 
و توانـا و مـورد اعتمـاد بـود تـا عـاوه بـر هدایـت روابـط 
بـا سـوریه، تدبیـر امـور لبنـان و راهبـری سیاسـت های 
مرحـوم  و  بگیـرد  عهـده  بـه  را  کشـور  آن  در  مناسـب 
محتشـمی پور همان شـخصیت بود که می توانسـت و 
توانسـت احتـرام و اعتمـاد همـه گروه هـا و جریان های 
مبارز و متعهد فلسطینی و لبنانی را جلب کند. بدون 
حـزب اهلل  فعالیت هـای  تـداوم  و  شـکل گیری  تردیـد 
لبنـان به صـورت یـک نهـاد مسـتقل لبنانـی، عربـی و 
اسـامی کـه به ایـران انقابی هـم نزدیک بـود مرهون 
تـاش و تدبیـر و پی گیـری مرحـوم محتشـمی پور بـود.
ایـن عزیـز در همیـن مأموریـت سـنگین در سـوریه 
بـود کـه مورد سـوء قصد تروریسـتی قرار گرفـت و دچار 
آسـیب فـراوان شـد و ایـن آسـیب سـنگین تـا آخـر هـم 
همـراه ایشـان بود، ولی کوچک تریـن خللی در موضع 
و  اسـامی  جمهـوری  بـه  خدمـت  در  ایشـان  عـزم  و 
انقـاب و حمایـت از و همراهـی بـا مقاومـت و رویکرد 
ایجـاد  ایشـان  اسـتکباری  ضـد  و  صهیونیسـتی  ضـد 

نکرد.
پـس از بازگشـت آقـای محتشـمی پور از مأموریـت 
سـوریه در دولـت بـرادر بزرگـوار جنـاب آقـای مهندس 
موسـوی بـه ایشـان پیشـنهاد تصـدی وزارت کشـور شـد 
در  مسـؤولیت  و  مأموریـت  انجـام  بـرای  حـق  بـه  کـه 
ایـن مقـام مهـم شایسـتگی داشـت، ولـی خـود ایشـان 
در آغـاز دچـار تردیـد بـود. در ایـن زمـان کـه مـن هـم 
افتخـار نزدیکـی و آشـنایی بیشـتر بـا ایشـان را داشـتم 
مورد مشـورت ایشـان قرار می گرفتم. ایشـان می گفت 
حـوزه کاری و تجربـه و رویکـرد مـن بیشـتر در سیاسـت 
خارجـی و بخصـوص جنبه های انقابی آن اسـت و در 
سیاسـت داخلـی بـا حساسـیت های فـراوان کـه دارد و 
نیازمنـد آگاهـی و تجربـه دیگـری اسـت شـاید نتوانـم 
بـه نحـو مطلـوب مؤثـر باشـم. و حتـی مطـرح کـرد کـه 
بهتـر اسـت مـن )خاتمـی( بـه وزارت کشـور بـروم و اگر 
بـه حضـور او در دولـت اصرار هسـت ایشـان بـه وزارت 
ایـن پیشـنهاد  بـا  بـرود کـه  ارشـاد اسـامی  فرهنـگ و 
مخالفـت شـد و بـا بحـث فراوان ایشـان را قانـع کردیم 
کـه  دادیـم  اطمینـان  و  اسـت  بی جـا  تردیدشـان  کـه 
ایشـان در مقـام خدمـت جدید هم موفق خواهد شـد 
و هرگونـه همفکـری و همـکاری کـه الزم باشـد مـا در 
کنـار ایشـان خواهیـم بـود و دیدیـم کـه ایشـان در مقام 
وزیـر کشـور نیـز چه خدمـات ارزنده ای انجـام داد و چه 
نقـش ممتـازی از جملـه در دفـاع از حقـوق مـردم و 

همراه و 
همفکر ایران

حجت االسالم و المسلمین 
سید محمد خاتمی
رئیس جمهور اسبق 

جمهوری اسالمی ایران
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پاسـداری از رأی آنـان داشـت.
مجمـع  در  جملـه  از  مـا  همراهـی  و  همفکـری 
محتـرم  جامعـه  از  انشـعاب  بـا  کـه  مبـارز  روحانیـون 
روحانیـت مبـارز تشـکیل شـده بـود و مـورد حمایـت و 
تأییـد حضـرت امـام بـا تأکیـد ایشـان بـر لـزوم تکثـر در 
عرصـه حیـات سیاسـی بـود نیـز ادامه داشـت و تـا آخر 

هـم ایـن همفکـری و همیـاری باقـی بـود.
جنـاب محتشـمی پور گرچـه یـک کنشـگر فعـال و 
بـا اسـتقامت در عرصـه سیاسـت )داخلـی و خارجـی( 
بـود ولـی بـه لحـاظ نظری هـم جایـگاه خود را داشـت. 
ایشـان بـا انتشـار مجلـه وزیـن ”بیـان“ در بسـط نظـر 
سیاسـی و فرهنگـی و نیـز اطـاع رسـانی و بخصـوص 
تأمیـن آزادی بیـان و اندیشـه گام مهمـی را برداشـت 
و در واقـع تریبـون آزادی را ایجـاد کـرد تـا همـه آنـان 
کـه اهـل فکـر و نظـر و نیـز داری رویکردهـای مختلـف 
دارنـد  ابـراز  را  خـود  رأی  و  حـرف  بتواننـد  هسـتند 
جنبـه  تقویـت  و  انقـاب  نفـع  بـه  را  ایـن  واقـع  در  و 
بخصـوص  عامـه  رضایـت  تقویـت  و  مردم سـاالری 
اسـت  سـاالر  مـردم  نظـام  یـک  بنیـاد  کـه  نخبـگان 
ایـن زمینـه سـعه صـدر  کـه در  انصافـاً  و  می دانسـت 
جنـاب محتشـمی پور درخور توجه و تقدیر فـراوان بود 
و دریـغ کـه بیـان مثـل بسـیاری از روزنامه ها کـه در بهار 
انقـاب  از  پـس  ایـران  فرهنـگ  طوالنـی(  )نه چنـدان 
رخ نمـود بـه محـاق تعطیلـی افتـاد و از عطرافشـانی 

بازمانـد. 
انتخابـات سـال ۸۴ هـم  جنـاب محتشـمی پور در 
فعـال بـود و بخصـوص از پراکندگـی و عـدم انسـجام 
نیروهـای معـروف بـه خـط امـام نگرانـی داشـت و تـا 
آنجـا کـه بـه یـاد دارم در حیـن احتـرام بـه نامزدهـای 
بـرادر بزرگـوار و مجاهـد  بـه  ایشـان  مختلـف گرایـش 

جنـاب آقـای کروبـی بـود. 
عزیـز  کنـار  در  قـوا  تمـام  بـا  هـم   ۸۸ سـال  در 
قـرار  موسـوی  مهنـدس  آقـای  جنـاب  گرانقدرمـان 
گرفـت و یکـی از فعال تریـن و موجه تریـن کسـانی بـود 
کـه در سـتاد و در کنـار ایشـان فکر و عمل خـود را به کار 
گرفـت و متحمـل صدمـات نیز شـد. و باالخره ترجیح 
داد کـه دومیـن هجـرت خـود را به نجف اشـرف انجام 
و  بازسـازی  بـا  نیـز  مـدت  ایـن  در  بخصـوص  دهـد، 
نوسـازی اقامتـگاه امـام در دوران تبعیـد و تبدیـل آن 
بـه مرکـزی دیدنـی و یـادآوری خاطرات بـزرگ باز هم 
عاقـه خـود را بـه انقـاب و امـام نشـان داد. هـر چنـد 
در ایـن هجـرت ارتبـاط خـود را بـا ایـران و حضـور گاه و 

بـی گاه در میهـن حفـظ کـرد. 
در  ممتـاز  سـرمایه ای  کـه  عزیـز  ایـن  دیگـر  امـروز 
انقـاب و نیرویـی مؤثـر پـس از پیـروزی انقـاب بـود و 
در میـان مـا نیسـت و مـرگ دردنـاک او کـه هنـوز هـم 
بـه آسـانی بـه باور نمی نشـیند همـه مـا را سـوگوار کرد.
و  پاکـی  پـاداش  کـه  می خواهـم  منـان  خداونـد  از 
نیکـی و مجاهـدت و ظلـم سـتیزی و تبعیـض آشـوبی 
و وابسـتگی اش بـه مـردم بـه عنـوان صاحبـان اصلـی 
کشـور و پافشـاری مثـال زدنـی بـر عدالـت را بـا رحمت 

واسـعه خـود بـه ایـن عزیـز عنایـت فرمایـد.

احیاء نام امام در نجف
آیت اهلل  سید مهدی  امام جمارانی

از یاران صدیق امام خمینی)س(

بـرادر بزرگـوار و ارجمنـدم مرحـوم حجت االسـام والمسـلمین آقای محتشـمی پور تحقیقـاً از 
مدافعیـن سرسـخت و نگاهبـان نهضـت امـام خمینـی)س( از اول تـا کنـون بـود و در صداقـت 
و امانـت و از خودگذشـتگی و صراحـت لهجـه در بیـان حـق مثـال زدنـی بـود. ایشـان در زمـره 
قدیمـی تریـن، باوفاتریـن و صـادق تریـن یـاران حضـرت امام خمینـی)س( و نهضـت ایشـان  
بـود و در راه اسـتقال و آزادی و حمایـت از مظلـوم لحظـه ای درنـگ نداشـت ، تـا جائـی کـه در 
دفـاع از آرمـان آزادیخواهانـه ملت هـا و نهضت هـای مقـاوم و مظلـوم بـه ویژه ملت فلسـطین 

در سـمت سـفیر کشـورمان در سـوریه بـه افتخـار جانبـازی نائـل گردید. 
ایشـان از مؤسسـین و پیشـگامان ایجـاد مجمـع روحانیـون مبـارز بـود و چـه در دوران فعالیـت 

های سیاسـی بعد از انقاب اسـامی 
و مسـئولیت ها در وزارت کشـور و یـا 
نمایندگـی مجلـس و چـه بـه عنـوان 
یـک فـرد سیاسـی فعـال همـواره بـر 
اصـول خـود کـه دفـاع از انقـاب و دو 
اصل برآمده از آن یعنی جمهوریت 
و اسـامیت بـود، پـای مـی فشـرد و با 
صراحـت لهجـه پیوسـته مدافـع این 

آرمـان هـا و اصـول بـود. 
عاقـه و ارادت ویـژه ای  بـه حضـرت 
در  جوانـی  دوران  از  و  داشـت  امـام 
بـود.  او  نهضـت  و  امـام  خدمـت 
و  دانسـت  مـی  خـود  مـراد  را  امـام 
پیوسـته همـراه ایشـان در قـم ونجف 
ایـن  داشـت.  حضـور  پاریـس  و 
همراهـی در زمانـی بـود کـه سـختی 
ها و مصیبت های بسـیاری بر امام و 
همراهان او تحمیل می شـد. همین 
حضـرت  بـه  او  خالصانـه  ارادت 
امـام موجـب شـد کـه در یـک دهـه 
هـا  نامهربانـی  واسـطه  بـه   ، اخیـر 
موجـود  هـای  انحصارطلبـی  و 
مجـاورت حـرم مـوالی متقیـان علی 
ترجیـح  ایـران  در  مانـدن  بـه  را  )ع( 

دهـد و بـه زنـده نگـه داشـتن یاد و خاطره امـام عزیز و احیای خانه آن حضرت در نجف اشـرف 
گمـارد. همـت 

از حـدود پنجـاه سـال توفیـق زیـارت عتبـات عالیـات نصیـب  در تابسـتان سـال ۱۳9۸ بعـد 
حقیـر شـد. از همـان ابتـدای ورودم بـه نجـف مترصـد دیـدار بـا دوسـت قدیمـی و عزیـزم آقـای 
محتشـمی بـودم. لـذا تلفنـی قـراری در مسـجد کوفـه گذاشـتیم و آنجـا ایشـان را زیـارت کـردم. 
قـرار شـد فـردا بـرای بازدیـد از بیت امام و حوزه علمیه ای که به همت آقای محتشـمی در کنار 
آن ایجـاد نمـوده بودنـد بـروم. در این بازدید شـاهد تاشـهای فراوان و خالصانـه آن مرحوم در 

احیـاء نـام امـام در نجف بـودم. 
واقعـاً ایشـان یکـی از مخلـص تریـن و وفادارتریـن یـاران امـام بـود. درگذشـت ایـن مـرد بـزرگ 
و مدافـع راسـتین و صـادق اصـول اولیـه انقـاب خسـارتی سـنگین بـه شـمار مـی رود کـه بنـده 
الزم مـی دانـم مجـدداً در در چهلمیـن روز فـراق و فقـدان ایـن عالـم مجاهـد، پارسـا و وارسـته 
تسـلیت صمیمانـه خـود را بـه بیـت شـریف و همسـر باوفـا و فرزنـدان عزیـز و سایردوسـتان و 

عاقـه مندانشـان و نیـز بـه یـاران واقعـی امـام رحمـت اهلل علیـه ابـراز نمایـم.

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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مرحـوم  درگذشـت  روز  چهلمیـن  آسـتانه  در   
تـا  آمدیـم  شـما  دیـدن  بـه  پـور  محتشـمی 
ابتـدا  لطفـا  بشـنویم.  را  ایشـان  از  خاطراتتـان 
سـابقه آشـنایی تان را بفرمایید. آیـا قبل از انقاب 
و در نجـف بـا هـم آشـنا شـدید و یـا بعـد از انقـاب 
ماقـات  ایشـان  بـا  هـا  مسـئولیت  در  بـار  اولیـن 

؟ یـد د کر
سـابقه آشـنایی مـن بـا آقـای محتشـمی بـه قبـل از 
انقـاب بـر مـی گـردد؛ زمانـی کـه پدرشـان ایشـان را به 
معرفـی  تهرانـی  مجتهـدی  آقـای  اهلل  آیـت  مرحـوم 
کـرده بودنـد. مـن هـم جـزو شـاگردان آقـای مجتهدی 
بـودم امـا دوره مـا قبـل از ایشـان بـود. اگـر دوره هایـی 
کـه آقـای مجتهـدی شـاگرد تربیت مـی کرد را تـا زمان 
مـن و ایشـان بخواهیـم تقسـیم بنـدی کنیـم، آیت اهلل 
اسـتادی و آیت اهلل خرازی دوره اول بودند، دوره دوم 

مـا بودیـم و دوره سـوم آقـای محتشـمی و بعضـی از 
دوسـتان دیگـر مثـل آیـت اهلل ناصری)امـام جمعـه 

بودند. یـزد( 
بنابـر ایـن، از آنجـا و قبـل از اینکـه معمـم شـوند 
اینکـه  ضمـن  بـودم.  آشـنا  محتشـمی  آقـای  بـا  مـن 
بودنـد  تهـران  مبارزیـن  از  محتشـمی  آقـای  خانـدان 
سـیدمحمود  مرحـوم  ایشـان  عمـوی  خصـوص  بـه  و 
محتشـمی کـه از پیشکسـوتان مؤتلفـه و محـور مبـارزه 
در بـازار حضرتـی تهـران بودنـد. مـن چون با دوسـتان 
آشـنا  و  داشـتم  رابطـه  زمـان  آن  مبـارز  و  مؤتلفـه 
بـودم، بـا مرحـوم آقـا سـیدمحمود هـم ارتبـاط زیادی 
داشـتیم؛ آدم بسـیار متدّین، خوش اخاق، انقابی و 
مبـارز بـود و واقعـا هـر کاری در بـازار حضرتی داشـتیم 

ایشـان محـور کار بـود.
تـا  بودیـم  آشـنا  محتشـمی  آقـای  بـا  موقـع  آن  از 

 با ماشین زرهی محتشمی پور را
به وزارت کشور بردم

گفت وگوی ویژه با حجت االسالم والمسلمین علی اکبر ناطق نوری 

حجت االسام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری، شخصیتی است که در سال ۱۳6۴، مسئولیت وزارت کشور را به مرحوم حجت 
االسام و المسلمین سیدعلی اکبر محتشمی پور تحویل داد. او که سال ها به عنوان »ریش سفید«  به ایفای نقش می پرداخت و 
منشاء اثر بود، امروز چندسالی است که عطای فعالیت سیاسی را به لقایش بخشیده و با تأسیس حوزه علمیه ای در خارج از شهر 
تهران در لواسان، به مدیریت آنجا پرداخته و کنش گری اش را به برگزاری ساالنه مراسم سالگرد شهدای هفتم تیر محدود کرد؛ 
مراسمی که پس از شیوع کرونا عما تعطیل شده است. با او در دفترش در حوزه علمیه امام حسن مجتبی)ع( به گفت و گو نشستیم که مشروح 

آن در پی می آید:

اینکـه ایشـان بـه قـم آمدنـد. در قـم هـم مـا و آقـای 
محتشـمی مدرسـه حجتیـه بودیـم و آنجـا هـم ارتباط 
داشـتیم و بـه عنـوان »طلبـه هـای تهرانـی« معـروف 
بودیـم. جامعـه ای بـه نـام »جامعـه محصلیـن علوم 
دینی تهران« داشـتیم و آقای محتشـمی هم جزو آن 
بـود. تـا اینکه ایشـان به نجف رفتنـد و ارتباط قطع بود 
و مـن هـم در دوره ای کـه امـام)س( نجـف بودنـد بـه 

هیـچ وجـه عـراق و نجـف نرفتـه بـودم.
بعـد از انقـاب ایشـان بـا امـام بـه تهـران آمدنـد و 
بـه اعتبـار سـوابقی کـه بـا هـم داشـتیم، سـام و علیک 
معمولـی داشـتیم تـا دورانـی کـه بنـا شـد ایشـان بعـد 
از مـن وزیـر کشـور شـود. ایشـان بـه اعتبـار رفاقتـی کـه 
داشـتیم بـه مـن زنگ زد و شـاید برای اولیـن و آخرین 
بـار تـا امـروز چنیـن حادثـه ای در جمهـوری اسـامی 

رخ داده اسـت.

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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بـه  و  آورد  رأی  مجلـس  در  اینکـه  از  بعـد  ایشـان 
عنـوان وزیـر انتخاب شـد، شـب به من زنـگ زد که من 
فـردا مـی خواهـم بـه وزارت کشـور بـروم و چـه کار باید 
بکنـم؟ مـن به ایشـان گفتـم راهش این اسـت که فردا 
صبـح صبحانـه بـه منـزل مـا بیایـی، بـا هـم صبحانـه 
بخوریـم و بعـد هـم مـن ماشـین زرهی)ضـد گلولـه( 
دارم و با ماشـین زرهی خودم شـما را به وزارت کشـور 
مـی بـرم و خـودم هـم معرفـی تـان مـی کنـم. شـاید 
نمونـه دومـی در جمهـوری اسـامی سـراغ نداریـد کـه 

وزیـر بعـدی را خـود وزیـر قبلـی ببـرد و معرفـی کنـد.
خیابـان  در  مـا  منـزل  بـه  صبـح  محتشـمی  آقـای 
وزارت  بـه  هـم  بـا  صبحانـه  از  بعـد  و  آمـد  فخرآبـاد 
کشـور رفتیم. آقای آخوندی معاون سیاسـی و امنیتی 
همـه  بودنـد.  سیاسـی  مدیـرکل  پورنجاتـی  آقـای  و 
معاونیـن و مدیـران کل را جمـع کردیـم و یک گزارش 
کار اجمالـی خـودم بـه ایشـان دادم که وزارت کشـوری 
کـه تحویـل شـما مـی شـود ارتباطـش بـا دسـتگاه هـای 
مختلـف امنیتـی، اطاعاتـی، وزارت خارجـه و جاهای 
را  جملـه  ایـن  هسـت  یـادم  و  اسـت  طـور  ایـن  دیگـر 
هـم بـا خنـده و شـوخی گفتـم مـا از همـه دسـتگاه هـا 
طلـب داریـم و بدهکار هیچ دسـتگاهی نیسـتیم و این 

مدیـران و معاونیـن در خدمـت شـما هسـتند.
جلـوی ایشـان مـن بـه همـه آنهـا گفتـم از دیـدگاه 
هیـچ  محتشـمی  آقـای  آمـدن  و  مـن  رفتـن  بـا  مـن 
کدامتـان حـق نداریـد برویـد و همـه بایـد بمانیـد؛ مگر 
هـر  طبیعتـا  بمانیـد.  شـما  کـه  نخواهـد  ایشـان  اینکـه 
وزیـری مـی آیـد تغییراتـی مـی دهـد و آدم هـای مورد 
اعتمـاد خـودش را مـی آورد ولـی بـه خاطـر اینکـه من 
رفتـه ام شـما نرویـد. آنهـا هـم تا مدتی ماندنـد و بعدا 
ایشـان طبـق معمـول افـراد مـورد اعتماد خودشـان را 
آوردنـد و وزارت کشـور را اداره کردنـد. ارتبـاط و سـام 
بـود در مجلـس  بـود. ممکـن  بـر جـا  پـا  مـا  و علیـک 
مقطعـی در قضایـای جنـگ و حملـه عـراق بـه کویت 
هیـچ  امـام  داشـتیم  هـم  بـا  متفاوتـی  نظـرات  نقطـه 

موقـع بـا هـم درگیـری نداشـتیم.
انتخابـات میـان دوره ای کـه مـن مـی خواسـتم بـه 
مجلـس دوم بـروم و ایشـان وزیـر کشـور بـود. در واقـع 
کاندیـدای مطـرح و  ای دو  انتخابـات میـان دوره  آن 
مشـهور داشـت؛ یکـی مـن بـه تعبیـر امـروز از جریـان 
اصـاح  از  احمـدی  دکتـر  آقـای  مرحـوم  و  اصولگـرا 
طلـب  اصـاح  و  اصولگـرا  روز  آن  کـه  بودنـد  طلبـان 
نمـی گفتنـد و چـپ و راسـت مـی گفتنـد. بـا اینکـه دو 
انقـدر میـدان تبلیغـات و انتخابـات  نفـر بودیـم، امـا 
داغ و جـدی بـود، مثـل انتخابـات اول دوره کـه تهـران 
مـی خواهـد ۳0 نماینـده انتخـاب کنـد شـور، هیجـان، 

بحـث و گفـت و گـوی داغـی بـود.
آقـای  وزارت  در  کـه  آوردم  رأی  مـن  نهایتـا 
محتشـمی بـود و ایشـان مسـئول برگـزاری انتخابـات 
بـود. از نظـر فکـری دو دیـدگاه متفـاوت بودیـم اما این 
دلیـل بـر سـامت و صحـت انتخابـات بـود کـه در آن 
از تدیّـن  بـود. یعنـی حکایـت  اعمـال غرضـی نشـده 
ایشـان و بـی طـرف بودنـش در انتخابـات داشـت. این 
از ممیـزات یـک وزیر اسـت کـه جناحی برخـورد نکرد. 
موضـع فـردی داشـت امـا در مسـئولیت وزارت کشـور 
صنـدوق  از  دلیـل  همیـن  بـه  کـرد.  عمـل  طـرف  بـی 

ایـن  مقابـل  خـط  در  حـال  هـر  بـه  کـه  آمـد  در  کسـی 
بـود. آقایـان 

 اگـر اهـل دعـوا و اختـاف بودنـد ممکـن بـود در 
فرآینـد انتخابـات اشـکالی هـم بـه وجـود بیایـد؟ 
بـا توجـه بـه اینکـه شـاید بتـوان گفـت فضـای آن 
اصـا  بـود.  زیـاد  آراء  فاصلـه  و  بـود  چـپ  موقـع 

بـود؟ چقـدر  رأی  اختـاف 
مـی  نیسـت.  یـادم  را  عـددش  ولـی  نبـود  خیلـی 
آقـای  بـودن  متدیّـن  ادلـه  از  یکـی  بگویـم  خواهـم 
بـا  اسـت  ایـن  کردنـش  عمـل  صحیـح  و  محتشـمی 
اینکـه خـط و تفکـر و موضع داشـت، امـا موضع حزبی 

نکـرد. اعمـال  انتخابـات  در  را  اش  گروهـی  و 
آقـای  کـه  موقعـی  برگردیـم.  عقـب  بـه  کمـی   
محتشـمی مـی خواسـتند از مجلـس رأی اعتمـاد 
بگیرنـد و ظاهـرا شـنیده شـده بـود کـه امـام گفتـه 

شـما  بعـد  و  بدهیـد  رأی  محتشـمی  آقـای  بـه  انـد 
نامـه ای بـه امـام مـی نویسـید و امـام پاسـخی می 

دهنـد. ایـن ماجـرا را تعریـف مـی فرماییـد؟
در  تنـدی  نـگاه  مجلـس  هـای  جنـاح  موقـع  آن 
آقـای  هـم  و  مـا  هـم  امـام  حضـرت  داشـتند.  قضایـا 
محتشـمی را قبـول داشـتند. از نجـف بـا امـام بودنـد، 
مؤسسـین  جـزو  و  رفتنـد  مـی  امـام  درس  آنجـا 
دوسـتان  از  بعضـی  بودنـد.  نجـف  مبـارز  روحانیـت 
گـروه چـپ از ایـن تعریفـی کـه امـام راجـع بـه آقـای 
محتشـمی داشـتند سـوء اسـتفاده کـرده بودنـد و بعـد 
از رأی گیـری در مجلـس اعـام مـی کردنـد کـه آقـای 
محتشـمی مـورد تأییـد امـام بـوده و امـام ایشـان را بـا 
عنایـت تعریـف کـرده و هـر کـس بـه ایشـان رأی نداده 

اسـت. امـام  بـا  مخالفـت  معنایـش 
در جنـگ هـای سیاسـی از ایـن چیزهـا هسـت. در 
واقـع برچسـبی بـه ایـن دوسـتان مـا زدند کـه اینها ضد 
خـط امـام هسـتند و ضـد امـام حرکـت مـی کننـد. ایـن 
خیلـی داشـت اوج مـی گرفـت و مـن دیـدم بهتریـن 
راه ایـن اسـت کـه آدم وارد دعـوا نشـود و یـک نامـه بـه 
امـام بنویسـم و از ایشـان سـؤال کنیـم. نامـه را نوشـتم 
و ایشـان هـم بزرگـواری کـرد و جـواب دادنـد. مـن متن 
نامـه را بـرای شـما مـی خوانـم کـه تاریـخ 2۴ شـهریور 

67 اسـت.
عظیـم  رهبـر  مقـدس  محضـر  تعالـی.  ]بسـمه 
العالـی ظلـه  مـد  امـام-  حضـرت  انقـاب،  الشـان 
 بـا تقدیم سـام و آرزوی طـول عمر برای آن وجود 
مبـارک، احترامـاً معـروض مـی  دارد، همـان طـوری 
بـه  اعتمـاد  رأی  بـا  رابطـه  در  هسـتید  مسـتحضر  کـه 
بـه  راجـع  عالـی  حضـرت  از  دولـت  محتـرم  اعضـای 
حجـت االسـام جناب آقای محتشـمی، وزیـر محترم 
کشـور سـؤالی شـد کـه پاسـخ آن، روز رأی  گیـری بیـن 
نماینـدگان پخـش و از تریبـون مجلـس خوانـده شـد 
و ایشـان مجـدداً بـه عنـوان وزیـر کشـور انتخـاب شـدند 
تریبـون  از  حتـی  مجلـس  سـطح  در  بعضـی  لکـن 
مجلـس چنیـن منعکس نمودند: کسـانی کـه به آقای 
فرمـان  بـا  مخالفـت  ندادنـد  مثبـت  رأی  محتشـمی 
شـما کردنـد. چنانچـه مصلحـت بدانید بیـان فرمایید 
آیـا نظـر مبـارک رأی مثبـت دادن بـه ایشـان بـود؟ و 
کسـانی کـه رأی ندادنـد خـدای ناکـرده خـاف فرمـان 
حضـرت عالـی کـه قهراً خاف شـرع هم هسـت عمل 

نمودنـد یـا خیـر؟
2۴/ 6/ 67-  مقلـد کوچـک شـما: علـی اکبـر ناطـق 

نوری .[
چهار روز بعد حضرت امام پاسخ دادند:

»بسمه تعالی 
جنـاب حجـت االسـام آقـای ناطق نـوری- دامت 

افاضاته 
مـواردی  در  جـز  اسـامی  جمهـوری  در  سـام،  بـا 
نـادر کـه اسـام و حیثیـت نظـام در خطـر باشـد، آن 
هـم بـا تشـخیص موضـوع از طـرف کارشناسـان دانـا، 
هیـچ کـس نمـی  توانـد رأی خـود را بر دیگـری تحمیل 
نیـاورد. مـن تمـام سـعی  را هـم  کنـد؛ و خـدا آن روز 
مـن،  بـه  مطلبـی  نسـبت  بـا  کـه  مـی  نمایـم  را  خـود 
کسـی مظلـوم نگـردد. من شـما را هـم فـردی متدّین، 
مـی  دانـم.  سیاسـی  هـوش  دارای  و  مبـارز  متعهـد، 

وزارت آقای محتشمی بود و ایشان 
مسئول برگزاری انتخابات بود. از نظر 

فکری دو دیدگاه متفاوت بودیم اما 
این دلیل بر سالمت و صحت انتخابات 

بود که در آن اعمال غرضی نشده 
بود. یعنی حکایت از تدّین ایشان و بی 
طرف بودنش در انتخابات داشت. این 
از ممیزات یک وزیر است که جناحی 

برخورد نکرد. موضع فردی داشت اما در 
مسئولیت وزارت کشور بی طرف عمل 
کرد. به همین دلیل از صندوق کسی در 
آمد که به هر حال در خط مقابل این 

آقایان بود

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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بـرای مـن شـما و آقـای محتشـمی فرقـی نـدارد. مـن 
هـر دوی  شـما و همیـن طـور همـه دسـت  انـدرکاران 
صدیـق نظـام و تمامی افرادی که چون شـما قلبشـان 
و  اسـام  فرزنـدان  را  مـی  تپـد  ایـران  و  اسـام  بـرای 
روح  تـا  کنیـم  سـعی  بایـد  همـه  دانـم.  مـی   انقـاب 
وحـدت و پاکـی را بـر محیـط کارمـان حاکـم گردانیـم، 
تـا بتوانیـم تمامـی قـدرت هـا و ابرقـدرت هـا را بـه زانـو 
درآوریـم. بایـد تـاش کنیـم زهـد و قـدس اسـام نـاب 
محمـدی را از زنگارهـای تقـدس مآبـی و تحجرگرایـی 
اسـام امریکایـی جـدا کرده و به مردم مسـتضعفمان 
نشـان دهیـم. مـا اگـر توانسـتیم نظامـی بـر پایـه  هـای 
نـه شـرقی نـه غربـی واقعـی و اسـام پـاک منـزه از ریـا 
و خدعـه و فریـب را معرفـی نماییـم، انقـاب پیـروز 
از خداونـد متعـال  را  توفیـق جنابعالـی  اسـت.  شـده 
خواسـتارم. و السـام علیکـم و رحمـه اهلل.)صحیفـه 

امـام، جلـد 2۱، صفحـه ۱۴2(
یعنـی امـام هـم مـن و هـم مرحـوم محتشـمی را 
تأییـد کردنـد و هـم بیـان کردنـد کـه مـن اعمـال نظـر 
نـدارم و اینکـه بخواهـم تحمیـل کنم به چه کسـی رأی 

بدهیـد و بـه چـه کسـی رأی ندهیـد.
 آیـا آن موقـع ایـن نامه در رسـانه ها هـم خوانده 
مجلـس  در  فقـط  یـا  و  بـود  خصوصـی  یـا  و  شـد 

شـد؟  خوانـده 
باشـم؛  داده  هـا  رسـانه  بـه  کـه  نیسـت  یـادم  مـن 
نـدادم. مـن به دوسـتان دادم و نمـی دانم در مجلس 
خوانـده شـد و یـا نـه؛ بایـد از سـوابق مجلـس ببینیـد.

 خود دفتر امام منتشر نکردند؟
بـه  دسـت  و  نکردنـد  منتشـر  موقـع  آن  نظـرم  بـه 

شـد. پخـش  دسـت 
 خاطرتـان هسـت کـه در فضـای مجلـس و رأی 

آوردن آقـای محتشـمی چقـدر اثـر گذاشـت؟
ایـن بعـد از رأی}گیـری{ اسـت. مـدام مـی گفتنـد 
هرکس}بـه آقـای محتشـمی پـور{ رأی نـداد ضـد امام 
اسـت و مـن مـی خواسـتم این}اصـور{ را بشـکانم کـه 

امـام هـم خوشـبختانه جواب}نامـه{ داد.
 یادتـان هسـت کـه ایـن نامـه و پاسـخ امـام چـه 

تأثیـری بـر فضـای مجلـس گذاشـت؟
بعضـی  کـه  دوسـتانی  یعنـی  داد.  آرامـش  قطعـا 
انـد و نمـی خواهـم اسمشـان را  از آنهـا از دنیـا رفتـه 
بیـاورم هـم سـاکت شـدند. بهترین راه بود بـرای اینکه 

آدم کشـمکش و دعـوا نداشـته باشـد.
 آقـای ناطـق! وقتـی بـه ایـن دوره طوالنـی مـی 
زنـی  برچسـب  و  دعواهـا  و  هـا  نگریم،کشـمکش 
هـا در دهـه اول انقـاب به یـک نـوع و در دهه های 
بعـدی بـه نوعـی دیگـر در جریان بـوده اسـت. اما 
پـس از 43 سـال برای نسـل های جـوان واقعا این 
سـؤال وجـود دارد کـه بعـد از ایـن دوران طوالنـی 
چرا هنـوز این تقابـل پینگ پونگی بیـن جریانات 
تمـام نشـده؟ چـرا این رقابـت هایی که بر اسـاس 
»برچسـت زنـی« اسـت، هنـوز در بیـن جریانـات 

درون نظـام وجـود دارد؟
مـن معتقـدم مشـکل کشـور در زمینـه نـوع اجـرای 
دموکراسـی اسـت. یـک موقعـی سـالی یـک انتخابـات 
بـود و بعـدا ادغـام شـد و دو سـال یـک بـار انتخابـات 
و  مـردم  آراء  بـه  مراجعـه  ایـن  شـود.  مـی  برگـزار 

دموکراسـی اسـت. اما من قائل هسـتم که دموکراسـی 
ابـزار دارد. مـا دموکراسـی را بـه کشـورمان آورده ایـم 
ولـی ابـزارش را نداریـم؛ ابـزارش حزب اسـت. ما 250 
حزب رسـمی ثبت نام کرده در وزارت کشـور داشـتیم. 
بودنـد  فرمـوده  موقعـی  یـک  رهبـری  معظـم  مقـام 

اینهـا حـزب نیسـتند و قبیلـه هسـتند.
در  مـردم  چـون  خواهـد.  مـی  حـزب  دموکراسـی 
همـه چیز کارشـناس نیسـتند. مثا یک کسـی کاسـب، 
بقال، عطار، صنعتگر، تاجر، دانشـجو یا اسـتاد اسـت. 
کسـی  چـه  بـه  کـه  نیسـتند  سیاسـی  متخصـص  اینهـا 
رأی بدهنـد و بـه چـه کسـی رأی ندهنـد. در کل دنیـا به 
»کارشـناس« مراجعـه مـی کننـد. اتفاقا از دیـدگاه من 
قـرآن هـم ایـن را مطـرح می کند و مـی گوید »َفاْسـَأُلوا 
نمـی  اگـر  یعنـی  َتْعَلُمـوَن«  ال  ُکْنُتـْم  ِإْن  ْکـِر  الذِّ ْهـَل 

َ
أ

دانیـد از اهلـش سـؤال کنیـد.
محافظـه  و  کارگـر  هـای  حـزب  انگلیـس  در  مثـا 
کار هسـت و یـا در آمریـکا دموکـرات هـا و جمهـوری 
اثرگـذار هسـتند.  اینهـا حـزب هـای  خواهـان هسـتند. 
از  حـزب  بدنـه  کنـد.  مـی  معرفـی  کاندیـدا  حـزب 
کارشناسـان شـورای مرکزی و رأس حزب استفاده می 
کننـد و آنهـا هسـتند کـه مـی فهمنـد چـه کسـی خبـره 
هـم  بقیـه  و  کنـد  انتخـاب  بایـد  را  کسـی  چـه  و  اسـت 
بـه او تأسـی مـی کننـد. ولـی مـا چنیـن حزبـی بـه ایـن 
معنـا نداریـم. ما بعـد از انقاب یک حـزب به معنای 
»جمهـوری  حـزب  هـم  آن  و  داشـتیم  کلمـه  واقعـی 
اسـامی« بـود کـه آن هـم جمـع شـد و دیگـر حزبـی به 

ایـن معنـا در کشـور نداریـم کـه اثرگـذار باشـد.
مشـکل بعـدی مـا این اسـت که قاعده بـازی را هم 
بلـد نیسـتیم. دنیـا هـم ابـزار دموکراسـی را دارد و هـم 
قاعـده اش را بلـد اسـت. یعنـی اگـر حـزب جمهـوری 
قاعـده  شـد،  برنـده  آمریـکا  در  دموکـرات  یـا  خـواه 
اسـت  از حزبـی  رئیـس جمهـور  کـه  اسـت  ایـن  بـازی 
مشـاورین  و  معاونیـن  و  وزرا  و  آورده  را  اکثریـت  کـه 
رئیـس جمهـوری از همین حزب هسـتند. امـا دیگر به 
پاییـن تـر از وزیـر و معـاون و مشـاور رئیـس جمهـوری 
دسـت نمـی زننـد و از آنجـا پاییـن تـر بـه »کارشـناس« 
مراجعـه مـی کننـد و فرقـی نـدارد کـه ایـن کارشـناس 
یـا  و  اسـت  یـا فرهنـگ حاکـم  باشـد.  راسـت  یـا  چـپ 

قانـون دارنـد.
عضـو  و  دنیـا  صنعتـی  کشـور  هفـت  عضـو  ایتالیـا 
اروپـا اسـت. میانگیـن سـد دولـت در  فعـال اتحادیـه 
آنجـا خیلـی کـم اسـت اما سیسـتم به هم نمـی خورد. 
چـون هـم قاعـده بـازی را بلـد هسـتند و هـم ابـزارش 
را دارنـد؛ مـا نـه ابـزار دموکراسـی را داریـم کـه احـزاب 
قـوی اسـت و نـه قاعـده بـازی را بلـد هسـتیم. اصـاح 
آیـد و تمـام اصولگرایـان در هـر  طلـب روی کار مـی 
جایـی کـه هسـتند تـا مسـئولین روسـتاها را هـم عـوض 
می کند و اصولگرا سـر کار می آید و تمام کارشناسـان 
اسـاح طلـب را عـوض مـی کنـد. بنابـر ایـن بعـد از ۴2 
سـال مـا نمـی توانیـم مثـل آنهـا شـویم. بایـد از بدنـه 
کارشـناس اسـتفاده کنیـم و نگوییـم ایـن چـپ و ایـن 

راسـت اسـت.
آقـای  مرحـوم  بـا  تـان  رابطـه  بـه  برگردیـم   
مـواردی  بـر  عـاوه    60 دهـه  در  پـور؛  محتشـمی 
کـه گفتیـم، چـه اصطـکاک هایـی بیـن مجلـس و 

دولـت بـود؟ یعنی همـان زمان کـه شـما نماینده 
کشـور  وزیـر  محتشـمی  آقـای  و  بودیـد  مجلـس 
ذهنتـان  بـه  خاصـی  خاطـره  دوره  آن  از  بودنـد. 

؟ هسـت
مـا هیـچ درگیری نداشـتیم و هیچ موقع سـؤال هم 

نداشتم.
 مشـهور بـود کـه افـرادی چـون اقـای محتشـمی 
اصطاحـا »چپ تند« هسـتند. آیا این گرایشـات 
وزیـر  عنـوان  بـه  وی  رفتـار  و  سیاسـی  سـلوک  در 

داشـت؟ کشـورتأثیری 
ای  دوره  میـان  انتخابـات  خـودم)در  انتخابـات  از 
مجلـس دوم( اسـتنباط مـی کنـم کـه بـا وجـودی کـه 
از  هـم  ایشـان  و  بـودم  راسـت  جنـاح  از  مـن  باألخـره 
جنـاح چـپ بـوده و بـه قـول شـما جـزو تندهـای چـپ 
هـم بـوده و مـن هـم جـزو رهبران راسـت بـودم، اما در 

انتخابـات هیـچ اعمـال نظـری نکـرد.
»روحانیـون«  و  »روحانیـت«  شـدن  جـدا  در   

داشـتند؟ نقشـی  محتشـمی  آقـای 
مؤثـر  چقـدر  اینکـه  امـا  بودنـد  روحانیـون  عضـو 

نیسـتم. بلـد  مـن  را  نبودنـد  یـا  بودنـد 
 باألخـره ایشـان مواضـع آن گـروه را بیـان مـی 

کـرد.
مـی  بیـان  را  مواضـع  گـروه  و  بـود  عضـو  ایشـان 
کـرد. ایشـان بـه لحـاظ اینکـه وزیـر کشـور بودنـد حتمـا 

کردنـد. مـی  هـم  را  چیزهـا  خیلـی  مراعـات 
 در بحـث پذیـرش قطعنامـه مـن یـک خاطـره 
از آقـای روحانـی شـنیده ام کـه وقتـی امـام گفتـه 
بودند همه مسـئولین کشـور جمع شـوند و به آنها 
بپذیریـم؛  را  قطعنامـه  خواهیـم  مـی  مـا  بگوییـد 
کـه  بودنـد  گفتـه  محتشـمی  آقـای  جلسـه  آن  در 
آقـای  مواضـع  بجنگیـم.  بایـد  نفـر  آخریـن  تـا  مـا 

هسـت؟ یادتـان  را  جلسـه  آن  در  محتشـمی 
خیر

 در سـال هـای آخـر ظاهـرا شـما نجـف تشـریف 
کردنـد. اسـتقبال  هـم  ایشـان  و  بردیـد 

بلـه. مـن هیـچ وقـت بـه عـراق نرفتـه بـودم تـا دو 
سـه سـال پیـش که با خانـواده بـرای زیارت رفتـم. آقای 
محتشـمی بر اسـاس روابط سـابق و رفاقتی که داشتیم 
بـه نجـف  کـه مـن  کـه داشـت، خبـردار شـد  و محبتـی 
آمـده ام و بـه دیـن مـن آمـد. طبیعتـا هـم ادب و هـم 
رفاقـت اقتضـا مـی کـرد کـه مـن بازدیـد ایشـان را پـس 
بدهـم. بنابـر ایـن قـراری گذاشـتم و زنـگ زدم و گفتـم 
مـن بـه مدرسـه مـی آیـم و حـوزه علمیـه ای کـه ایشـان 
اداره مـی کـرد رفتـم و کتابخانـه ای کـه راه انداختـه بـود 
و کاس هایـی کـه تنظیـم کـرده بـود را بازدیـد کـردم. 
}حجـت االسـام و المسلمین{سـیدعلی آقای خمینی 
آنجـا مشـغول درس دادن بـود و »کفایـه« درس مـی 
داد و خیلـی هـم من خوشـحال شـدم که با زبـان عربی 
مسـّلط درس مـی داد و شـاگردان زیـادی هـم داشـتند. 
بـرای مـن خیلـی جالـب بـود کـه در فضـای نجـف، بـا 
آن شـرایط و بـه سـختی آقـای محتشـمی آن مدرسـه 
و کتابخانـه را بـه نـام امـام راه انداخـت و کاس هـای 
خیلـی خوبـی را برای دخترها و پسـرها راه انداخته بود. 
خاطره خوشـی از آن بازدید داشـتم که برای دوسـتانم 

هـم زیـاد تعریـف کـرده ام.

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



تیـرماه
1400

در حافظـه تاریخـی فداکاری هـای ملـت ایران و 
حـوادث مهـم و سرنوشت سـاز و پرآشـوب آن، نـام 
و نشـان ابرمـردان دلیـری بـه چشـم می خـورد کـه 
در تمـام فرازهـا و فرودهـا، عسـرت ها و هجرت هـا 
و شـدائد پرشـمار، اسـتوار و راسـخ و ثابـت قـدم، یار 
و یـاور امـام و انقـاب بودنـد و از آغـاز نهضـت تـا 
پایـان عمـر بـر عهـد خویـش بـا خمینـی کبیـر)س( 

ماندنـد، سـوختند و سـاختند.
ایستادند تا ارتجاع وارث انقاب نباشد.

از جـان مایـه گذاشـتند تـا جهـل و جـور بـر جـای 
عقیـده و جهـاد ننشـیند.

در آتـش کینـه و حقـد سـوختند، امـا ققنـوس وار 
را  جمـاران  پیـر  پرصابـت  صـای  و  برخاسـتند 

شـدند. منـادی 
از دلـدادگان و  ایـن روایـت و حکایـت بسـیاری 

اسـت. روح اهلل )س(  امـام  راه  دل سـوختگان 
روحانـی  سـید  یـک  نـام  امـا،  میـان  ایـن  در 
می درخشـد. کسـی کـه دوسـت و دشـمن نتوانسـت 
شـجاعت بیـان، صراحـت کام، صداقـت رفتـار و 
اخـاص در کـردار وی را در پـرده کنـد؛ سـید علـی 

محتشـمی پور! اکبـر 
زمانـه  در  و  عسـرت  زمـان  در  کـه  به راسـتی 
درخشـان  چهره هـای  معـدود  از  وی  هجـرت، 
عرصـه جهـاد و مقاومـت و ایثـار و شـهادت اسـت.
رایـج  سـکه  عافیت طلبـی  کـه  روزگاری  در 
دیـدار  بـه  دشـواری  بـا  سـیدجوان  بـود،  دوران 
معشـوق در نجـف اشـرف شـتافت، تا در جـوار موال 
امیرالمومنیـن در راه قسـط و عدالـت همـراه سـید 

باشـد. خمینـی)س(  روح اهلل 
در روزهـای سـخت و پرخطـر دل شسـته از دنیـا 
و تعلقـات آن گـرد مـرادش چرخیـد. از نجـف بـه 
سـیدعلی  بـرای  ایـران.  بـه  آنجـا  از  و  نوفل لوشـاتو 
اکبـر، نجـف، قـم، تهـران و پاریـس به یـک راه ختم 

امـام. راه  می شـد: 
امـام در قـم و سـپس حضـور  حضـور در دفتـر 
به عنـوان سـفیر ایـران در سـوریه و جانبـازی در راه 
صـدور پیـام انقـاب کـه چیـزی جـز »کونـا للّظالـم 

 محتشم امام
و انقالب

علی کمساری 
 سرپرست موسسه تنظیم 

و نشر آثار حضرت امام خمینی)س(

نهـال مقاومـت  نبـود،  عونـًا«  للمظلـوم  و  خصمـاً 
در لبنـان و فلسـطین آبیـاری کـرد. پـس از بازگشـت 
بـه وطـن، بـا گمـاردن جوانـان متخصـص و متعـد 
در رده هـای مدیریتـی و اجرایـی وزارت کشـور، در 
و  مرزهـا  در  میهـن  از  دفـاع  سـال های  بحبوحـه 
پاسـداری از انقاب در شـهرها، پیام اعتماد و امید 
ایـن  چـه،  کـرد.  ترجمـه  را  جوانـان  بـه  امـت  امـام 

شـجره طیبـه همچنـان اسـتوار قـد می کشـد.
بـا غـروب سـتاره حیـات مقتـدا و امـام خویـش، 
»خـط  تبلیـغ  و  ترویـج  بـه  دیگـر  عرصه هـای  در 
امـام« در میـان ملـت پرداخـت. در میـان جوانـان 

و  امـام  گفتمـان  اسـتوار  مدافـع  دانشـجویان  و 
مسـتضعفین بـود تـا تمـام وجـود زخم دیـده خـود 
را در راه تحقـق وصیـت امـام به میدان آورد. اقدام 
آرمان هـای  تبییـن  بـه  تـا  نمـود  »بیـان«  نشـر  بـه 
واالی مقتـدای خویـش بپـردازد. در دوران حیـات 
امـام، محتشـم و یکـی از بازوان توانمند ایشـان بود 
و در زمـره وفادارتریـن، صادق تریـن و صالح تریـن 

رهـروان امـام خویـش باقـی مانـد.
راه را گـم نکـرد، مسـیرش را تغییـر نـداد، یـاران 
دسـتان  بـا  نگذاشـت،  تنهـا  را  امـام  حواریـون  و 
قطع شـده همچنـان مقـاوم و اسـتوار مانـد، ملجـا و 
پناه جوانان و دانشـجویان گشـت، عاشـق اهل بیت 
عصمـت و طهـارت بـود، بـا معنویـت، اخاق مـدار 
و  دشـمنان  کیـد  از  هرگـز  بـود.  بی ریـا  و  بی ادعـا 
غافـل  بین الملـل  صهیونیسـم  و  اسـتکبارجهانی 
جهـاد  مسـیر  در  او  زندگـی  لحظـه  لحظـه  نمانـد. 
شـهر  منـزل،  بـه  منـزل  شـد.  سـپری  خـدا  راه  در 
بـه شـهر و کشـور بـه کشـور بـرای همراهـی امـام و 
یـاری انقـاب و دفـاع از محرومیـن و مسـتضعفین 

ایسـتاد و حرکـت نمـود و جهـاد کـرد.
و  مسـاجد  قـدر  شـب های  و  فاطمیـه  ایـام 
او  دارالزهـرای  کمیل هـای  و  ندبه هـا  و  مجالـس 
فضیلـت  و  حـق  طریـق  عاشـقان  مـاوای  و  مامـن 
مجتهـد  متقـی،  مبـارز  مجاهـد،  عالـم  او  بـود. 
مهربـان  و  بافضیلـت  روحانـی  سیاست شـناس، 
و تـاش و مجاهـدت  و بزرگمـرد عرصـه خدمـت 
او  نیسـت.  شـدنی  جبـران  او  فـراغ  خسـارت  بـود. 
شـاگرد مخلـص و فهیـم مکتـب فکـری و سیاسـی 
امـام راحـل بـود. او پنـاه مظلومیـن و محرومیـن و 

بـود. دربنـد  مسـلمانان 
پیـام  در  رهبـری  معظـم  مقـام  کـه  همانگونـه 
تسـلیت خـود بـه سـابقه »ارزشـمند و افتخارآمیـز« 
مرحوم محتشـمی پور اشـاره کردند، سراسر زندگی 
چنانکـه  اسـت.  افتخـار  و  برکـت  از  سرشـار  ایشـان 
دفتـر  مسـئولیت  ایشـان،  مبـارک  عمـر  اواخـر  در 
موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی)س( و 
بیـت حضـرت امام در نجف اشـرف نیـز در کارنامه 
چشـم  بـه  محتشـمی پور  مرحـوم  فعالیت هـای 

می خـورد.
حجت االسـام  شـخصیت  از  نوشـتن  و  گفتـن 
در  محتشـمی پور،  اکبـر  علـی  سـید  المسـلمین  و 
چنین شـرایطی که داغ غم غروبش به چهل شـب 
مجموعـه  انـدرکاران  دسـت  همـه  بـرای  نرسـیده 
اوصـاف  ایـن  بـا  بـود.  تلـخ  و  امـری دشـوار  حاضـر 
یشـکر  لـم  المخلـوق  یشـکر  لـم  »مـن  رسـم  بـه 
ناقابلـی  پیشـکش  پیـش رو  مجموعـه  الخالـق« 
یـک عمـر مجاهـدت خالصانـه  پیشـگاه  بـه  اسـت 
ایشـان. در پایـان موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام 
از  از  را  خـود  وافـر  تشـکر  و  سـپاس  خمینـی)س(، 
فرهنگـی  و  سیاسـی  علمـی،  شـخصیت های  کلیـه 
کـه در تدویـن ایـن ویژه نامـه همـت گماردنـد ابـراز 
روزنامه نـگاران  و  جـوان  پژوهشـگران  از  و  نمـوده 
نمودنـد،  گـردآوری  را  مجموعـه  ایـن  کـه  متعهـد 

می نمایـد. قدردانـی 
والسام علی من اتبع الهدی
علی کمساری
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آقـای محتشـمی پـور کـه نـام ایشـان در تاریـخ مبـارزات علیـه رژیـم صهیونیسـتی ثبـت شـده 
اسـت، از دوسـتان من بود. ایشـان قبل از انقاب اسـامی در شـهر نجف همراه امام خمینی بود 
و پـس از آنکـه امـام راهـی پاریـس شـدند، ایشـان هـم در ایـن شـهر بـه امـام پیوسـت و مسـئولیت 

دفتـر ایشـان را عهـده دار شـد.
آقـای محتشـمی پور سـپس بعـد از انقـاب به عنوان سـفیر جمهوری اسـامی ایران به سـوریه 
رفـت و  اقدامـات مهمـی را در راه مبـارزه بـا اسـرائیل در دسـتور کار خـود قـرار داد. از جملـه ایـن 
اقدامـات مـی تـوان بـه تـاش بـرای ایجـاد گروه هـای اسـامی در منطقـه به ویـژه حـزب اهلل لبنان 
اشـاره کـرد. زمانـی کـه انقـاب اسـامی بـه پیـروزی رسـید امـام خمینی بـه خوبی متوجـه اهمیت 
مسـئله فلسـطین شـده بودنـد و مـی دانسـتند کـه تهدیـدی بـزرگ علیـه قـدس بـه وجـود آمـده 
اسـت از ایـن رو جمعـه آخـر مـاه رمضـان را بـا عنـوان روز جهانی قـدس نام گذاری کردنـد تا همه 
مسـلمانان جهـان پشـت پرچـم فلسـطین بـرای آزادی قـدس تـاش کننـد. رژیـم صهیونیسـتی 
قصـد دارد تـا مسـجداالقصی وجـود نداشـته باشـد امـا تـاش هـای مسـتمر امـام خمینـی بـرای 
روشـنگری واقعیـت هـای ایـن ظلـم تایخـی بـه فلسـطینیان در همـه دنیـا نشـان داد مهم تریـن 
مسـئله جـاری در منطقـه ادامـه مبـارزه بـرای آزادی بیـت المقـدس اسـت، بنابرایـن تعییـن روز 
قدس خیلی در روند مبارزات تاریخی علیه اسـرائیل مثبت بود و بسـیاری از کشـورهای اسـامی 
بـرای وحـدت محـور فلسـطین ایـن روز را گرامـی می دارند. در حقیقت مسـئله وحدت فلسـطین 
جـزو موضوعـات بسـیار مهـم از منظـر امـام خمینـی بـود کـه بر آن بسـیار تاکیـد می کردنـد. آقای 

محتشـمی پـور بسـیار بـه امـام خمینـی نزدیـک بـود در حقیقـت بـه عنـوان پسـر امـام بود.
ایـران در سـوریه حضـور بسـیار  بـر مسـئولیت نمایندگـی سـفارت  پـور عـاوه   آقـای محتشـمی 
پررنگـی در مسـله فلسـطین و لبنـان هـم داشـتند. برگـزاری جلسـات متعـدد در حمایـت از مبارزات 
فلسـطین و حمایـت از انتفاضـه از جملـه اقداماتـی بـود کـه جهـان را متوجـه موضـوع فلسـطین و 
ظلمـی کـرد کـه از سـوی اسـرائیل وارد شـده بـود. ایشـان همچنیـن کمیتـه بین المللـی حمایـت از 
انتفاضـه فلسـطین و قـدس را بـا هـدف حمایـت از حقـوق مردم فلسـطین و اماکن مهمـی از جمله 
مسـجداالقصی، ایجـاد کـرد. در نتیجـه همیـن اقدامـات هم بود که اسـرائیل تاش کرد بـا یک اقدام 
تروریسـتی ایشـان را به شـهادت برسـاند و در سـال ۱۳62 سـرویس های امنیتی رژیم صهیونیسـتی با 
ارسـال یـک بسـته انفجـاری بـرای آقـای محتشـمی پور، او را مـورد هـدف یـک حملـه تروریسـتی قـرار 
دادنـد و ایشـان در ایـن حادثـه انفجـار بمـب تـا مرز شـهادت پیـش رفـت و در اثر آن از ناحیه چشـم، 

گـوش و هـر دو دسـت آسـیب دیـد و یـک دسـت او از مـچ قطـع شـد.
وقتـی ایشـان بعدهـا از عرصـه سیاسـت خارجـی خـارج شـد و مسـئولیت داخلـی از جملـه 
هـای  حمایـت  شـد،  دار  عهـده  موسـوی  میرحسـین  آقـای  دوره  در  را  کشـور  وزارت  مسـئولیت 
مسـتمر خـود از نهضـت هـای آزادی بخـش منطقـه را فرامـوش نکـرد و همچنـان بـه حمایـت 
خـود ادامـه داد و نقـش و نفـوذ معنـوی خـود را در میـان ایـن گـروه های مبـارز حفظ کـرد. به ویژه 
کـه جریـان حـزب اهلل را خـود ایشـان پایـه گـذاری کـرده بـود و طبیعـی بود که نـام ایشـان در تاریخ 

مبـارزات ایـن گـروه مقاومـت همیشـه جـاودان بمانـد. 
ایشـان در سـالهای پایانـی حیاتشـان بـه نجـف عزیمـت کـرد و در نهایـت بـر اثـر بیمـاری کرونـا 

درگذشـت. یـادش گرامـی و نامـش جـاودان بـاد.

علـی  سـید  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
اکبـر محتشـمی از شـخصیت هـای نسـل اول 
راحـل  امـام  دیریـن  یـار  و  اسـامی  انقـاب 
)رضـوان اهلل تعالـی علیـه(، فـردی متدیـن، 
بـود  بیتـی  اهـل  و  والیـی  انقابـی،  شـجاع، 
کـه  در مـدت تبعیـد حضـرت امـام)س( در 
نجـف اشـرف در محضـر آن پیـر فرزانـه بـود و 
سـپس بـا حضـرت ایشـان بـه پاریس رهسـپار 
گردیـد و پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی نیـز 
امـام)س(  خـط  از  پیـروی  ایـن  در  همچنـان 
ثابـت قـدم مانـد و  پـس از آن نیـز از ارتبـاط 
 نزدیـک بـا رهبـر معظـم انقـاب  برخـوردار 

بود.
عرصـه  در  محتشـمی  مرحـوم  مواضـع 
در  ویـژه  بـه  بـود  انقابـی  خارجـی،  سیاسـت 
رابطـه بـا مسـئله فلسـطین کـه نقـش بسـیار 
فعالـی را ایفـا نمـود و در پیدایـش حـزب اهلل 
لبنـان و تقویـت آن نقشـی بـی بدیـل تاریخـی 
ایفـا نمـود و تـا حـد جـان پیـش رفـت چـرا کـه 
در زمان مسـیولیت سـفارت ایران در سـوریه، 
رژیـم صهیونیسـتی  تروریسـتی  مـورد حملـه 
قـرار گرفـت و بـه درجـه جانبازی نائـل گردید 
لبنـان  و  فلسـطین  بـزرگ  مـردم  همـه  و 
و  نیکـی  بـه  محتشـمی  مرحـوم  از  همـواره 

بزرگـی یـاد مـی کننـد.
دوران  مسـئولیت ایشـان در وزارت کشـور 
وی  ارزشـمند  جایـگاه  دهنـده  نشـان  نیـز  
ایـران  اسـامی  جمهـوری  نظـام  سـاختار  در 

اسـت.
محتشـمی  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
خویـش  برکـت  پـر  عمـر  پایانـی  سـالهای  در 
بـه یـاد حضـرت امـام)س( مسـئولیت دفتـر 
ایشـان را در نجف اشـرف عهـده دار گردیدند 
الموحدیـن  مولـی  نورانـی  مرقـد  جـوار  در  و 

علـی )علیـه السـام( کسـب فیـض نمـود.
یادش و نامش گرامی باد.

 محتشمی پور 
پسر امام بود

صالح زواوی
سفیر فلسطین در جمهوری اسالمی ایران

 پیرو خط امام
و رهبری 

علی اکبر والیتی 
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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 ضمن تشکر از حضرت عالی که این فرصت را در اختیار ما قرار 
امام  حضرت  خدمت  در  دراز  سالیان  که  کسی  عنوان  به  دادید، 
بودید، هم به عنوان شاگرد و هم به عنوان کسی که در مبارزات 
نقش فعالی داشتید، و هم پس از انقالب مسئولیت های مختلف 
داشتید، به عنوان شروع گفت و گو کلیاتی در مورد برخوردهای 

اخالقی حضرت امام با اطرافیان، مسئوالن و مردم بیان فرمایید.
 بسم اهلل الرحمن الرحیم. یکی از اصول اسالم که باعث توسعة آن در میان 
اقوام و ملل مختلف شده، مسائل اخالقی است، و اساساً شخصیت اخالقی 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله به نحوی جذابیت داشته که موجب گرایش همة 
اقشار به ایشان شده که در نهایت این گرایش به تبعیت از ایشان و پذیرش دین 
مبین اسالم منتهی شده است. معموالً رهبران سیاسی و اجتماعی در بعضی 
جنبه ها جذابیت دارند و همین امر باعث شده است که برای قشر یا طبقة 
خاصی جذابیت داشته باشند و از نظر بعضی اقشار و طبقات فاقد جذابیت 
باشند. اما سبب گرایش همة اقشار به وجود مبارک پیامبر صلی اهلل علیه و 
آله، عالوه بر جامعیت تعالیم دین اسالم، اخالق کریمة آن حضرت و جامعیت و 

جذابیت ایشان در همة زمینه ها بوده است.
یکی از ویژگی های مهم حضرت امام هم اخالق ایشان بود که باعث جذب 
نوفل  در  ما  که  انقالب  در بحبوحة  ایشان شد.  به  اقشار مختلف  و  توده ها 
لوشاتو بودیم و ایران کانون خبرها بود و برخی از خبرنگاران بین ایران و نوفل 
لوشاتو برای کسب خبر در رفت و آمد بودند، من از یکی از خبرنگاران خارجی 
سؤال کردم شما که به ایران رفتید، وضعیت را چگونه دیدید و ارزیابی تان از این 
نهضتی که بر پا شده است، چیست؟ ایشان گفت من معتقدم این نهضت به 
پیروزی می رسد. علت آن را از او پرسیدم، گفت من به کشورهای مختلف که 

قیام های مردمی در آن ها صورت گرفته است، رفته ام؛ چه آن ها که نهضتشان 
با شکست مواجه شده است، چه آن ها که پیروز شده اند، ولی هیچ انقالبی 
را  ، مثل انقالب ایران ندیدم که تمام اقشار در آن شرکت داشته باشند؛ فقیر، 
غنی، با حجاب، بی حجاب، جوان، پیر و حتی کودک .من در راه پیمایی های 
ایران منظره ای را مشاهده کردم که خیلی برایم اعجاب انگیز بود و بر این 
ارزیابی من تأثیر مشخصی داشت. در یک راه پیمایی خانمی را دیدم که کودکی 
شیرخوار که پستانک در دهانش داشت، در آغوشش بود و وقتی که خانم ها 
شعار می دادند، این کودک پستانک را از دهانش بیرون می آورد و مشتش را گره 
می کرد و یک چیزی می گفت. سؤال کردم او چه می گوید؟ گفتند همان شعاری 
را می دهد که ما می دهیم؛ مرگ بر شاه و... آن خبرنگار گفت انقالبی که کودک 
شیرخوارش در کنار جوان ها و زنان و مردان شعار می دهد، و با آن ها هم صدا 
است، این انقالب قطعاً پیروز است. این در واقع عشقی بود که در اثر اخالق و 

رفتار امام در مردم ایجاد شده بود.
امام سه شاخصه داشت که یکی از آن ها در وجود خودش بود و دو شاخصة 
دیگر، اهرم دینی بود که به آن ها تکیه می کرد که یکی خدا بود و دیگری مردم. 
این سه شاخصه باعث پیش رفت اندیشة امام و در نهایت پیروزی ایشان بود.

و  می شود  دیگران  جذب  موجب  که  اخالقی  سجایای  از  یکی   
که  است  تواضع  است،  آن شده  روی  زیادی  تأکید  ما  روایات  در 
خصوصًا از علما بیش تر خواسته شده است. در این زمینه اگر از 

حضرت امام خاطراتی دارید، نقل بفرمایید.
 همان طور که عرض کردم، یک بعد بسیار برجسته از ابعاد وجودی حضرت 
فروتنی  است.  تواضع  هم  آن  شاخة  یک  که  است  ایشان  اخالقی  بعد  امام 
و تواضع، هم در گفتار، و هم در رفتار امام متجلی بود. ممکن است عده ای 

خدا و مردم تکیه گاه امام بود 
امام از نگاه یار امام 

گفت و گویی کمتر دیده شده از حجت االسالم و المسلمین سید علی اکبر محتشمی پور

روایت
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 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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در مقام گفتار فروتن باشند، اما وقتی که به مرحلة عمل برسند، عملشان در 
راستای گفتارشان نباشد، یا تا وقتی که در مسند قدرت نیستند، بر خوردشان 
متواضعانه باشد، اما وقتی که به قدرت می رسند، دگرگون شوند. ولی حضرت 
امام شخصیتی خود ساخته بود که در این زمینه تالی تلو ائمة اطهار علیهم 

السالم بود.
بعد از رحلت آیة اهلل حکیم، مرجعیت بین مراجع مختلف در قم، مشهد، 
عراق و نجف اشرف تقسیم شد. طبیعتاً اطرافیان کسانی که مدعی مرجعیت 
بودند، سعی می کردند مقلدان را به مرجع مورد نظرشان جلب کنند. در این 
زمینه منعی هم از طرف هیچ یک از مراجع صورت نمی گرفت و من به یاد ندارم 
که یکی از مراجع از این که اطرافیانش مردم را به او دعوت می کنند، منعی کرده 
باشد، یا گفته باشد راجع به من صحبتی نکنید. اما حضرت امام پس از فوت 
آقای حکیم برای ما پیغام دادند که من راضی نیستم کسی از من تبلیغ کند و 
صحبتی به میان آورد. این امر نسبت به سایر مراجع تواضع محسوب می شد. 

البته در این اقدام امام جنبه های روحی و معنوی دیگری هم نهفته است.
 یکی از علمای بزرگ نجف، آقا شیخ مجتبی لنکرانی بود که بنده 
مکاسب را خدمت ایشان تلمذ کردم. ایشان هم دورۀ آقای خویی 
بود و شب ها می آمد پشت سر امام نماز می خواند، ولی بعد از آیة 
اهلل حکیم جزو علمایی بود که اعلمیت آیة اهلل خویی را امضا کرده 
بودند. بنده با یکی از دوستانی که او هم خدمت ایشان مکاسب 
خوانده بود، خدمت ایشان رسیدیم و سؤال کردیم به نظر شما در 
میان این مراجع از چه کسی می توانیم تقلید کنیم که هیچ دغدغة 

خاطری نداشته باشیم و نظر شما راجع به امام خمینی چیست؟
ایشان گفت من با آقای خویی خیلی حشر و نشر داشتم و هم دوره بودم و 
تمام مبانی ایشان را می دانم، اما در رابطه با امام خمینی)س( فقط کتاب های 
ایشان را خوانده ام و از نظر علمی آثار فقهی و اصولی شان را که بررسی کردم، 
و  استدالل  و  مبانی  نظر قوت  از  موارد  از  در خیلی  ایشان  نگوییم  اگر  دیدم 
استنباط برتر از آقای خویی است، به هیچ وجه کم تر نیست و در خیلی از 
موارد از آقای خویی جلوتر است، ولی اصوالً مرجعیت، ویژگی های دیگری 
هم الزم دارد که امروز در غیر از امام خمینی)س( وجود ندارد. از جملة این 
ویژگی ها این است که فردی که می خواهد زعامت مسلمانان را به دست گیرد، 
باید یک ثبات روحی و معنوی داشته باشد و در هیچ حالی وضعیت روحی اش 
تغییر نکند. انسان ها معموالً وقتی که تنها هستند و طرفدار ندارند با وقتی که 
به ریاست می رسند و مرید پیدا می کنند، تفاوت می کنند، اما یک مرجع تقلید 
نباید هیچ تفاوتی در وضعیت روحی و اخالقی اش ایجاد شود. من در غیر از امام 

خمینی)س( این خصوصیت را در کس دیگر ندیده ام.
آزاد  زندان  از  خمینی)س(  امام  که   ۱3۴3 فروردین  در  گفت  ایشان  بعد 
شد، من در قم بودم و دیدم که مردم از سراسر ایران برای مالقات ایشان به 
قم می آیند و شاهد جشن ها، چراغانی ها و مجالسی که برای استقبال ایشان 
بر پا شد و اظهار عالقه ای که اقشار مختلف به ایشان می کردند، بودم، و آن 
عظمت ریاستی را که از امام خمینی)س( دیدم، در طول عمرم در مورد هیچ 
یک از معاصران خودم ندیده بودم. مراجعی هستند که مقلدانی دارند که شاید 
در طول عمرشان یک بار هم مرجع خود را ندیده اند و یا اگر هم او را ببینند، 
نهایتاً دستی می بوسند و وجوهاتی می دهند و می روند. اما این که مردمی موقع 
دست گیری مرجعی حاضر شوند جانشان را بدهند، کفن بپوشند، شهید شوند 
و بعد از آزادی او آن جشن های عظیم را برای استقبال بر پا کنند، من در مورد 

کسی مشاهده نکرده ام.
آقا شیخ مجتبی لنکرانی در ادامه گفت من امام خمینی)س( را در قم زیارت 
کردم و دیدم عظمت ریاست در روحیه شان هیچ تاثیری نگذاشته بود. باز ایشان 
را وقتی که از ترکیه به عراق تبعید شدند  ، دیدم که با حاج آقا مصطفی وارد بغداد 
شدند و تک و تنها از آن جا به کاظمین آمدند و ما جزو اولین کسانی بودیم که 
از نجف برای دیدن ایشان به کاظمین رفتیم. ایشان در یک مسافرخانة بسیار 
محقر در اتاقی نشسته بودند و این غربت هم در روحیه شان هیچ تاثیری 
نگذاشته بود. روحیات، برخورد و تواضع ایشان در این دو روز که من ایشان را 
دیدم؛ یک روز در اوج عظمت و یک روز در اوج غربت، یکسان بود. این شخصیت 
است که می تواند شئون مسلمانان را اداره کند و مرجعیت و زعامت بر مسلمانان 

داشته باشد. لذا از نظر من تقلید از ایشان متعّین است.
این ها مطالبی بود که از آقا شیخ مجتبی لنکرانی در مورد امام نقل شد. 
حال بنده مطالبی را در مورد امام به طور خالصه عرض می کنم. امام به کرات 
می فرمودند من یک طلبه هستم. این که یک مرجع تقلید و یک شخصیت 
برجستة سیاسی مذهبی خودش را به عنوان یک طلبه معرفی کند، کمال تواضع 
وی را می رساند. البته امام در عمل هم طلبه بودند. در نجف اشرف مانند یک 
طلبة معمولی در یک خانة بسیار محقر زندگی می کردند و در طول سیزده، 

چهارده سالی که در نجف بود، محل اقامت خود را تغییر ندادند.
امام در رابطه با کار برجسته و عظیمی که مردم قم در جریان نوزده دی 
۱356 انجام دادند، می فرمودند من افتخار می کنم که قمی هستم. این کمال 
تواضع و فروتنی ایشان نسبت به مردم قم بود. یا این که می فرمودند من دست 
مراجع را می بوسم، دست علما را می بوسم، دست طلبه ها را می بوسم، دست 
کارگرها را می بوسم و... این تواضع در گفتار، کار افراد عادی نیست و نشان 
دهندۀ این است که ایشان در راه هدفی عالی و متعالی که مبارزه با ظلم و 
برقراری نظام عدل بود، حاضرند تا این حد فروتنی و تواضع از خود نشان دهند.

از  یکی  که  است  این  می دانم،  را ضروری  آن  ذکر  جا  این  در  که  نکته ای 
مؤلفه های مرجعیت، صالحیت هایی است که صاحبان زعامت و مرجعیت دارند؛ 
از جمله حکم به ثبوت هالل و اول ماه، دخالت در امور حسبیه و... این موارد، 
خاص زمان هایی بوده که حکومت اسالم مبسوط الید نبوده است و مسلمانان 
حاکم مبسوط الیدی نداشته اند. علی القاعده پس از انقالب و استقرار حکومت 
اسالمی،وقتی که امام رهبر انقالب و جمهوری اسالمی می شوند، این موارد 
از جمله اختیارات اختصاصی ایشان می شود. اما ایشان تا آخر عمرشان در 
رابطه با حکم ثبوت هالل که از اختصاصات ایشان بود، می فرمودند اگر نزد 
مراجع قم هالل ثابت شده است، از طرف خود مراجع اعالم کنند. این هم یکی 
از مصادیق بارز تواضع ایشان بود که صالحیتی را که خاص خودشان بود، به 

دیگران واگذار می کردند.
از جمله دیگر مواردی که نشان دهندۀ تواضع امام است و من خودم شاهد 
آن بودم، این ماجرا بود: یکی از علمای تهران به نام جاپلقی، هم دورۀ امام بود، 
منتها قم را ترک کرده بود و آمده بود تهران. پیرمرد بسیار وارستة خوبی بود 
و چون در تهران در محل ما زندگی می کرد، من او را می شناختم. وقتی که به 
نجف مشرف شدم، یک روز در خیابان ایشان را دیدم و جلو رفتم و سالم و احوال 
پرسی کردم. گفت کجا می روی؟ گفتم می روم نماز امام؟ در حرم باز ایشان را 
دیدم و پرسیدم شما کجا سکونت کردید؟ گفت در منزلی در کوچة قزوینی ها. 
من با ایشان رفتم و دیدم جای بسیار نامناسبی است که پله می خورد و ایشان 
هم پیرمرد است و باال رفتن از پله برایش دشوار است. گفتم ما دو اتاق داریم 
که در یکی از آن ها با خانواده زندگی می کنیم. شما تشریف بیاورید و در اتاق 
دیگر سکونت کنید. از این که از غربت در می آمد، خیلی خوشحال شد و همان 
شب با خانمش به منزل ما آمد. من به درس اصول حاج آقا مصطفی خمینی 
می رفتم. وقتی که به ایشان گفتم آقای جاپلقی منزل ما هستند، خیلی تعجب 
کرد و پرسید آقای جاپلقی را از کجا می شناسی؟ گفتم از تهران با ایشان آشنا 
بودم. غروب آن روز که از نماز امام برگشتیم، حاج آقا مصطفی به من گفت امام 
فرمودند می خواهم بیایم دیدن آقای جاپلقی. من گفتم اجازه بدهید به ایشان 

خبر بدهم. حاج آقا مصطفی گفت پس قرار می گذاریم برای فردا شب.
شب که آمدم منزل به آقای جاپلقی گفتم که امام فرمودند می خواهم برای 
دیدن شما بیایم. آقای جاپلقی خیلی آشفته شد که نه، من می خواهم بروم 
خدمت ایشان. گفتم نه، دیگر ایشان تصمیم گرفته اند. فردا سر درس، حاج 
آقا مصطفی گفتند امشب امام می آیند منزل شما. بعد از نماز من رفتم خدمت 
امام و در خدمت ایشان آمدیم به خانة ما و تشریف آوردند به اتاق ما. تشکی 
پهن کرده بودیم که ایشان روی آن بنشینند. از آقای جاپلقی پرسیدند شما 
کجا می نشینید؟ آقای جاپلقی گفت شما بفرمایید آن جا ]روی تشک[. امام 
فرمودند نه، شما بنشینید. آقای جاپلقی نشست و امام به گونه ای نزدیک 
ایشان نشستند که زانوهایشان با زانوهای آقای جاپلقی مماس شد و به هم 
چسبید و آن قدر صمیمانه با این پیرمرد رفتار کردند که ما متحیر مانده بودیم؛ 
مانند دو برادر، سه ربعی نشستند و با هم صحبت کردند و بعد امام تشریف 

بردند.

امام در عمل 
هم طلبه بودند. 
در نجف اشرف 
مانند یک طلبة 
معمولی در یک 

خانة بسیار 
محقر زندگی 

می کردند و در 
طول سیزده، 

چهارده سالی 
که در نجف بود، 
محل اقامت خود 

را تغییر ندادند

روایت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



ه تیـرما
1400

معموالً علما که به نجف می آمدند، به دیدن مراجع می رفتند و بعد مراجع هم 
احیاناً باز دیدی از آن ها می کردند، ولی امام در این زمینه ها بسیار متواضع بودند 
و تابع تشریفات و عرف معمول نبودند. یکی از شاگردان امام شخصی بود به 
نام محقق افغانی که از طالب فاضل افغانی بود. یکی، دو هفته ایشان مریض 
بود و به درس نمی آمد. یک روز که با امام از مسجد بیرون می آمدیم، فرمودند 
آقای محقق را نمی بینم. عرض کردم کسالت دارند و در منزل هستند. به منزل 
امام رسیده بودیم که فرمودند چند لحظه ای بیایید داخل، با شما کار دارم و 
خودشان وارد منزل شدند و من پس از چهار، پنج دقیقه به اندرونی، خدمت 
ایشان رفتم. امام پاکتی را به من دادند و فرمودند هر چه زودتر شما بروید و 
سالم مخصوص مرا به آقای محقق برسانید و بگویید که من متوجه نبودم 
که شما کسالت دارید و بیمار هستید؛ عذر خواهی می کنم، و این پاکت را هم به 

عنوان هدیه به ایشان بدهید.
بنده بالفاصله به منزل ایشان در جدیده، حومة نجف، رفتم و متوجه شدم 
در مدت بیماری ایشان هیچ کس به سراغشان نرفته بود. وقتی که داستان را 

برای ایشان گفتم، شروع کرد زار زار گریه کردن که عجب!
مورد بعد که در رابطه با تواضع حضرت امام به خاطرم آمد، در مالقات ایشان 
با آیة اهلل حکیم بود. امام وقتی که وارد نجف شدند، با همة مراجع از جمله 
آیة اهلل حکیم مالقات کردند. به منزل ایشان رفتند و در یک جلسة خصوصی 

وگو  گفت  به  ایشان  با  علما  وظیفة  و  ایران  اوضاع  به  راجع 
پرداختند. نکتة جالب توجه این بود که امام استدالل می کردند 
به روش امام حسین علیه السالمو آقای حکیم به روش امام 
حسن علیه السالم استدالل می کردند که امام حسن مجتبی 
در شرایطی بودند که کسی را نداشتند. لذا آن روش را پیش 
گرفتند. امام به آقای حکیم فرموده بودند شما مریدان زیادی 
دارید که از شما تبعیت می کنند. آیة اهلل حکیم گفته بودند نه، 
من کسی را ندارم که از من تبعیت کند. امام فرموده بودند من 
از شما تبعیت می کنم. شما حرکت کنید، من حاضرم تا آخر در 

خدمتتان باشم.
بسیاری  عقیدۀ  به  که  است  شخصیتی  تواضع  اوج  این 
از نظر علمی از آقای حکیم باالتر است و از نظر محبوبیت 
اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه در اوج است، اما این 
گونه نسبت به آیة اهلل حکیم اظهار فروتنی می کند. حتی وقتی 
که دولت عراق آیة اهلل حکیم را در محاصره قرار داد و بعثی ها 
آن برخورد اهانت آمیز را با ایشان کردند و ایشان را کت بسته از 
بغداد به نجف آوردند به نجف و در منزل محاصره کردند، تنها 
کسی که به دیدارشان رفت، امام بود. امام آن فضای رعب آلود 
نجف را با دیدار خود از آیة اهلل حکیم شکست و به منزل ایشان 

رفت تا هم به ایشان روحیه بدهد، هم به نجف.
خاطرۀ دیگری از تواضع امام به نظرم رسید که در این جا نقل می کنم. 
مراجع و علمایی که پیاده برای درس یا نماز جماعت تشریف می برند، طالب و 
مردم در مسیر همراه ایشان حرکت می کنند و به درس و نماز جماعت می روند و 
همچنین در مسیر بازگشت از نماز یا درس ایشان را همراهی می کنند. حضرت 
امام در نجف از همان روز اول که حرکت می کنند، متوجه می شوند عده ای از 
طالب و فضال و دیگران همراهشان حرکت می کنند. بر می گردند به طرف آن ها و 
می فرمایند آقایان تشریف ببرند، و اجازه نمی دهند کسی همراهشان حرکت کند 
و تا آخر هم اجازه ندادند. در قم هم ایشان همین وضعیت را داشتند. این کار امام 
در حالی بود که مسأله همراهی علما توسط عده ای، به ویژه در نجف امری غیر 
عادی به حساب نمی آمد و به صورت عرف و عادت در آمده بود. حتی علمای 
درجه دو و سه نیز عده ای همراه داشتند، ولی امام که در نجف از شارع الرسول 
به طرف حرم یا مدرسة آیة اهلل بروجردی حرکت می کردند، در مسیر رفت و 
برگشت فقط یک نفر؛ آن هم یا آقا شیخ عبد العلی و یا آقای فرقانی، ایشان را 

همراهی می کردند و دیده نشد که یک بار این دو با هم همراه امام باشند.
 لطفًا برای تکمیل بحث در مورد برخورد امام با افراد ستایشگر یا 

احیانًا متملق توضیح بفرمایید.
 در این زمینه به ذکر دو، سه مورد می پردازم که خودم شاهد آن بودم. از همان 

ماه های اول که امام به نجف مشرف شدند، تحریر الوسیله که بیش تر آن را در قم 
و در زمان تبعید به بورسای ترکیه نوشته بودند، آمادۀ چاپ بود و ایشان بعضی 
را مأمور چاپ آن کردند که در همان ماه های اول اقامت ایشان در نجف چاپ شد. 
طبق معمول پشت رساله ها و کتاب های علمی القابی برای مراجع می نوشتند. 
پشت اولین نسخة تحریر الوسیله که از چاپ خانه آمده بود و بردند خدمت امام، 
نوشته بود »زعیم الحوزات العلمیه، آیة العظمی السید الخمینی دام ظله«. به 
محض این که امام جملة »زعیم الحوزات العلمیه« را دیدند، فرمودند چه کسی 
گفته این را بنویسید؟! من »زعیم الحوزات العلمیه« نیستم، تمام این ها را باید 
پاک کنید وگرنه اجازه نمی دهم یک نسخه از این کتاب توزیع شود. به اجبار، 
دوستان ما آمدند به چاپ خانه و »زعیم الحوزات العلمیه« را با رنگ پاک کردند. 
من نسخة آن چاپ اول که »زعیم الحوزات العلمیه« از آن پاک شده را دارم. این 
نمونه ای بود از مخالفت امام با ستایش هایی که به حق هم بود، ولی ایشان اجازه 
ندادند. ما در روایات داریم که امام علی علیه السالم فرمودند: باید خاک به دهان 

ستایشگران پاشید. امام این گونه برخورد می کردند.
مورد دیگر مربوط می شود به سال ۱3۴9 یا ۱35۰ که در کشمیر هندوستان 
درگیری وسیعی بین شیعیان روی داده بود و تعدادی از فضال و علمای کشمیر 
به نجف آمده بودند. پس از فوت آیة اهلل حکیم مقلدان ایشان در کشورهای 
مختلف، از جمله افغانستان، پاکستان، کشمیر و... به امام رجوع کردند و در 
کشمیری  فضالی  و  علما  بودند.  زیاد  امام  مقلدان  کشمیر 
خدمت امام رسیدند و گفتند در کشمیر نزاع بین شیعیان بر 
سر این است که تار مویی در آن جا هست که برخی معتقدند 
از موهای محاسن پیامبر صلی اهلل علیه و آله است و برخی 
مخالف این امر هستند و این موضوع را خرافی می دانند. آن ها 
هم که خدمت امام رسیدند، این موضوع را خرافی می دانستند. 
گفتند بیم آن می رود که این نزاع ها از دایرۀ لفظ فراتر رود و 
به درگیری و برخورد و احیاناً خون ریزی منجر شود و از امام 
خواستند که مسأله را حل کنند و بفرمایند که آیا این تار مو از 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله است یا نه، تا غائله ختم شود. امام 
فرمودند من دخالت نمی کنم. شما خودتان بروید قضیه را حل 
کنید. آن ها اصرار ورزیدند و گفتند آقا شما مرجع تقلید شیعه 
هستید و باید این مسأله را حل کنید. یک مرتبه امام برآشفتند 
و فرمودند چه کسی گفته من مرجع تقلید شیعه هستم؟! ما 
این همه مراجع بزرگ داریم سّلمهم اهلل من دست همة مراجع 
را می زنید؟ و اجازه ندادند آن ها  این حرف  را می بوسم. چرا 

ادامه دهند.
دوران  به  که مربوط می شود  رابطه خاطره ای هم  این  در 
انقالب، دورۀ اول مجلس، که همه شاهد آن بودند، نقل می کنم. 
نمایندگان دورۀ اول مجلس خدمت امام رسیدند و آقای فخر 
الدین حجازی که خدا سالمتش بدارد و شفایش دهد حدود یک ربع صحبت کرد 
که سخنان شیوا و ادیبانه ای گفت. در پایان سخنان خود، در مورد رهبری امام 
صحبت کرد و تجلیل زیادی از ایشان کرد. امام پس از سخنان آقای حجازی 
با چهره ای درهم فرورفته و گرفته صحبت خودشان را آغاز کردند و فرمودند 
من خوف این را دارم که مطالبی که آقای حجازی فرمودند در مورد من، باورم 
بیاید، و در همان جلسه یا جلسة دیگر فرمودند اگر به من رهبر نگویید و خدمت 
گزار بگویید، من خوشحال می شوم. این ها نمونه های اندکی بود از مبارزۀ عملی 
حضرت امام با ستایشگری که در نهایت به تملق و چاپلوسی و انحراف افراد 

منجر می شود.
انتقادپذیری  روحیة  می رسند،  قدرت  به  که  افرادی  معموالً   
آن ها ضعیف می شود و توجهی به انتقادات نمی کنند و یا اجازه 
نمی دهند انتقادی از ایشان بشود. با توجه به ارتباط نزدیکی که 
حضرت عالی در دوره های مختلف با امام داشتید، اگر در مورد 
استفاده  قابل  برای همه  بفرمایید،  ایشان توضیح  انتقادپذیری 

خواهد بود.
 انتقادپذیری حضرت امام شاید در نتیجة نظام تربیتی حوزۀ علمیه قم 
باشد. نظام حوزۀ نجف به کلی با نظام حوزۀ قم متغایر بود. در نجف در درس 

این اوج تواضع 
شخصیتی است که 
به عقیدۀ بسیاری 

از نظر علمی از 
آقای حکیم باالتر 

است و از نظر 
محبوبیت اجتماعی 

در میان اقشار 
مختلف جامعه در 
اوج است، اما این 

گونه نسبت به آیة 
اهلل حکیم اظهار 
فروتنی می کند

روایت
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هیچ یک از مراجع، شاگردان اشکال نمی کردند و یا استاد اصوالً اجازه نمی داد 
و شاگردان هم شاید جرأت اشکال کردن نداشتند. در حالی که این مسأله در 
قم تا زمانی که بنده به یاد دارم، بر عکس بود و طرح اشکال در درس همة علما 
و مراجع، امری معمول و مقبول بود. در روزهای آغازین درس امام در نجف 
هم، شاگردان فکر می کردند روال درسی ایشان مانند بقیة اساتید است و در 
نتیجه اشکال نمی کردند. امام به حضار انتقاد کردند که درس زنده و مفید و 
مؤثر درسی است که مباحثه شود و در خالل درس اشکال شود؛ در غیر این 
صورت، شاگرد نمی تواند مجتهد شود. بعد از آن انتقاد حضرت امام و ورود حاج 
آقا مصطفی به عرصة اشکال و بحث، این روحیه در بقیه پیدا شد که این امر 
موجب شد درس امام یک درس زنده و پویا در نجف اشرف بشود که با درس 
سایر مراجع کامالً متفاوت بود. این امر نشان دهندۀ آن بود که امام روحیة اشکال 

پذیری و انتقادپذیری دارند.
یک مورد از انتقادپذیری حضرت امام را هم که مربوط به خودم می شود، 
نقل می کنم. بنده در تابستان ۱3۴9 یا ۱35۰ به لبنان رفتم و دیدم در اوج 
حمالت اسرائیلی ها به جنوب لبنان و فلسطینی ها که اردوگاه رشیدیه و اماکن 
فلسطینی نشین را به توپ می بستند و موشک باران می کردند و به بعضی 
در  لبنان  جنوب  در  لبنانی  علمای  می کرد،  اصابت  هم  شیعه  روستاهای  از 
سخنرانی ها و نمازهایشان انتقادهای شدیدی به فلسطینی ها می کردند که 

لبنان حمله می کند، وجود  به جنوب  اسرائیل  که  این  علت 
فلسیطنی ها در این جا است. این ها آمده اند این جا و امنیت ما 
را از بین برده اند و زن و بچه و روستاها و شهرهای ما را آماج 
حمالت اسرائیل کرده اند. اگر فلسطینی ها در این جا نباشند، 
ما با اسرائیل مشکلی نداریم. من این مطلب را به خصوص 
از شخصیت های  یکی  که  نماز جمعه های صور  از  یکی  در 
و خیلی  کرد، شنیدم  لبنان مطرح  روحانی شیعة  بر جستة 
برایم گران بود که علمای شیعة آن جا این گونه مردم را علیه 
فلسطینی هایی تحریک کنند که از کشور خود آواره شده اند و 
در معرض جنایات ددمنشانة اسرائیلی ها هستند. لذا تصمیم 
گرفتم وقتی که به نجف رسیدم، در اولین فرصت موضوع را 

خدمت امام عرض کنم.
روزهای  همان  در  برگشتم،  نجف  به  که  تابستان  از  پس 
اول خدمت امام رسیدم و گزارشی از اوضاع لبنان و سوریه، به 
خصوص جنوب لبنان خدمت ایشان عرض کردم که در ضمن 
آن، گزارش انتقاد علمای جنوب لبنان از حضور فلسطینی ها 
در آن جا هم بود. امام خیلی متأثر شدند و فرمودند ما چه 
می توانیم بکنیم؟ این وضعیت نجف ما است و آن هم وضعیت 

ایران. این هم لبنان که شما گزارش دادید.
من مقداری سکوت کردم و گفتم آقا با این گزارشی که من 

دادم، اگر اطمینان به عرایض من دارید، امروز پیش خدا هیچ حجتی ندارید که 
سکوت کنید. اگر امام زمان اآلن ظهور کنند و به شما بفرمایند وقتی که شما 
با مردم فلسطین  این گونه  لبنان،  متوجه شدید روحانیان شیعه در جنوب 
برخورد کردند، به چه دلیل سکوت کردید؟ چرا انتقاد و نصیحت نکردید؟ شما 
چه پاسخی دارید که به ایشان بدهید؟ البته بعداً خودم از این برخورد خیلی 
شرمنده شدم متوجه شدم که امام زیر لب فرمودند »وفقکم اهلل « که دستشان 
را بوسیدم و از خدمتشان مرخص شدم. آن شب خیلی شرمنده بودم و مرتباً 

خودم را به خاطر آن برخورد با امام مالمت می کردم.
فردای آن روز امام پیغام دادند که بیایید این اعالمیه را بگیرید و چاپ کنید 
و برای لبنان بفرستید. در این اعالمیه آمده بود: برخوردی که در جنوب لبنان 
از آن برخوردی است که در  بدتر  با فلسطینیان مظلوم می شود، به مراتب 
داخل فلسطین با آن ها می شود، و علما را نصیحت کردند که این ها باید اکرام 
و حمایت شوند. همة شما موظفید از آن ها حمایت کنید. این اعالمیة امام در 
دفاع از فلسطینی ها خیلی مؤثر واقع شد و سال های بعد که بنده به جنوب 
لبنان می رفتم، می دیدم اصالً تغییر اساسی در نحوۀ برخورد لبنانی ها و علمای 
لبنانی با مظلومان فلسطینی ایجاد شده است. غرض از نقل این خاطره، بیان 
حرف  عظمت،  آن  با  امام  چگونه  که  بود  امام  حضرت  انتقادپذیری  روحیة 

بچه طلبة بیست و چهار، پنج ساله ای چون من را که با آن جسارت با ایشان 
صحبت کردم، پذیرفتند.

از شهادت حاج  این است که قبل  این زمینه دارم،  خاطرۀ دیگری که در 
آقا مصطفی، حاج احمد آقا به نجف مشرف شدند و بعد از شهادت حاج آقا 
مصطفی بود یا قبل از آن بود که ما متوجه شدیم ایشان در بیت حضرت امام 
در خصوص ارتباطات با ایران و سایر مسائل خیلی فعال هستند. این در حالی 
بود که هستة مرکزی روحانیون مبارز خارج از کشور، با موافقت امام در نجف 
تأسیس شده بود و بنا بود سه نفر به عنوان هستة مرکزی روحانیون، در ارتباط 
با ایران و مسائل مبارزاتی، رابط بین روحانیون مبارز خارج از کشور و امام باشند. 
این هستة مرکزی در جلسه ای به این جمع بندی رسیده بود که حاج احمد آقا 
در مسائل و امور مربوط دخالت می کند و کاری را که این هسته مرکزی باید 
انجام دهد، عمالً ایشان انجام می دهد. اعضای هستة مرکزی نامه ای به امام 
نوشتند که با توجه به شناختی که ما از شما داریم، در درون بیتتان اجازۀ هیچ 
گونه دخالت به نزدیکانتان نمی دادید و فراموش نمی کنیم وقتی که در قم حاج 
آقا مصطفی در بعضی از امور بیت دخالت کردند، فرمودید مصطفی باید برود 
درسش را بخواند و دخالتی در امور نکند. ولی امروز ما مشاهده می کنیم که حاج 
احمد آقا همین برنامه را در نجف دارند انجام می دهند البته تعابیر از من است، 

ولی مضمون نامه همین بود باالخره نامه خدمت امام رسید.
می خواهم  من  گفت  آقا  احمد  حاج  روز  سه  دو،  از  پس 
جلسه ای  و  باشم  داشته  مالقاتی  مرکزی  هستة  آقایان  با 
گذاشتند با هستة مرکزی که من بودم و آقای فردوسی پور 
و آقای ناصری که اآلن امام جمعه شهرکرد است. روحانیون 
محمد  شهید  مثل  بودند  چهره هایی  اشرف  نجف  مبارز 
منتظری، آقای زیارتی، آقای دعایی، آقا شیخ حسن کروبی 
و... که همه برای خودشان داعیه دار بودند. چون اختالفات زیاد 
شده بود، در یک جلسه رأی گیری و موافقت شد که هستة 
مرکزی تشکیل شود تا از طرفی رابط بین روحانیون و حضرت 
امام باشد و از طرف دیگر در رابطه با جریانات داخل ایران و 
مسائل مربوط به مبارزه باشد و اعالمیه هایی که امام صادر 

می کنند، از طریق این هستة مرکزی چاپ و نشر شود و... .
در آن جلسه مرحوم حاج احمد آقا گفت من اصالً دخالتی 
در هیچ امری از امور نمی کنم. ظاهراً شما خدمت امام انتقاد 
کردید و ایشان مرا از دخالت در امور نهی فرمودند. امام به 
حاج احمد آقا فرموده بودند برای آقایان توضیح بده تا مسأله 
روشن شود و یک مرزبندی وجود داشته باشد که شما دخالتی 
در مسائل نکنید. این ها نمونه هایی از برخورد حضرت امام بود 

که خود من شاهد آن بودم.
 در همین زمینه اگر در بعد از انقالب در مورد کارهای 
حکومتی و رهبری خاطراتی دارید که کسانی مخالفت هایی داشته 

باشند و انتقاد کنند و امام بپذیرند، بفرمایید.
 البته گاهی انتقاد مستقیماً به شخص امام بود و گاهی انتقاد به یک جریان 
و نهاد منسوب به امام، که از آن تلقی انتقاد به امام می شد. مثالً امام در مواردی 
به طور جدی از شورای نگهبان دفاع کرده بودند و با مخالفان شورای نگهبان 
برخورد کرده بودند. برای بنده به عنوان وزیر کشور این شبهه وجود داشت که 
در جریان انتخابات دورۀ سوم مجلس، مخالفت با شورای نگهبان، مخالفت 
با امام تلقی شود و امام از شورای نگهبان حمایت کنند. لذا رفتم خدمت امام 
و عرض کردم با توجه به صحبت هایی که ما با فقهای شورای نگهبان داریم، 
احتمال این که در جریان انتخابات اصطکاکی داشته باشیم، وجود دارد. ما 
می خواهیم با قانون عمل کنیم؛ در حالی که بعضی از علمای شورای نگهبان 
معتقدند که نظر شورا اصالت دارد و باید به آن عمل شود. اگر قرار است وزارت 
کشور از نظرات شورای نگهبان تبعیت کند، شما بفرمایید تا از همین اآلن هر چه 
شورای نگهبان می گوید، همان را عمل کنیم. امام فرمودند نه، شما باید به قانون 
عمل کنید. عرض کردم اگر ما به قانون عمل کردیم و بین ما و شورای نگهبان 
اختالف ایجاد شد، حضرت عالی از ما حمایت می کنید یا از شورای نگهبان؟ 
امام فرمودند من از قانون حمایت می کنم. گفتم این کمال مطلوب ما است و من 

امام به حضار انتقاد 
کردند که درس زنده 
و مفید و مؤثر درسی 
است که مباحثه شود 

و در خالل درس 
اشکال شود؛ در غیر 
این صورت، شاگرد 

نمی تواند مجتهد شود. 
این روحیه در بقیه 
پیدا شد که این امر 

موجب شد درس امام 
یک درس زنده و پویا 
در نجف اشرف بشود

روایت
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دیگر هیچ مشکلی ندارم.
امام در طول دورۀ ده سالة رهبری خود، تنها موردی که به صورت شفاف 
از جریان و نهادی که مقابل شورای نگهبان قرار گرفته بود، حمایت کردند، در 
انتخابات دورۀ سوم مجلس بود. البته بنده هم تمام سعی و تالشم این بود که 
هر کاری که می کنیم، آن را با مستندات قانونی، به صورت مکتوب خدمت امام 
بفرستیم که ما امروز این کار را بر اساس این مواد قانون کردیم و شورای نگهبان 
مخالفت کرد و مخالفتش مخالفت با قانون است. هر نامه ای را هم که خدمت امام 
می نوشتم، رونوشت آن را برای رئیس جمهور، رئیس مجلس و اعضای شورای 
نگهبان می فرستادم تا همه در جریان امور باشند که ما یک طرفه به قاضی نرفته 
باشیم. باالخره کار به آن جا کشید که در اواسط انتخابات، کل اعضای شورا 
اعم از فقها و حقوق دانان رفتند خدمت امام که استعفای دسته جمعی بدهند 
که دیگر اصالً برای ما حیثیتی باقی نمانده است؛ وزیر کشور هر روز مصاحبه 
می کند، انتقاد می کند و با شورای نگهبان مخالفت می کند. امام فرمودند استعفا 
که معنا ندارد. شما بگویید وزارت کشور کجا مخالف قانون عمل کرده تا من با آن 
برخورد کنم. اگر خالف قانون عمل نکرده، شما بروید به کارتان برسید. البته آقایان 

نتوانستد مواردی ارائه دهند که ما خالف قانون عمل کرده باشیم.
با این وجود، مخالفت ها ادامه پیدا کرد و در نتیجه حضرت امام آقای شیخ 
محمد علی انصاری را به عنوان نمایندۀ خودشان در رأس هیأتی قرار دادند که 
مرکب از دو نمایندۀ وزارت کشور و دو نفر منتخب شورای نگهبان بود تا این 
هیأت مواردی را که شورا روی آن اشکال دارند، بررسی کنند و به امام گزارش 
بدهند. در نهایت این هیأت رفتند خدمت امام و اعالم کردند که انتخابات درست 

بوده و هیچ اشکالی نداشته است.
با این حال، باز هم مشاهده کردیم که شورای نگهبان مخالفت می کند که 
امام در نامه ای به شورای نگهبان فرمودند نماینده های خود شما آمدند پیش 
من و اعتراف کردند که هیچ مشکلی وجود نداشته است، باز هم شما به این 
راهتان ادامه می دهید؟! این نمونه ای بود از انتقادپذیری حضرت امام در رابطه 
با مسائل حکومتی و نهادهای زیر مجموعة خودشان. انصاف امام، قانون گرایی 
و برخورد امام با مسائل به صورت واقعی و عینی، الگوی یک حکومت اصیل 

اسالمی است.
 حاال که بحث به این جا رسید، لطفًا در مورد التزام حضرت امام 

به قانون مقداری بیش تر توضیح بفرمایید.
 ماجرایی را نقل می کنم که هم به این سؤال شما مربوط می شود و هم به 
سؤال قبلی که در مورد انتقادپذیری امام بود. در زمان جنگ در دورۀ دوم یا سوم 
مجلس، حدود سال 65 و 66 به مقتضای ضرورت های جنگ، فرماندهان جنگ 

و گاهی دولت می آمدند خدمت امام و برای تمشیت امور مجوزهایی می گرفتند؛ 
اعم از مجوز خرید سالح و سایر مسائل. اموری را که امام مجوز می دادند، علی 
القاعده بایستی در مجلس در قالب بودجه تصویب شود و بودجة اختصاصی 
اقالم مختلف خرید و حقوق و مزایای نیروهای نظامی و... به تفکیک مشخص 
شود. اما گاهی به طور ناگهانی حملة وسیعی صورت می گرفت یا بمباران های 
وسیع انجام می شد که ترمیم و بازسازی خرابی ها اقتضا می کرد که یک مصوبة 
سریع و فوق العاده وجود داشته باشد که هم بر اساس آن، اماکن تخریب شده 
بازسازی شود و هم نیروهای نظامی برای دفاع از کشور تجهیز شود. این 
کند، مدت  از طریق مجلس طی  را  روال عادی خود  اگر می خواست  مسأله 
زیادی طول می کشید. لذا آقایان می آمدند از امام برای تمشیت این امور مجوز 

می گرفتند.
نمایندگان مجلس نامه ای خدمت امام نوشتند که طبق قانون تمام امور 
مربوط به ادارۀ کشور، خریدها، بودجه و... باید بر اساس مصوبة مجلس باشد؛ 
در حالی که آقایان در مواردی از حضرت عالی در این خصوص مجوز گرفتند که 
بر خالف قانون عمل شده است و شما خالف قانون عمل کرده اید. این انتقاد تند 
در شرایط حاّد جنگی از طرف عده ای از نمایندگان مجلس به امام انجام گرفت. 
حضرت امام، بدون ابراز ناراحتی در پاسخ نمایندگان از این که چنین انتقادی به 
ایشان کرده بودند، تشکر کردند و فرمودند ضمن قبول این مطلب، گاهی شرایط 
فوق العادۀ جنگ اقتضای سرعت عمل داشته که این اقدامات انجام شده است 
و ما امیدواریم از این به بعد من و شما نمایندگان و همه طبق قانون عمل کنیم و 
همة کارها مطابق قانون پیش برود. این ماجرا از طرفی شاهد انتقادپذیری امام 

است و از طرف دیگر شاهد قانون گرایی ایشان.
 در مورد اهمیت علم و کرامت عالم روایات زیادی از ائمه علیهم 
السالم به ما رسیده است. سیرۀ عملی حضرت امام نسبت به این 

موضوع چگونه بود؟
و  امام  خدمت  بودند  آمده  شیراز  علمای  از  نفر  دو  یا 6۷  سال 66  در   
گزارشی از وضعیت آن جا دادند و از یک آقای روحانی انتقاد کردند. در ضمن 
صحبت هایشان یکی از اشکاالتی که به آن آقا داشتند، این بود که طرفدار خویی 
است. تا لفظ خویی از دهان آن ها بیرون آمد، حضرت امام سخت برآشفته شدند 
و فرمودند شما آدم های بدی هستید، توهین به آیة اهلل خویی کردید، بلند 

شوید از این جا بروید و اصالً دیگر اجازۀ صحبت کردن به آن ها ندادند.
سابقه نداشت که امام به کسی بگویند بلند شو از این جا برو، ولی به دو نفر، 
چون به یکی از مراجع توهین کرده بودند، چنین گفتند، که این نشانة احترام 

فوق العادۀ ایشان به علما بود.

امام در طول 
دورۀ ده سالة 
رهبری خود، 
تنها موردی که 
به صورت شفاف 
از جریان و 
نهادی که مقابل 
شورای نگهبان 
قرار گرفته بود، 
حمایت کردند، 
در انتخابات دورۀ 
سوم مجلس بود

روایت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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همچنین وقتی که آیة اهلل اراکی برای دیدن امام به جماران آمدند، تا وارد بیت 
شدند، امام از پله ها پایین آمدند تا داخل راهرو، زیر بغل آیة اهلل اراکی را گرفتند 
و از پله ها باال آوردند و داخل اطاق ایشان را کنار آن صندلی که خودشان روی 
آن می نشستند، نشاندند، و هنگام بازگشت آیة اهلل اراکی نیز زیر بغل ایشان را 
گرفتند و تا بیرون همراهی شان کردند، که این کار امام نیز نشانگر احترام فوق 

العادۀ ایشان نسبت به علما و مراجع بود.
 حضرت عالی در اواخر عمر امام چند سال وزیر کشور بودید 
داشتید؛  نزدیک  برخورد  اجتماعی  مختلف  مسائل  با  قطعًا  که 
از جمله برخورد با جوان ها و رفتار با گروه های مخالف، اعم از 
محارب و غیر محارب. یک سری مسائلی وجود دارد که به طرق 
که یک  دارد  و مواردی هم وجود  قابل حل و فصل است  عادی 
حالت بحرانی دارد که طبعًا در این موارد از حضرت امام مشورت 
می خواستید. لطفًا در این زمینه توضیح بفرمایید که حضرت امام 
اوالً برخوردشان با مخالفان چگونه بود و ثانیًا با جوان ها و مردم 

چه برخوردی داشتند؟
روش حکومتی  از  با مخالفان  برخورد  در  امام  نظر می رسد حضرت  به   
الهام گرفته بودند. همان طور که می دانید حتی  حضرت علی علیه السالم 
خوارج تا آخرین روزها در سایة حکومت حضرت زندگی می کردند و ایشان 
اجازه نمی دادند کسی به آن ها تعرض کند. حتی حقوق و مزایایی هم که از 
بیت المال به همه داده می شد، به آن ها نیز داده می شد. اما زمانی که دست 
به شمشیر بردند و خون ریختند، حسابشان از دیگران جدا شد و به عنوان 
محارب با آن ها برخورد شد. کسانی که رسماً علیه حکومت حضرت علی علیه 
السالم موضع می گرفتند و حتی ایشان را تکفیر می کردند، قبل از آن که دست به 
شمشیر ببرند، حضرت با آن ها برخورد حذفی نکردند. در دوران حیات حضرت 
امام هم مخالفان دو دسته بودند. دسته ای از آن ها دست به اسلحه بردند و 
اقدام به ترور و انفجار و... کردند؛ از قبیل منافقین، که تکلیفشان مشخص شد 
و دقیقاً همان گونه که حضرت علی علیه السالم پس از آن که خوارج دست به 
اسلحه بردند با آن ها عمل کردند، با آن ها عمل شد، و دستة دیگر، جریان ها و 
گروهایی بودند که به حد محاربه و دست به سالح بردن نمی رسیدند. حضرت 

امام به هیچ وجه اجازۀ برخورد حذفی با این دسته را نمی دادند.
مصاحبه هایی که بنده اخیراً داشتم، موجب آن شده که بعضی مرا متهم 
کنند به این که مواضعت با زمان امام فرق کرده است؛ آن وقت راجع به نهضت 
آزادی یک جور موضع می گرفتی و حاال موضعت تغییر کرده است و از آن ها دفاع 
می کنی. در حالی که این طور نیست؛ من نظرم نسبت به نهضت آزادی و غیر 
نهضت آزادی هیچ تفاوتی نکرده است، ولی مطلب این است که واقعیتی که در 
زمان امام دیدم، امروز تغییر کرده است. در این زمینه به ذکر دو خاطره می پردازم:

خاطرۀ اول راجع به طاهر احمدزاده است که اول انقالب استاندار خراسان 
بود. در آن موقع منافقین هم با ایشان رفت و آمد داشتند. بعد از عزل احمدزاده 
و بر کناری دولت موقت، درگیری های خیابانی منافقین شروع شد و طاهر 
احمدزاده بعد از بنی صدر دست گیر و در زندان اوین بازداشت شد. اتهامش این 
بود که در زمان تصدی استانداری مشهد به منافقین پول و اسلحه داده است 
که انکار می کند. تصمیم می گیرند تعزیرش کنند تا از او اعتراف بگیرند. می روند 
جماران خدمت امام و مورد اتهام او را بازگو می کنند واز امام اجازه می خواهند 
تا او را برای گرفتن اعتراف تعزیر کنند. امام می فرمایند طاهر احمدزاده، همین 
پیرمردی که استاندار خراسان بود؟ آزادش کنید، این پیرمرد را باید قهوه بدهید 

بخورد، آزادش کنید.
حرف من به این آقایان این بود که در سال ۱36۰ طاهر احمدزاده شصت، 
شصت و یک سال داشته و اآلن پس از بیست سال، هشتاد و چند سال دارد. 
بیست سال پیش امام فرمود او را آزادش کنید و به او قهوه بدهید بخورد تا 
اعصابش بیاید سرجایش. حال پس از بیست سال شد برانداز و به این جرم 
او را گرفتید و به سلول انفرادی بردید؟! من با این روش مخالفم. امام اجازه 
نمی دادند که با این ها برخورد شود. امامی که آن نامه را راجع به نهضت آزادی 
نوشتند، پس از آن ما رفتیم خدمتشان که آقا این ها در سخنرانی هاشان علیه 
نظام و انقالب و شما حرف می زنند، و وزارت اطالعات هم در این رابطه خدمت 

امام رفتند، اما امام اجازه ندادند با آن ها هیچ برخوردی بشود.

امام تا آخر عمرشان اجازه ندادند به نهضت آزادی تعرضی بشود. سابقه 
ندارد که در زمان امام یکی از این ها را گرفته باشند و گفته باشند تو چون علیه 
امام یا نظام یا... حرف زدی، برو زندان. تمام موضع گیری های تند و تیز نهضت 
آزادی، از قبیل کتاب انقالب ایران در دو حرکت نوشتة بازرگان، و اعالمیه هایشان 
که تندترین حرف ها را می نوشتند، در زمان امام بود. با این وجود امام مجوز 
هیچ گونه تعرضی به آن ها را ندادند. اآلن که عده ای از آن ها طرفدار نظام هم 

شده اند و موافق حرف می زنند، به طریق اولی نباید مورد تعرض قرار گیرند.
غرض از طرح این مسائل این بود که امام در برخورد با مخالفانشان به هیچ 
وجه روش حذفی و بگیر و ببند و بزن نداشتند. در ارتباط با مسائل بحرانی، ما با 
مسائل داخلی کشور مواجه بودیم که مسائل حاد زیادی وجود داشت، ولی در 
ارتباط با مسائل جنگ و موشک باران ها و مسائل اقتصادی که بسیار پیچیده 
بود، نیز لنگرگاه همه امام بود. بنده یقین دارم که اگر امام نبودند، مسئوالن ما 
حتی یک روز هم نمی توانستند در آن شرایط بحرانی مملکت را اداره کنند. 
مهندس موسوی در یک مقطع به این نقطه رسید که فقط یک روز غّلة کشور 
در انبارها موجود است. وقتی که رفت خدمت امام، اصالً فروپاشیده بود؛ چون 
می دانست که چه انفجاری ممکن است در مملکت در اثر قحطی و نبود نان 
به وجود آید. اما وقتی خدمت امام می نشیند و راجع به این مسأله با ایشان 
صحبت می کند، امام آن چنان آرامشی به او می دهند که انسان را به یاد امام 
حسین در روز عاشورا می اندازد که دست خود را روی سینة حضرت زینب 
گذاشتند و ایشان را از آن حال بحران روحی بیرون آوردند. حضرت امام چنین 

تصرف های معنوی روی مسئوالن نظام می کردند.
و یکم فروردین که  بیست  انتخابات، یعنی شب  ببینید صدام شب  شما 
تمام  و  زد  تهران  به  پنجاه موشک  برگزار می شد، فقط  انتخابات  آن  فردای 
شهرهای مهم کشور را بمباران و موشک باران می کرد تا انتخابات برگزار نشود. 
اصالً داخل تهران کسی نبود؛ همه رفته بودند مشهد یا اطراف شهر. ما در 
اطراف تهران، از جمله دماوند، کرج و... کمپ هایی درست کرده بودیم. شهرها 
همه تخلیه شده بود. در تهران حتی از مسئوالن بلند پایه زمزمه هایی به گوش 
می رسید که انتخابات را به تعویق بیندازیم؛ به خصوص با توجه به این که 
شرایط به گونه ای بود که جناح محافظه کار احساس می کرد رأی الزم را 
نخواهد آورد. آن زمان فضا به گونه ای بود که نیروهای انقالب، در مردم نفوذ 

داشتند. لذا فشار زیادی بود که انتخابات عقب بیفتد و مجلس تمدید شود.
من رفتم خدمت امام و گزارشی از وضعیت بحرانی کشور خدمتشان دادم 
و در ضمن عرض کردم صدام این حرکتی را که شروع کرده و شهرها را موشک 
باران می کند، بدین جهت است که از حضور مردم در انتخابات جلوگیری کند. 
امام فرمودند بحث موشک باران را بگذارید کنار. آیا از نظر داخلی شما می توانید 
امنیت کشور را برای انتخابات تأمین کنید؟ گفتم بله، ما در این زمینه مشکلی 
نداریم و کنترل امنیت داخلی کامالً در دستمان است، اما جلوی موشک باران 
اثر آن ایجاد می شود را نمی توانیم بگیریم. امام  شهرها و ناامنی هایی که در 
فرمودند ما هیچ مشکلی نداریم و انتخابات باید در روز موعود برگزار شود و 
مجلس سوم در روز هفتم خرداد باید تشکیل شود. ایشان با این سخن خود 
آب پاکی را ریختند روی دست من و وقتی از خدمتشان مرخص شدم، آرامش 
عجیبی پیدا کردم. مثل این که می دیدم روز هفتم خرداد است و مجلس تشکیل 

شده است؛ یعنی این قدر مالقات ایشان و سخنانشان برایم اطمینان بخش بود.
اطمینان و آرامشی که امام به تک تک مسئوالن مملکتی در شرایط بحرانی 
موفقیت  رمز  لحظات،  در دشوارترین  نظامی  فرماندهان  به  می دادند، حتی 
ادارۀ کشور بود و اگر این نیروی معنوی وجود نداشت، در آن شرایط بحرانی 

حساس، ادارۀ مملکت امری در حد محال بود.
 اگر از شما بخواهیم که امام را در دو کلمه تعریف کنید؛ به عبارت 
دیگر اگر بپرسیم کلید شخصیت ایشان را چه می دانید، و برجسته 

ترین ویژگی ایشان کدام است، چه می فرمایید؟
 برجسته ترین ویژگی حضرت امام این بود که با تمام وجود خدا را باور 
کرده بودند و همة حرکت هایشان با ارادۀ الهی تنظیم می شد. من در وجود امام 

چیزی جز خدا ندیدم.
  منبع: مجموعه آثار 13 امام خمینی و اندیشه های اخالقی عرفانی
 )مصاحبه های علمی(، ص 319.

حضرت امام 
در برخورد 

با مخالفان از 
روش حکومتی 

حضرت علی 
علیه السالم الهام 

گرفته بودند. 
همان طور که 
می دانید حتی 

خوارج تا آخرین 
روزها در سایة 

حکومت حضرت 
زندگی می کردند 

و ایشان اجازه 
نمی دادند کسی 
به آن ها تعرض 

کند
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سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



ه تیـرما
1400

 مکتب امام

مرحوم حجت االسـام و المسـلمین جناب آقاى حاج 
سـید علی اکبـر محتشـمی پور، رحمت اهلل علیـه، از جوانـی 
مجـذوب منـش و سـلوک دینـی و اخاقـی ممتـاز و متمایـز 
حضـرت امـام خمینـی، رضـوان  اهلل  تعالی علیـه، شـد. او 
شـیفتٔه قاطعیـت ایـن انسـان وارسـته و الهـی در نهضـت 
روحانیـت بـر ضـد حکومـت اسـتبدادى و وابسـته بـه بیگانٔه 

پهلـوى شـده بـود.
مرحـوم محتشـمی پور در دوران مبـارزات سیاسـی و نیز 
پـس از پیـروزى انقـاب اسـامی، در مسـئولیت هایی کـه بـر 

عهـده گرفـت هرگـز در جسـت وجوى نـان و نـام نبـود.
او بـر موضـع ضدآمریکایی خـود که از امـام آموخته بود 
تـا آخر اسـتوار مانـد و اگر مواضع یا عملکرد شـخصیت ها و 
گروه ها و جریان هاى داخل کشـور را متمایل به غرب  بویژه 
آمریـکا تحلیـل می کـرد، بـه هیـچ  وجـه حاضر به مماشـات 

بـا آن ها نمی شـد.
در مـرام مبارزاتـی مرحوم محتشـمی پور، سیاسـی کارى 
جایـی نداشـت. آن فقیـد سـعید در دوران مسـئولیت ها، 
چـه در جایـگاه نمایندگـی مـردم در مرکـز قانون گـذاری و 
چـه آن زمـان کـه سـّکان وزارت کشـور را در دسـت داشـت 
ایـران  اسـامی  جمهـورى  سـفیر  کـه  سـال هایی  در  نیـز  و 
در جمهـورى سـوریه بـود، از تمـام ظرفیـت قانونـی خـود 
بـرى انجـام آنچـه بـر عهـده اش بـود اسـتفاده می کـرد و بـه 
هیـچ نهـاد و دسـتگاهی و بـه هیـچ مقامـی اجـازه نمـی داد 
حریـم اختیـارات قانونـی او را نقـض کننـد و سـایر نهادهـا و 
دسـتگاه ها و مقامـات را وادار می سـاخت کـه در امـورى کـه 
بـه وظایـف قانونـی او مربـوط می شـد از حـدود قانونـی خود 

تجـاوز نکننـد.
مرحـوم محتشـمی پور در مواضـع ضدصهیونیسـتی به 
نظـر امـام و مقتـدا و مرادش به شـّدت پایبند بـود و در زمان 
حضور خود در سـوریه قاطعانه پیگیر همین مواضع بود  و 
در ایـن راه از کیـد و گزند عوامل رژیم صهیونیسـتی هراسـی 
بـه خـود راه نـداد و سـرانجام در پـی توطئـه آنـان  تـرور شـد و 

دسـت خود را از دسـت داد.
عاقه منـدان  از  حتـی  سیاسـی   کنشـگران  از  برخـی 
جنـاح  دو  هـر  در  رضوان اهلل تعالی علیـه  امـام،  حضـرت 
مرحـوم  سیاسـی  رفتـار  و  مشـی  بسـا  چـه   ، سیاسـی 
علی الخصـوص   ، مقاطـع  از  برخـی  در  را  محتشـمی پور 
در یکـی دو دهـٔه اخیـر نمی پسـندیدند، ولـی آنچـه سـبب 
اعتبـار  و  احتـرام  از  همچنـان  محتشـمی پور  کـه  می شـد 

رفتـار  در  او  خلـوص  و  صداقـت  باشـد  برخـوردار  پیشـین 
سیاسـی و نیـز سـلوک مردمـی او بـود و ایـن همـه را در طـول 

بـود. آموختـه  خـود  مقتـداى  و  امـام  از  سـال  ده هـا 
بـاز هـم تکـرار مـی کنـم کـه محتشـمی پور کاسـب بـازار 
سیاسـت و مشـترى نان و نام حکومت نبود و اى کاش همٔه 
مـا ایـن آزادگـی را از آن عزیـز از دسـت رفتـه مـی آموختیـم.

و  اصـول  بـا  رابطـه  در  محتشـمی پور  آقـاى  مرحـوم 
مبانـی نهضـت حضـرت امـام و انقاب اسـامی ایـران از 
آنانـی نبـود کـه امـروز مشـمول و مصـداق ایـن سـخن اند 
کـه : »یکـی بـر سـر شـاخ ، بـن می بریـد«. محتشـمی پور بر 
آن اصـول و مبانـی تـا آخـر اسـتوار مانـد و بـه ایمـان خـود 
بـه امامـت و رهبرى امام در انقـاب که به امضاء اکثرّیت 
قاطـع ملـت ایـران رسـیده بـود تـا پایـان عمـر پایبنـد بـود 
ولـی در مقـام اقـدام و عمـل بـه اصـول و مبانـی انقـاب 
و مـکان دو عنصـر  : »زمـان  کـه  امـام   ایـن سـخن  بـه   ،
تعیین کننده در اجتهاد است«. نیز پایبند بود ، او معتقد 
بـود کـه اگـر سـنت هاى بـه جـا مانـده از رسـول خـدا )ص( 
علیهم السـام،  معصـوم  امامـان  دیگـر  و  علـی  امـام  و 
نسل هاسـت،  همـٔه  بـراى  آنـان  گران سـنگ  میـراث  کـه 
می توانـد  و  اسـت  درک  قابـل  مـکان  و  زمـان  ظـرف  در 
راهنمـاى زندگـی امـروز مـا باشـد، پس سـخنان راه گشـاى 
حضـرت امـام نیز قطعـاً در چارچوب اجتهاد ، بـراى ما و 

آینـدگان مـورد اسـتناد و راهنمـاى عمـل خواهـد بـود.
بـه  کـه  راسـخی  ایمـان  کنـار  در  محتشـمی پور،  آقـاى 
درسـتِی راه امـام داشـت، بـه ایـن کام امـام نیـز باور داشـت 
کـه »مـا ایـران امروز را نمی توانیم مانند مدینـٔه زمان پیامبر 
اداره کنیـم«. او آنچـه را از امـام آموختـه بـود، در گفتـار و در 
عمـل، بـه دوسـتان و عاقه منـدان خـود نیـز می آموخـت.

مرحـوم آقـاى محتشـمی پور از امـام آموختـه بـود کـه 
بایـد جمهورى اسـامی حفظ شـود و نباید کیـان  نظامی 
فـداى  اسـت  بپـا شـده  اکثریـت قاطـع مّلـت  آراء  بـا  کـه 
شـخص یا اشـخاص شود و هرگاه جریان امور را بر خاف 
آن مـی دیـد مقابلـه مـی کـرد ؛ او انتظار داشـت تا هرکس 
در هـر جایگاهـی کـه هسـت بـه ایـن دیـدگاه امـام پایبنـد 
باشـند کـه اگـر مـردم چیـزى را بخواهنـد، مـا نمی توانیـم 
بـر اسـاس رأى و تشـخیص فـردى خـود خـاف آن را بـر 
ایشـان تحمیـل کنیـم و گمـان بریم که به تکلیف شـرعی 
خـود عمـل کرده ایـم؛ تکلیـف شـرعی آن اسـت کـه در 
ادارٔه امـور جامعـه و کشـور مطابـق خواسـت مـردم عمل 

کنیـم، هرچنـد کـه آن را بـه زیانشـان بدانیـم؛ و اگـر گمـان 
می کنیـم خواسـت آنـان در تعـارض بـا تکلیـف شـرعی 
مـا اسـت، بایـد مـردم  را آزاد بگذاریـم تـا آن گونـه که خود 
نداریـم  حـق  مـا  کننـد؛  اداره  را  کشورشـان  می خواهنـد 
چیـزى را بـه مـردم تحمیل کنیم ، مرحوم محتشـمی پور 
ایـن درس هـا را از امـام و بنیانگـذار جمهـورى اسـامی 
بـه عاقه منـدان خـود  و رفتـار  و در گفتـار  بـود  آموختـه 

می آموخـت.
مرحـوم آقـاى محتشـمی پور، کـه چـه زود از دسـتمان 
رفـت، از امـام آموختـه بـود و بـه عاقه منـدان هـم آموخـت 
که در اوج مبارزات و فعالیت هاى سیاسی  نباید از نام و یاد 
خدا غافل شـد و از برپا داشـتن خیمه اى دست کشید که یاد 
اولیـای خـدا و مجاهدت ها و اسـارت ها و درحصرماندن ها 

و شهادتشـان را زنـده نگه مـی دارد.
برپایـی دارالزهـراى محتشـمی پور به همـه می آموخت 
کـه هـر تاشـی بـراى مردم و کشـور و آزادی ،  همـه با یاد خدا 
و ایمـان اسـتوار بـه آیین رسـول خـدا و پیروى از سـلوک علی 
و زهـرا و حسـین و فرزندانشـان، کـه درود خـدا بـر آنـان بـاد، 
دلنشـین اسـت و بـا این هاسـت کـه از سـرزنش مامتگـران 
غمـی بـه دل راه نمی یابـد و اگـر الزم باشـد جـاى وطـن و 

دورى دوسـتان و بسـتگان هـم آسـان می شـود.
مرحـوم آقـاى محتشـمی پور بـا حضـور خـود در جریـان 
خـط امـام، کـه بـراى بقـا و اسـتوارى جمهـورى اسـامی بـر 
پـاره اى از اصاحـات تأکیـد می کنـد، بـا توجـه بـه باورهـا و 
منـش و سـلوکی کـه داشـت، مخالفـان را در اتهام زنـی بـه 
ایـن جریـان نـاکام می گذاشـت، مخالفانـی کـه هیـچ مانـع 
دینی، اخاقی، انسـانی و قانونی بر سـر راه خود نمی دیدند 
و زبـان بـه هـر تهمتـی می گشـودند : از اسـتحالٔه آرمان هـا، 
مرعوب شـدن در برابـر آمریـکا، رهاکـردن دفاع از فلسـطین 
و مـردم آوارٔه آن دیـار گرفتـه تـا تهمـِت اهانـت بـه خیمـه 
وخـرگاه امـام حسـین )ع( در روز عاشـورا. او مـی دانسـت 
ایـن تهمـت هـا و اهانـت هـا طرفـی   از  ایـن مخالفـان  کـه 
نمی بندنـد، اگرچـه بـا ایـن شـیوه ها ایامـی چنـد بر خـر مراد 
سـوار شـوند؛ و باور آن مرحوم و همراهانش جز این نبود که 

»والعاقبـة للمتقیـن«.
کـه  بـود  آنانـی  از  نـه  محتشـمی پور  آقـاى  مرحـوم 
بـه علـت سـختی راه از تـاش دسـت می کشـند و نـه از 
آنانـی کـه وقتی انحرافـی در جریان امـور می بینند چنان 
واکنـش نشـان می دهنـد که به اصـل و اسـاس جمهورى 
اسـامی  لطمه وارد می شـود او به خوبی می دانسـت که 
وراى جمهـورى اسـامی سـرابی بیـش نیسـت. او توجـه 
رضوان اهلل تعالی علیـه،  امـام،  کـه  طرحـی  کـه  داشـت 
درانداختـه اسـت بنیانـی مرصـوص اسـت و بـا کـج َروِى 
باشـد،  الزم  اگـر  پـس  نمی ریـزد.  فـرو  بنیـان  ایـن  افـراد 
چنیـن  او  و  کـرد؛  پیشـه  صبـر  و  سـکوت  بایـد  مدتـی 
تشـخیص داده بـود و تـا آخـر عمـر بـر تحلیـل اجتهـادى 
خـود اسـتوار مانـد. باید بپذیریم که تشـخیص درسـتی یا 
نادرسـتی هـر فعالیتـی در این زمانه  قابل قیـاس با دهٔه 
پنجـاه و پیش تـر از آن نیسـت و یـا بسـیار دشـوار اسـت و 
از  راه ورسـم آن پیـِر مبـارزه و سیاسـت و اخـاق و فلسـفه 
و عرفـان و فقاهـت آموختـه بـود کـه تحلیـل سیاسـی-

اجتهادى نقشی تعیین کننده در اتخاذ خط مشی دارد و 
مرحوم آقاى محتشـمی پور، براسـاس اجتهاد خود، این 
راه را می پیمـود. خداوند آن دوسـت گرامـی و عزیز را، در 
جـوار رحمـت نامتناهـی خود، بـا اولیای دیـن و صالحان 

محشـور فرمایـد. 

راه مبارزاتی 
و سلوک 

سیاست ورزی
آیت اهلل سید محمد موسوى خوئینى 

دبیرکل مجمع روحانیون مبارز
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سید علی اکبر محتشمی پور
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پـدر مرحـوم حجت االسـام والمسـلمین ســـید 
انقـاب  مبـارزان  از  محتشـــمی پور  اکبـر  علـی 
اسامی و همـــــراهــــان حــزب مؤتلفه اســامی 
و بـا چهره هایـی چـون مرحـوم عراقـی، همـرزم 
و  پیشـــه ور  محتشـمی پور،  مرحـوم  پـدر  بـود. 
تعمیـــرکار موتـور و دوچرخـه بـود، امـا بـه دلیـل 
داشـت،  اسـام  و  روحانیـت  بـه  کـه  علقـه ای 
روحانیـت  مسـیر  در  زندگـی  بـه  را  خـود  فرزنـد 
محتشـمی پور  مرحـوم  حضـور  کـرد.  هدایـت 
امـام  نهضـت  آغـاز  بـا  قـم  مقـدس  شـهر  در 
خمینـی)س( همزمـان بـود و به دلیل شـیفتگی 
امـام)ره(،  حضـرت  بـه  محتشـمی پور  مرحـوم 
بعـد از تبعیـد آن حضـرت، بـه عـراق رفـت و به 
عنـوان یکی از عاقه مندان، مقلدان و شـاگردان 
حضـرت امـام)ره( در ایـن کشـور حضـور یافـت. 
آن مرحـوم در کنـار مرحـوم حـاج آقـا مصطفی، 
یـاران  دیگـر  و  امـام)ره(  حضـرت  ارشـد  فرزنـد 
ایشـان همچـون سـتاره ای درخشـید. شـیفتگی و 
اعتقـاد راسـخ او بـه راه امـام)ره( و عاقـه ای کـه 
بـه آن حضـرت داشـت، به گونه ای بـود که میان 
شـاخص  چهـره  یـک  عنـوان  بـه  آنجـا  دوسـتان 
مسـئولیت های  دلیـل  همیـن  بـه  شـد.  مطـرح 

می گرفـت. برعهـده  نیـز  را  سـنگینی 
فعالیـت  کـه  دورانـی  در  مثـال  عنـوان  بـه 
نبـود،  سـاده  عـراق  در  تبلیغـی  و  سیاسـی 
فـارس  خلیـج  شیخ نشـین های  بـه  سـفر  بـا 
اطاعـات  امـارات  و  بحریـن  کویـت،  همچـون 
بـه  خـود  بـا  و  می کـرد  کسـب  را  آگاهی هایـی  و 
ایـن  در  محتشـمی پور  مرحـوم  مـی آورد.  نجـف 
برخـی  انتقـال  بـرای  را  مأموریت هایـی  سـفرها 
انجـام  بـود  امـام)ره(  بیـت  بـه  مربـوط  کـه  امـور 
می دادنـد. سـرانجام رژیـم شـاه مـراودات ایشـان 
را کشـف کـرد که ایـن امر موجب شـد دیگر امکان 
بازگشـت بـه ایـران را نداشـته باشـد. همچنیـن در 
از  مهاجـرت  بـرای  امـام)ره(  تصمیـم  جریـان 
عـراق بـه کویـت، آقـای محتشـمی پور مأموریـت 
یافـت بـه سـوریه رفتـه و در دیـدار بـا بلندپایـگان 
ایـن کشـور ماننـد مرحـوم حافـظ اسـد یـا مرحـوم 
امکانـات  و  زمینه هـا  لبنـان،  در  عرفـات  یاسـر 
ایـن  در  امـام)ره(  احتـرام  و  اعتنـا  قابـل  اقامـت 
کـه مسـئوالن  کنـد. هنگامـی  بررسـی  را  دو کشـور 
سـفر  ایـن  در  ایشـان  مأموریـت  متوجـه  عراقـی 
دیگـر  کردنـد  اعـام  او  بـه  فـرودگاه  در  شـدند، 
از  پـس  سـرانجام  بازگـردد.  عـراق  بـه  نمی توانـد 

پاریـس، مرحـوم  بـه  امـام)ره(  هجـرت حضـرت 
پاریـس  بـه  دمشـق  از  مسـتقیم  محتشـمی پور 
نقـل مـکان کـرد و به عنـوان یکـی از مطمئن ترین 
در  فعـاالن  رابـط  می توانسـت  کـه  عناصـری 
عـراق و ایـران بـا بیـت امـام)ره( باشـد، در بیـت 
امـام)ره( در نوفـل لوشـاتو فعالیـت می کـرد. بـه 
عبـارت دیگـر بـه دلیـل اعتمـاد امـام)ره( و بیـت 
ایشـان بـه مرحـوم محتشـمی پور و صاحیتـی کـه 
داشـت، حـاج احمدآقـا او را مسـئول پاسـخگویی 
بـه تماس هـای دیگـر مبـارزان از عـراق و ایـران بـا 

بـود. کـرده  امـام)ره(  بیـت 
او  بـه کشـور،  انقـاب  از بازگشـت رهبـر  بعـد 
امـام)ره(  بـه  بـود کـه  جـزو نخسـتین نیروهایـی 
بـه  انقـاب اسـامی،  از  پیوسـت. دو سـال پـس 
بـه  ایشـان  محتشـمی پور،  آقـای  سـوابق  دلیـل 
عنـوان سـفیر فوق العـاده بـه سـوریه اعـزام شـد 
و مسـئولیت نمایندگـی امـام در میـان مقاومـت 
بازگشـت  از  بعـد  گرفـت.  عهـده  بـه  را  منطقـه 
حضـرت  دفتـر  در  ابتـدا  ایـران،  بـه  سـوریه  از 
بـا  ارتبـاط  در  را  مسـئولیت هایی  امـام)ره( 
داشـت  به عهـده  منطقـه  در  مقاومـت  مسـائل 
و در دولـت دوم مهنـدس موسـوی، بـه عنـوان 
در  حضـور  دوره  در  کـرد.  فعالیـت  کشـور  وزیـر 
شـورای  برابـر  در  مقاومت هایـی  کشـور،  وزارت 
نگهبـان آن زمـان انجـام داد. مقاومـت مرحـوم 
نظـر  بـه  کـه  بـود  دلیـل  ایـن  بـه  محتشـمی پور 
و  قانـون  بـا  نگهبـان  شـورای  تصمیـم  ایشـان، 
نداشـت.  انطبـاق  امـام)ره(  حضـرت  دیـدگاه 
از  امـام)ره(  حضـرت  پشـتیبانی  اینکـه  مضافـاً 
و  او  راه  درسـتی  بیانگـر  محشـتمی پور  مرحـوم 
تنبهـی بـرای دوسـتان آن موقـع شـورای نگهبان 
بـود. در سـال های اخیـر، مرحـوم محتشـمی پور 
بـه دالیلـی خـود را در عزلـت قـرار داد و تا زمانی 
برخـی  از  گرفتـن  فاصلـه  بـا  بـود،  ایـران  در  کـه 
دارالزهـرا)س(  حسـینیه  خـود  منـزل  در  امـور، 
ایـن  اداره  مسـئولیت  و  کـرد  تأسـیس  را 
 مجموعـه را بـه عهـده وفـاداران بـه راه امام)ره( 

گذاشت.
بیـت  اداره  و  نگهـداری  ضـرورت  کـه  بعدهـا 
بـه همـت جمهـوری  امـام)ره( در نجـف اشـرف 
اسـامی ایـران مطرح شـد، مسـئولیت ایـن امر به 

شـد. سـپرده  محتشـمی پور  مرحـوم 
در پایـان، بیـان ایـن نکتـه نیـز ضـروری اسـت 
کـه رهبـر معظـم انقاب عاقـه ویژه ای به ایشـان 
داشـتند. تاجایـی که در برخـی مواقع، که حضرت 
از  سـرزده  صـورت  بـه  می گرفتنـد  تصمیـم  آقـا 
بـا  و  کننـد  بازدیـد  شـهدا  خانواده هـای  برخـی 
آنـان تفقـد کننـد، در  از  حضـور در خانه هایشـان 
برخـی از ایـن بازدیدهـا آقـای محتشـمی پور را نیز 
بـه عنـوان یـار صمیمـی و جانبـازی کـه صداقـت 
خـود را در مسـیر راه امـام)ره( اثبـات کـرد، همـراه 
خـود داشـتند. ایـن امـر نشـانه عاقـه حضـرت آقا 
بـه ایشـان بـود. کمـا اینکـه در پیام صادره از سـوی 
ایشـان نیـز عمـق عاقـه و توجه ایشـان به مرحوم 

محتشـمی پور روشـن اسـت.

معتمد امام)ره(
 حجت االسالم 

سیدمحمود دعایی
مدیر مسئول روزنامه اطالعات

 مکتب امام

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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همـکاری  زمینه هـای  و  آشـنایی  سـابقه  از  لطفـا   
بفرماییـد. محتشـمی پور  مرحـوم  بـا  تـان 

بنـده از سـال ۴6 در نجـف اشـرف افتخار آشـنایی با 
مرحوم محتشمی پور را داشتم و این دوستی با روابط 
نزدیـک خانوادگـی تـا کنـون ادامه داشـت. آن زمان در 
نجـف بدلیـل آنکـه در خدمـت حضـرت امـام بودیـم 
دوسـتی مـا شـکل گرفـت و ایـن دوسـتی در زمینه هـای 
امـام در  و مسـائل درسـی حضـرت  مسـائل سیاسـی 
مسـجد شـیخ انصـاری نزدیـک تـر شـد بطوریکـه قبـل 
از شـروع درس امـام مـن و ایشـان در بـاره درس امـام 
تـا آخـر  مباحثـه می کردیـم و روابـط خانوادگـی مـان 
ادامـه داشـت و حتـی بعـد از شـروع ماموریـت ایشـان 
از سـوی موسسـه نشـر آثـار امام بـه نجف هم ایشـان از 
بنـده دعـوت کردنـد و به دعوت ایشـان به نجف رفتم. 

ایشـان پـس از آنکه پدر ایشـان از دنیا رفتنـد و ارثیه ای 
بـه ایشـان رسـید به ولنجـک منتقل شـدند و مجموعه 
همـکاری  هـم  بـا  و  کردنـد  انـدازی  راه  را  دارالزهـرا 

داشـتیم. نزدیکی 
بیشـتر  اشـرف  نجـف  فعالیت هـای  دربـاره   

بفرماییـد:  توضیـح 
اسـاس  بـر  همـواره  نجـف  در  مـا  فعالیت هـای 
امتیـاز  بـود.  امـام  نظـر  تحـت  و  امـام  دیدگاههـای 
مرحـوم آقـای محتشـمی پور امتیـاز در میـان دوسـتان 
امـام ایـن بـود کـه تابـع محـض فرمایـش و دسـتورات 
امـام بـود. در آن زمـان اطاعیه هـا و مـوارد سیاسـی را 
بـه روش هـای سـخت و بـا شـگرد ها خاصـی بـه ایـران 
کار  ایشـان در مسـائل مختلـف کمـک  می رسـاندیم. 
امـام بـود. بخاطـر دارم در آن زمـان بـه اتفـاق ایشـان 

کـه  صحنه هایـی  می رفتیـم  سـوریه  و  بیـروت  بـه 
می دیدیـم از حملـه اسـرائیل از دریـا بـه فلسـطین و 
حمله هـای  همچنیـن  و  فلسـطین  آوارگان  و  بیـروت 
آوارگان  بـه  اسـرائیل  کشـتی های  ناجوانمردانـه 
فلسـطین ایشـان متاثـر می شـد و در همـان دوران بـود 
صـدور  درخواسـت  امـام  حضـرت  از  خاضعانـه  کـه 
اطاعیـه در بـاره مسـئله فلسـطین و ظلـم اسـرائیل را 
داشـت و همـان سـفرش باعـث شـد کـه امـام اطاعیه 
صـادر  اسـرائیل  ظلـم  و  مظلومیـت  بـاره  در  مهمـی 

بدهنـد.  فرماینـد. 
 ایشـان ایده کمک به تشـکیل حزب اهلل لبنان از 

همان زمان شـروع کردند؟ 
بـود  سـوریه  در  ایـران  سـفیر  ایشـان  کـه  زمانـی 
فـردی  ایشـان  کـرد.  پیگیـری  را  آن  و  کـرد  مذاکراتـی 

امتیاز محتشمی پور در نجف
روزهای نجف به روایت آیت اهلل ابراهیم فاضل فردوسی

 مکتب امام

آیت اهلل ابراهیم فاضل فردوسی که از جانب امام خمینی)س( حکم امام جمعه  بوشهر را داشت ، از نزدیکان و دوستان مرحوم 
حجت االسام والمسلمین سید علی اکبر محتشمی پور است . او درباره آن مرحوم می گوید: مرحوم آقای محتشمی پور امتیاز در 
میان دوستان امام این بود که تابع  محض فرمایش و دستورات امام بود. با وی در آستانه چهلمین روز درگذشت سید علی اکبر 

محتشمی پور گفت وگویی انجام داده ایم که می خوانید :
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 مکتب امام

و  دینـی  و  خانوادگـی  اصالـت  بـا  انقابـی  واقعـا  بـود 
اخاقـی داشـت در تمـام دوران مسـولیت شـان چـه 
در نجـف و چـه در سـوریه و چـه در نمایندگی حضرت 
امـام و چـه در دوران وزارت کشـور برنامه هـای روشـن 
قدمـی  هـر  و  بـود  امـام  مقلـد  واقعـا  ایشـان  داشـت. 
کـه بـر می داشـت در جهـت رضایـت امـام بـود هیـچ 
وقـت بـه خـود و زندگـی و وضـع شـخصی خـوش فکـر 
نمی کـرد. اخیـرا کـه بـه نجـف مامـور شـد در چند سـفر 
خدمت ایشـان با خانواده رفتیم ایشـان اصرار داشـت 
به منزل ایشـان برویم که شـاهد بودم که چقدر سـاده 

زندگـی می کنـد وخیلـی خانـه محقـری داشـت. 
 خاطره ای از این دوران به خاطر دارید؟

منـزل  ایشـان  کـه  ای  محلـه  در  مـا  دوران  ایـن  در 
گرفـت، منزلـی داشـتم. رفـت و آمدهایمـان بـا ایشـان 
زیـاد بـود و ایشـان بواسـطه ارتباطـم بـا دفتـر آیـت اهلل 
العظمی سیسـتانی گفت که ماقاتی با ایشـان داشـته 
باشـیم. آشـنایی ام بـا آیـت اهلل سیسـتانی بـر می گردد 
بـه دوران حضـور ایشـان در مشـهد و زمانـی کـه بیـت 
ایشـان در خدمت مرحوم آیت شـیخ مجتبی قزوینی 
رفت و آمد داشـتند لذا بنده راحت تر خدمت ایشـان 
می رفتـم. مرحـوم آقـای محتشـمی پور معتقـد بودند 
دارنـد  زیـادی  مقلـد  سیسـتانی  اهلل  آیـت  چـون  کـه 
اسـت  خـوب  اسـت  موثـر  ایـران  در  ایشـان  نظـرات  و 
ایشـان  مـن،  باشـیم.  داشـته  ایشـان  بـا  ماقاتـی  کـه 
ماقـات  بـه  قـم  در  دیگـر  دوسـتان  از  یکـی  اتفـاق  بـا 
مرحـوم  هـم  انجـا  در  رفتیـم  سیسـتانی  اهلل  آیـت 
سیسـتانی  آقـای  آقازاده هـای  بـه  هـم  محتشـمی پور 
و هـم بـه خـود ایشـان ایـن مسـئله را پیشـنهاد کردنـد 
کـه خـوب اسـت بسـیج نیروهـای مردمـی کـه امـروز از 
آنهـا بـه حشدالشـعبی یـاد می شـود پـا بگیـرد و گفـت 
مـن تجربیاتـی دارم کـه می توانـم در اختیـار قـرار بدم. 
ایشـان تـا ایـن قدر مواظب مسـائل بود مسـائلی که ان 

موقـع اصـا مطـرح نبـود.
 این دیدار در چه سالی بود؟

ایـن دیـدار در سـال اول حضـور ایشـان در نجـف و 
پـس از سـقوط صـدام و در زمـان نمایندگـی ایشـان در 
نجـف بـود کـه بنـده هـم در همـان سـال بـرای زیـارت 
رفتم. ایشـان فـردی اخاقمدار و برخـوردار از موهبت 
اخـاق در همـه پسـت های سیاسـی اش از جملـه در 
بـا  کـه  مدتـی  در  دیگربـود.  دوره هـای  و  کشـور  وزارت 
ایشـان دوسـتی تنگاتنگـی داشـتم با پـدر و مادر ایشـان 
و  دیـن  اهـل  اش  خانـواده  اصالتـا  و  داشـتیم  ارتبـاط 
دیانـت و اخـاق بودنـد بـرادر ایشـان در راه مشـهد در 
قبـل از ورود مـان بـه نجـف برحمت خدا رفـت و برادر 
دیگـرش کـه االن هسـت بسـیار اخاقـی و انسـانی بـا 
اخاقـی بودنـد. در مجمـوع اخاقمـدار در همـه کارها 
و رفتـارش وجـود داشـت و فـردی متیـن و متخلـق بـه 

اخـاق بـود.
 یک خاطره؟

خاطـره ای دارم از ایشـان کـه بسـیار جالـب اسـت 
و آن اینکـه زمانـی کـه مـا بـا ایشـان درقبـل از انقـاب 
شـامل  را  مدارکـش  کلیـه  ایشـان  بودیـم،  نجـف  در 
پاسـپورت و شناسـنامه شـان را گـم کردنـد. زمانـی هـم 
متوجـه شـدند کـه بـرای تمدیـد پاسـپورت بـه سـفارت 

رفـت. شـرایط خیلـی سـختی بـرای ایشـان پیـش آمـد 
مخصوصـا در زمـان طاغـوت و دروران صـدام همـه 
گـم شـده بـود پس مهم اسـت بـدون مـدرک در عراق 
خیلی شـرایط سـخت می شـد. اما رفتار ایشـان پس از 
ایـن موضـوع برای من خیلـی آموزنده بود یکی دو روز 
بـود کـه از بغداد برگشـت بـه درس امام امـده بود و ما 
بحـث می کردیـم پرسـیدم کـه ناراحـت نیسـتی از ایـن 
موضـوع؟ ایشـان بـا وزانـت و بـا لحن خـاص و با کمال 
آرامـش جـواب داد: خیـر! مـن اگـر ناراحـت باشـم چه 

کاری می توانـم انجـام بدهـم؟ و ناراحـت باشـم چـه 
فایـده ای نـدارد! گفـت کـه حـاال کـه گـم شـده هـر چـه 
خـدا صـاح بدانـد همـان می شـود! البتـه یکـی دو روز 
بعـد از گاراج نجـف تمـاس گرفتنـد کـه مدارک ایشـان 
در ماشـین جـا مانـده بود که رفتند و مـدارک را گرفت. 
بسـیار انسـان اخاقمـدار و پایبنـد بـه معنویـات بـود. 

تابـع امـام بـود مسـائل دینـی اش همـواره بجـا بـود. 
در آن زمـان کـه سـازمان مجاهدیـن خلـق فعالیـت 
داشـت همـه مـا نشـریاتی کـه از فدائیـان و مجاهدیـن و 
مارکسـیت ها از اروپـا می رسـید را مطالعـه می کردیـم و 
از اوضـاع ایـران اطاع داشـتیم. در ایران افراد دو دسـته 
بودنـد و در نجـف هم همینطور بـود. در ایران بعضی ها 
در  خوبـی  مسـلمانان  خلـق  مجاهدیـن  کـه  می گفتنـد 
میـان آنهـا پیدا می شـود و البته برخی از افـراد اولیه آنها 
ماننـد حنیـف نـژاد افراد بنام و مسـلمان واقعـی بودند. 
حضـرت امـام در مورد احزاب عقیده داشـتند که برخی 

از ایـن گروههـا بـه ظالـت رفتند .
بخاطـر دارم کـه یکـی از ایـن آقایـان مشـهدی کـه 
روحانـی هـم بـود آمد و چقـدر برای امـام نهج الباغه 
بـه  نسـبت  کـه  کنـد  وادار  را  امـام  کـه   ... و  بـود!  گفتـه 
مجاهدیـن خلـق اهتمامـی داشـته باشـند! امـا اصـا 
محتشـمی پور  آقـای  مرحـوم  و  نرفتنـد  بـار  زیـر  امـام 
هـم از دوسـتانی بـود کـه در ایـن موضـوع هـم کامـا 
تابـع امـام بـود و ایشـان و مـا بـر خـاف نظـر امـام قدم 
بـر نمی داشـتیم و ایشـان و مـا ثابـت قـدم ماندیـم تـا 

زمانی که مشـخص شـد مجاهدین خلق تغییر مسـیر 
از راه امـام جـدا کردنـد. آن زمـان  دانـد و راهشـان را 
خـوب  را  موضـوع  امـام  کـه  بودیـم  خوشـحال  همـه 

بودنـد.  فهمیـده 
موسسـه  و  اجتماعـی  فعالیت هـای  بـاره  در   

بفرماییـد: توضیـح  دارالزهـراء 
فعالیت های اجتماعی ایشان و موسسـه دارالزهراء 
امـام  انقـاب و  بـه  ایشـان  از وابسـتگی های  هـم یکـی 
و ائمـه اطهـار بـود. پـس از فـوت پدرشـان یـک منزلـی 

بـه ایشـان بـه ارث رسـی و در ولنجـگ جـای مناسـب 
گرفتنـد و از آنجـا کـه ایـن انسـان نسـبت بـه اهـل البیـت 
عاقمنـد بـود و نسـبت بـه امـام و انقـاب صادق بـود و 
واقعـا متخلق به اخاق اسـامی بـود این ملک را وقف 
کـرد. از مـن هـم دعـوت کـرد کـه کمکـش کنـم. بخاطـر 
دارم یـک زمینـی هـم بـود کـه متعلـق به آسـتان قدس 
بـود و بـه پیشـنهاد ایشـان بـا آیت اهلل طبرسـی صحبت 
کردیـم و موسسـه دارالزهـرا را توانسـتیم راه بیاندازیـم . 
ایـن موضـوع در حیـات امـام نبود من هم بفکـر افتادم 
کـه در قـم چیـزی دارم بفروشـم در ایـن خیریـه بگذارم 
بـه  کـرد  خدمتـی  می شـود  کـه  دارد  خوبـی  موقعیـت 
انقـاب و ائمـه. و بعـدش همـه اینهـا را وقف کـرد و این 
موضـوع حکایـت از عدم وابسـتگی ایشـان به دنیـا دارد 
ایشـان اصـا وابسـتگی بـه مـال دنیـا و مادیات نداشـت 
و تمـام دارالزهـراء را وقـف کـرد و از خـودش ملـک و 
خونـه ای هـم خـودش نـدارد و وقـف داالزهـرا کـرد. در 
مجمـوع زندگـی مـن بـا ایشـان همـش خاطـره بـود. در 
همیـن اواخـر تلفـن کـرد و از مـن خواسـت کـه بـا آیـت 
اهلل شهرسـتانی و دیگـر آیـات صحبـت کنـم که آنهـا در 
تجهیـز کتابخانـه امام در نجف مشـارکت کننـد. این کار 
را انجام دادم و ایشـان خودش می آمد و کتابها را برای 
آن کتابخانـه بـه عـراق می بـرد. عاقمنـد به امـام بود و 
از ایـن بابـت خوشـحال بـود و کتابخانـه بزرگـی با تاش 
ایشـان بنـا شـد و چقـدر هـم پیگیـر بـود. خداونـد ایشـان 

را رحمـت کنـد. 

 آقای 
محتشمی پور 

فردی بود واقعا 
انقالبی با اصالت 

خانوادگی و دینی 
و اخالقی داشت 

در تمام دوران 
مسولیت شان چه 
در نجف و چه در 
سوریه و چه در 

نمایندگی حضرت 
امام و چه در 

دوران وزارت کشور 
برنامه های روشن 

داشت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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 مکتب امام

معتمـدان  و  یـاران  از  یکـی  درگذشـت  چهلـم  آسـتانه  در 
االسـام  حجـت  مرحـوم  اسـامی  انقـاب  کبیـر  بنیانگـذار 
والمسـلمین علـی اکبـر محتشـمی پور هسـتیم. جـای بسـی 
تاسـف اسـت که یاران امام این گونه غریب شـده اند و جایی 
در رسـانه ها و تریبون هـای رسـمی ندارنـد. تصـور کنیـد اگـر 
یکـی از همفکـران جریـان نزدیـک و همسـو بـا صـداو سـیما 
یـک چنـدم افتخـارات مرحـوم محتشـمی پور را می داشـت 
و  سـخنرانی ها  و  برنامه هـا  ویـژه  چـه  می گذشـت،  در  و 
مسـتندهایی که درباره او سـاخته و پخش نمی شـد. اما دریغ 
از کمـی انصـاف و صداقـت. بایـد از ایـن همـه تنـگ نظـری 
سـازمان  طویـل  و  عریـض  دسـتگاه  ایـن  کـه  خـورد  تاسـف 
صـداو سـیمای جمهـوری اسـامی بـا آن همـه شـبکه های 
مختلـف اسـتانی و رادیویـی تنهـا بـه پخـش خبـر درگذشـت 
چنین بزرگ مردی بسـنده کند! البته اگر نبود پیام تسـلیت 
پـر محتـوای رهبـر معظـم انقـاب بـه مناسـبت درگذشـت 
ضایعـه  ایـن  خبـر  کـه  نبـود  بعیـد  محتشـمی پور،  مرحـوم 
هـم از صـداو سـیما پخـش نمی شـد.   بواقـع آیـا ایـن انتظـار 
زیـادی اسـت کـه تریبـون رسـمی جمهـوری اسـامی ایـران 
گـزارش یـا برنامه هایـی ویژه درباره شـخصیت، تاثیـر گذاری 
و عملکـرد و اقدامـات مانـدگار ایـن یـار امـام تهیـه و پخـش 
کنـد. البتـه کـه چنین انتظاری بـا توجه به واقعیـات موجود و 
تنـگ نظری های حاکم بر تریبون های رسـمی انتظار زیادی 

اسـت! مگـر قـدر و شـان مرحوم هاشـمی رفسـنجانی پـاس 
داشـته شـد؟ اگـر دنبـال الگو سـازی یـا معرفـی الگو هـای تـراز 
انقاب برای نسـل های جوان هسـتیم، چه کسـی شایسته تر 

محتشـمی پور؟ و  مرحوم هاشـمی  از 
امـا یـاران امـام بـا خـود آن بـزرگ مـرد تاریـخ و خـدای 
خـود معاملـه کردنـد و چشـم بـر این زنـده بادهـای دنیوی و 
سیاسی نداشتند. آنها دست پرورده و آموزش دیده مکتبی 
بودنـد کـه در برابـر سـیل هجمه هـا و تخریب هـا و تهدید هـا 
خـم بـه ابـرو نمـی آورد و پشـت گـرم بود بـه عنایـت خداوند.
و  دوسـتان  محتشـمی پور  مرحـوم  درگذشـت  پـی  در 
یـا  تسـلیت  پیام هـای  در  خبـره  کارشناسـان  و  همفکـران 
نشست ها و مواضع مختلف، هر کدام به گوشه ای از زندگی 
پـر برکـت و پویـای ایـن یـار همیشـگی امـام پرداختنـد و در 
حقیقـت بـرای نسـل های جـوان تـر که کمتـر توفیق آشـنایی 
بـا او را داشـتند، پرده هایـی نـو آشـکار شـد. بـه اعتقـاد مـن 
امـا شـاید از مهمتریـن ویژگی هـای آن مرحـوم کـه در میـان 
توجهـی  قابـل  برجسـتگی  انبـوه خصوصویـات ممتـازش، 
امـام  اخاقـی  سیاسـی-  مکتـب  از  او  صـرف  پیـروی  دارد، 

خمینـی)س( بـود. بیـراه نیسـت اگـر گفتـه شـود، 
علـی اکبـر محتشـمی پور نماد بـزرگ مردی بود کـه امام 
را از نخسـتین روزهـای انقـاب اسـامی یـاری کـرد و تـا پایـان 
عمـر بـه آرمان هـای آن یـار سـفر کـرده پایبنـد مانـد. او در 

مخاطـرات عـراق، پاریـس و نوفل لوشـاتو همـراه امـام بود و 
بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی هـم لحظـه ای از همراهی و 
اطاعـت از امـام راحـل شـانه خالـی نکـرد. هـر جا مسـئولیتی 
بـر عهـده اش گذاشـته شـد، انجـام ماموریت هـا را در مسـیر 
امـام می دیـد. محتشـمی پور  و  انقـاب  آرمان هـای  همـان 
در ایـن مسـیر مسـئولیت های متعـددی داشـت از سـفیری 
ایـران در سـوریه تـا وزارت کشـور. او در  جمهـوری اسـامی 
سـنگرهای مختلـف بی قـرار خدمت بود و به آن مسـئولیت 
سـوریه  در  ایـران  سـفارت  در  چنانکـه  می بخشـید  اعتبـار 
بنیانگـذار اقدامـات مانـدگاری از جملـه کمـک بـه تاسـیس 
حـزب اهلل لبنـان و جریـان مقاومـت شـد و در وزارت کشـور 
هـم در دفـاع از حقـوق مـردم و برگـزاری انتخابـات آزاد کـم 
نمایندگـی  کسـوت  در  محتشـمی پور  مرحـوم  نگذاشـت. 
مجلـس هـم شـاخص و تاثیر گـذار بود. به عینه در جلسـات 
مجمـع روحانیـون مبـارز از نزدیـک شـاهد دلبسـتگی او بـه 
آرمان هـای امـام و توجهـات بنیانگـذار انقـاب اسـامی بـه 
دفـاع از حقـوق مردم بودم. در مکتب سیاسـی امام تکیه به 
مـردم بعـد از ایمـان بـه خدا اسـاس و رکـن این نظام اسـت. 
نظام جمهوری اسـامی ایران بدون حضور، اراده، خواسـت 
و انتخـاب مـردم بـه هیـچ وجـه نمی توانـد نظـام اسـامی 
باشـد. اگـر جنـگ و توطئه هـای اول انقـاب و روزهای دشـوار 
و تحریم هـا را پشـت سـر گذاشـته ایم بـا تکیـه بـر مـردم بـوده 
اسـت. مردم مشـکات داشـته اند امـا این مردم لحظـه ای از 
حمایت امام و انقاب دست برنداشتند. چون به امام و راه 

و انقـاب امـام ایمـان و امیـد بـه آینـده داشـتند.
در حقیقـت مولفه هـای مهـم مکتـب سیاسـی- اخاقی 
شـاقول  یـک  مسـئولیتی  هـر  در  محتشـمی پور  بـرای  امـام 
و معیـار بـود و در ایـن مسـیر ابایـی از بحث هـای مختلـف 
حتـی با همفکـران خود در مجموعه های سیاسـی نداشـت. 
یـا  ابـزاری  نـه  می دانسـت  مشـکات  رافـع  را  امـام  مکتـب 
نردبانی برای ترقی و تامین منافع شخصی و حتی گروهی. 
بـه معنـای راسـتین کلمـه یک انقابی بـود و در این مسـیر از 
هزینـه دادن هم ابایی نداشـت چنانکه در سـوریه مـورد ترور 
فیزکی قرار گرفت و انگشـتان دسـتش قطع شـد و بعدها در 
داخـل هـم مـورد بی مهری هایـی قرار گرفـت. امـا از انقابی 
گـری منطقی، اصطاحا بدنبـال نان و نام نبود. عجیب هم 
نبود چنین مشی سیاسی از سوی فردی که از ابتدای جوانی 
شـیفته اندیشـه های امـام شـده بـود. او از دوران نوجوانـی بـا 
تقدیـر الهـی جـذب تابـش خورشـید وجـود امـام در قـم شـد 
و از همـان آغـاز ورودش بـه قـم در سـال ۱۳۴0 و بـا فراصـت 
و هوشـمندی کـه داشـت قبـل از اینکه توفیق بهره بـرداری از 
مکتـب علمـی و عرفانـی امام را داشـته باشـد جذب مکتب 
فکـری و سیاسـی امـام شـد. از همان ابتـدا تا زمانی کـه چراغ 
زندگـی مـادی ایـن سـتاره درخشـان در عرصـه روحانیـت و 
جهاد به خاموشـی گرایید، ما محتشـمی را ثابت قدم، سایه 
وار در مسـیر امـام و آرمان هـای امـام و انقـاب اسـامی پـر 
تـاش دیدیـم. او فضیلـت مهاجـرت و هجـرت در راه خـدا 
را بـه پیـروی از امـام در کارنامـه خویـش ثبـت کرد. بـه جرات 
می تـوان او را محصـول مکتـب فکـری، سیاسـی، علمـی و 
اخاقـی امـام دانسـت. محتشـمی پور با وجود بـی مهری ها، 
به نجف اشـرف برگشـت و بودن در جوار موال امیرالمؤمنین 
علی)ع( آرزوی خودش و همسـر بزرگوار، صبور و وفادارش 
بـود. در نجـف هـم بـاز در همـان مسـیر امـام و ایجـاد حـوزه 
بـه  منتسـب  مجموعـه  مدیریـت  و  سرپرسـتی  و  علمیـه 
حضـرت امـام در نجـف اشـرف فعالیـت کـرد . روحـش شـاد 

و راهـش پـر رهـرو بـاد.

 محصول 
مکتب امام 

مجید انصاری
عضو مجمع روحانیون مبارز
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جزو محکمات انقالب بود 
روایت غالمرضا ظریفیان از مشی و شخصیت مرحوم محتشمی پور

جالبی  تعبیر  محتشمی پور  والمسلمین  االسام  حجت  شخصیت  درباره  تهران  دانشگاه  تاریخ  استاد  ظریفیان  غامرضا  دکتر 
دارد :» در تبیین شخصیت های انقاب هم می توانیم همین را به کار ببریم. ما افرادی داریم که جزو محکمات و افرادی هم داریم 
که جزو متشابهات انقاب هستند. مثا آیت اهلل هاشمی در جاهایی جزو محکمات انقاب است و در جاهایی هم سیره و عملکردش 
جزو متشابهات است. یعنی نیاز به تفسیر دارد و باید عمیق شد و آن کار را جست و جو کرد تا به دریافتی برسیم؛ معلوم نیست آن 
دریافت هم درست باشد یا نباشد. ولی آقای محتشمی جزو محکمات هستند؛ یعنی ابهام و نیاز به تفسیر کم دارند. می شود ایشان 
را تبیین کرد ولی نوع روش، منش و رفتارشان پیچیده نیست و خیلی شفاف، صریح و روشن است و بنابر این نیاز به تحلیل های عمیق ندارد.« با وی 

درباره مشی و شخصیت مرحوم محتشمی پور و نگاه ایشان به اندیشه و تفکر و راه امام )ره ( گفت وگو کرده ایم که با هم می خوانیم :

موضوع  تا  پذیرفتید  را  ما  دعوت  که  می کنم  تشکر   
ویژگی های شخصیتی مرحوم محتشمی پور و خدماتی 
که از ابتدای شروع نهضت امام خمینی)س( تا اواخر 
عمرشان که در حوزه علمیه امام خمینی)س( در نجف 
مسئولیت داشتند را مرور کنیم. احتماال شما خاطره ای 
دارید  امام  حضرت  سیره  مسیر  در  ایشان  ایستادگی  از 
و نکاتی از این است که فکر می کنم برای مخاطب ما 

جذاب باشد.
مثـل آیـات قـرآن کـه محکـم و متشـابه داریـم، در تبییـن 
کار  بـه  را  همیـن  می توانیـم  هـم  انقـاب  شـخصیت های 
افـرادی  و  محکمـات  جـزو  کـه  داریـم  افـرادی  مـا  ببریـم. 
هـم داریـم کـه جـزو متشـابهات انقـاب هسـتند. مثـا آیـت 
اهلل هاشـمی در جاهایـی جـزو محکمـات انقـاب اسـت و در 
جاهایـی هـم سـیره و عملکـردش جـزو متشـابهات اسـت. 
یعنی نیاز به تفسیر دارد و باید عمیق شد و آن کار را جست 
و جـو کـرد تـا به دریافتی برسـیم؛ معلوم نیسـت آن دریافت 

هـم درسـت باشـد یـا نباشـد.
ولـی آقـای محتشـمی جـزو محکمات هسـتند؛ یعنـی ابهام 
و نیـاز بـه تفسـیر کـم دارنـد. می شـود ایشـان را تبییـن کـرد 
ولـی نـوع روش، منـش و رفتارشـان پیچیـده نیسـت و خیلی 
شـفاف، صریح و روشـن است و بنابر این نیاز به تحلیل های 

عمیق نـدارد.
جـوان  آدم  یـک  می داننـد.  همـه  را  ایشـان  سـیره 

باهوش)بعدهـا هـم هوش سیاسـی ایشـان مورد تأییـد امام 
قـرار گرفـت( کـه وارد مدرسـه علـوی می شـود. خـود این یک 
نکتـه اسـت کـه معمـوال مدرسـه علـوی بچه هـای تیزهـوش 
را جـذب خـودش می کـرد و از سـوی دیگـر کسـی کـه مدرسـه 
او  مذهبـی  روحیـه  از  حکایـت  می کنـد  انتخـاب  را  علـوی 
دارد و نشـان می دهـد کـه نمی خواهـد در فضـای متعـارف 
دیگـری درس بخوانـد و وارد مجموعـه ای شـده که خود این 

مجموعـه تاریخچـه و تبـار و مناسـباتی دارد.
شـاید بعضـی از نگاه هایـی کـه ایشـان پیـدا کـرد و نقدهایـی 
کـه بـه طـور صریـح و واضـح کـه تـا ایـام ارتحـال بـه انجمـن 
حجتیـه داشـت بـه خاطـر تجربـه زیسـته ای بـود کـه در ایـن 
مدرسـه پیـدا کـرده بـود. البتـه ایـن تجربه زیسـته با نـوع نگاه 
امـام پیونـد خورد. امام خیلی صریح در مـورد این جریانات 
موضـع گیـری کـرده و آقـای محتشـمی ایـن نـگاه را تـا آخـر 

عمـرش رهـا نکـرد.
بـه دلیـل شـخصیت خانوادگـی وارد حـوزه تهـران و بعـد قم 
می شـود و بعـد بـا رفتـن امـام بـه نجـف بـه آنجـا مـی رود. 
امـام را هـم بـا یـک منطـق معرفتـی انتخـاب می کنـد. آقای 
محتشـمی یـک روحیـه سلحشـوری و انقابـی گـری دارد و 
ایـن روحیـه انقابـی گـری را هـم تـا آخـر عمـرش رهـا نکـرد. 
هرچنـد ایـن روحیه انقابـی گری را با ویژگی هـای دیگری در 

هـم آمیخت.
مـن وقتـی می خواهـم در مـورد انقـاب اسـامی صحبـت 

انقـاب  یـک  یـا  و  اسـت  انقـاب  صرفـا  آیـا  اینکـه  کنـم، 
اصاحـی اسـت، همـواره معتقـدم انقـاب اسـامی ترکیبی 
از revelation و reformation و در واقـع نوعـی »اصـاح – 
انقـاب« اسـت. یعنـی در بعضی جاها انقـاب و در بعضی 
جاهـا اصـاح اسـت. آقـای محتشـمی هـم همیـن ویژگـی را 
داشـت. یعنـی ابتـدا بـا روحیـه انقابـی شـروع کـرد و تـا دهـه 
اول انقـاب کامـا ایـن روحیـه انقابـی را دارد. ایـن روحیـه 
انقابـی را در برخـی موضوعـات تـا انتهـای عمـرش حفـظ 
کـرد ولـی در عیـن حـال بـه اصاحـات جـدی و عمیـق توجه 
داشـت. علت اصلی این اسـت که در محتوای اندیشـه امام 
هـم ایـن »اصـاح – انقـاب« را می بینیم. در خیلـی از جاها 

اندیشـه امـام انقابـی و در برخـی جاهـا اصاحـی اسـت.
حکومت  یک  می خواهند  که  حال  عین  در  یعنی   
جمهوری اسامی برقرار شود، یک سری اصاحات در 
جامعه و نوع حکومتداری مدنظر دارند که ایستادگی 
می کنند تا حاال که انقاب انجام شده آن اصاحات هم 

انجام شود؟
مبتنـی بـر تحولـی که امـام می فرمودنـد اجتهاد مـا متکی بر 
زمان و مکان اسـت و ممکن اسـت موضوعی در یک زمانی 
حکمـی داشـته باشـد و در یـک زمـان دیگـر همـان موضـوع 
دیگـری  حکـم  اسـت  ممکـن  زمـان  تحـوالت  بـه  توجـه  بـا 
داشـت.  را  ویژگـی  همیـن  محتشـمی  آقـای  باشـد،  داشـته 
چـون یکـی از اسـاتید مسـّلم و سـپس مـراد آقای محتشـمی 
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امـام بـوده و هـم پـای درس حـوزوی امـام نشسـته و هـم در 
امـام هـر  اسـت.  امـام حضـور داشـته  جلسـات خصوصـی 
کسـی را در جلسـات خصوصـی راه نمی دادنـد. یـک تجربـه 
زیسـته طوالنـی را بـا امـام داشـته و از سـال ۴2 تـا 57 بـه طـور 
مسـتمر ایـن ارتبـاط را داشـته انـد و بعـد از انقاب هـم آقای 
ایـران  و وقتـی هـم در  ایـران نیسـت  محتشـمی مدتـی در 

هسـت بـا مختصـات خـودش بـوده اسـت.
بـه هـر حـال آقـای محتشـمی جزو محکمـات انقـاب و یک 
عنصـر انقابـی اسـت. در یـک عرصه هایـی کامـا عملیاتـی 
اسـت و بـه مسـأله عمـل خیلـی توجـه دارد. یعنـی میـان 
حکمـت نظـری و حکمـت عملی او گسسـتی وجود نـدارد و 
بنابـر ایـن یـک پیوند جـدی بین عمل و نظرش هسـت. هم 
قبـل و هـم بعـد از انقـاب می توانیـم مصادیقـی هـم بـرای 
ایـن امـر بیـان کنیـم. هـر جـا بـه نتیجـه می رسـد کـه ایـن کار 
درسـت هسـت حاضر اسـت همه هزینه هایـش را بپـردازد و 
حتـی خـودش را قربانـی کنـد تـا آن اتفاق بیفتد. حاضر شـد 
بـرای آرمـان گرایـی هزینه هـای جـدی بدهـد و ۱0 سـال آخـر 
عمـرش هـم هزینـه آرمـان گرایـی بـود. یعنـی جایـی کـه بـه 
نتیجه می رسـید آرمان هایش با شـرایط موجود در تعارض 
اسـت، آرمـان گرایـی را ترجیـح مـی داد.)در واقـع او ۱0 سـال 
آخـر عمـر عزلـت منفعانـه نداشـت بلکـه کنـش فعاالنـه 

داشـت(.
در  امـام  منویـات  تحقـق  بـرای  تـاش  و  امـام  بـه  تعلـق 
عرصه هـای مختلـف تـا روز آخـر زندگـی او را رهـا نکـرد. امام 
برای او هم اسـوه و الگو و هم نقشـه عمل اسـت. یعنی شیوه 
زندگـی امـام بـرای او یک راهنمای عمل اسـت و این اعتقاد 

بـه امـام را هیـچ وقـت از دسـت نـداد.
در ارتبـاط بـا مسـائل خارجـی، او هیـچ وقـت دشـمنی اش 
نسـبت بـه آمریـکا و اسـرائیل را رهـا نکـرد و حاضـر شـد برای 
آن هـر هزینـه ای را بپـردازد. بحث آمریکا و مسـأله اسـرائیل 
کـه  بـود  اعتقـادی و جهـان اسـامی  امـر مهـم  او دو  بـرای 
داشـت،  تاش هایـی  کـرد،  ایجـاد  آنهـا  بـرای  تأسیسـاتی 
ایـن  بـا  هزینه هایـی پرداخـت و تـا آخـر عمـر هـم همـواره 

موضـوع همـراه بـود.
در داخـل کشـور آقـای محتشـمی همیشـه دو سـه نگرانـی 
کـه  می کـرد  تکیـه  خیلـی  داخلـی  آسـیب  آن  بـر  و  داشـت 
یکـی از آنهـا »انجمـن حجتیـه« بـود. ایـن انجمـن حجتیـه 
را هیـچ وقـت رهـا نکـرد و معتقـد بـود بسـیاری از اتفاقاتـی 
انقـاب، بـه  از  کـه در کشـور رخ می دهـد، مخصوصـا بعـد 
دلیـل نفـوذ و ظهـور انجمـن حجتیه اسـت. ممکن اسـت در 
ایـن زمینـه اغـراق می کـرد ولـی بـه هـر حـال مسـأله انجمـن 
حجتیـه و اندیشـه و مبانـی معرفتی انجمن حجتیـه را هیچ 
گاه رهـا نکـرد. حتـی تـا همیـن اواخـر، یکـی از عوامـل اینکـه 
انقـاب دارد بـه انحـراف مـی رود را انجمـن حجتیـه و نفـوذ 
آن در ارکان نظـام می دیـد. او در گذشـته نگـران حاکمیـت 
نگرش های لیبرالیستی هم بود اما آن را خطر اصلی مانند 

دیگـر عوامـل نمی دیـد.
دوم بحـث جریانـی بـود کـه ایشـان از آن بـه عنـوان »جریـان 
مصباحیه« یاد کرد و این جریان فکری و اندیشه را در تقابل 
بـا اندیشـه امـام می دیـد و گاهـی هـم نسـبت بـه آن واکنـش 
نشـان مـی داد و معتقـد بـود مبانـی معرفتـی آن اندیشـه در 
تقابـل بـا مبانـی معرفتی امـام و انقاب اسـت. حتـی زمانی 
کـه این اندیشـه بعـد از امام خودش را با فضای پـس از امام 
وفـق داده، ایشـان معتقـد بود این نزدیکی مصلحتی اسـت 
انقاب  باید  که  داشت  اعتقاد  محتشمی پور  آقای   
اسامی در همه کشورهای منطقه اتفاق بیفتد و به خاطر 
و  کرد  ایجاد  را  لبنان  اهلل  حزب  که  بود  دغدغه  همین 
جانبازی ایشان هم بر اثر پایمردی او بر آرمان های امام 
آقای  مبارزات  شروع  بود.  زمینه  این  در  خمینی)س( 

محتشمی با رژیم صهیونیستی از چه زمانی بود؟
شـروع ارتبـاط آقـای محتشـمی بـا مسـأله فلسـطین قبـل از 
انقـاب اسـت. یعنـی بسـیاری از طلبه هـا و یـا سـایر افـرادی 
کـه در کنـار امـام بودنـد عمومـا بـا مسـأله فلسـطین و لبنـان 
ارتبـاط داشـتند. آقـای محتشـمی در خیلی از جاهـا برخی از 
مباحـث امـام را منتقـل می کـرد و نوعی ارتبـاط بین المللی 
داشـت؛ از جملـه در مـورد مسـأله فلسـطین و پیـرو همـان 
روحیـه انقابـی و ضدیـت بـا اسـرائیل ایـن ارتباطـات خیلی 

عمیق شـد.
بعـد از پیـروزی انقـاب بـه دلیـل تحوالتـی کـه در منطقه رخ 
داد، تحلیـل آقـای محتشـمی ایـن بـود کـه آن نـگاه گذشـته 
بسـیار تأثیرگـذار امـام موسـی صـدر مخصوصـا در خـأ امـام 
موسـی صـدر در لبنـان دیگـر پاسـخ نمی دهـد؛ و اگـر تبدیـل 
بـه یـک نهضـت مقاومت تشـکیاتی و سـازمان یافته نشـود 
ممکن اسـت با آسـیب های جبـران ناپذیـری روبرو شـود. در 
همـان زمـان هـم آقای محتشـمی ارتباطات بسـیار خوبی با 
سـیدعباس موسـوی و شـیخ راغـب حـرب داشـت و همـان 
ایـام آقـای سیدحسـن نصـراهلل در قـم طلبـه بـود و آقـای 
محتشـمی شـاید حتـی در شناسـایی شـخصیت ایـن مـرد 

بـزرگ نقـش مهمـی داشـتند.
ایـن ارتباطـات بعد از انقاب جدی تر شـد و به همین دلیل 
بـود کـه آقـای محتشـمی سـفیر ایـران در سـوریه شـد. چـون 
سـوریه جایـی بـود که امکان این سـازماندهی جدیـد را ایجاد 
کـرد. البتـه ایـن جمع بندی بخشـی از انقابیـون درون لبنان 
هـم بـود کـه باید به سـمت تشـکیاتی برونـد که برخاسـته از 
انقـاب اسـامی باشـد، آرمان هـای آن بـا آرمان هـای امـام 
پیونـده خـورده باشـد و در عیـن حـال بتوانـد حلقـه واصـل 
شـیعه در لبنـان و جریـان مبـارز اهـل سـنت در فلسـطین 
باشـد. بنابـر ایـن می شـود گفـت ایشـان یکـی از مؤسسـین 

تأثیرگـذار شـکل گیـری جریـان مقاومـت بـود.
نامگـذاری »حـزب اهلل« بـا تأکیـد آقـای محتشـمی پور بـود 
کـه ایـن نـام بتوانـد بـا فرهنـگ قـرآن و متـن دیـن پیونـدی 
داشـته باشـد و صرفـا یـک جریـان گروهـی کـه قبـا هـم در 
ایـن مناطـق متـداول بـود، نباشـد و مفهومی باشـد کـه بتوان 
خیلی هـا را حـول آن جمـع کـرد. لـذا ایـن اتفـاق بـزرگ افتاد 
و پیونـد عمیـق میـان اندیشـه و راه امـام و مقاومـت در لبنان 
و فلسـطین شـکل گرفـت. بعدهـا در ماقاتـی کـه بـا شـهید 
فتحی شقاقی در تهران داشتم عنوان می کرد که چگونه در 
اسرائیل یک مبارز فلسطینی با نام و عشق به امام و تنها با 
سـنگ مبارزه می کند. آقای محتشـمی نقش مهمی در این 

سـازماندهی داشـت و هزینـه آن را نیـز پرداخـت.

 بعضی از آقایان معتقد بودند که باید از ایران نیرو به 
آنجا اعزام شود و با رژیم صهیونیستی که در آن زمان 
مبارزه  بود  درآورده  اشغال  به  را  لبنان  از  بخش هایی 
کنند. اما آقای محمدعلی سبحانی)سفیر اسبق ایران 
آقای  نظر  که  می کند  اشاره  مسأله  این  به  لبنان(  در 
نیروهای  از  باید  اهلل  حزب  که  بود  این  محتشمی پور 
مردمی لبنان تشکیل شود و ما باید به آنها کمک فکری 
بدهیم. به نظر شما چرا به این جمع بندی رسیدند که 
باید حزب اهلل را از مردم و جوانان خود لبنان تشکیل 

دهند؟
خـود امـام هـم معتقد بـود هر تحولـی می خواهـد رخ بدهد 
اوال باید مبنای آن فرهنگی باشـد و دوم اینکه درونی باشـد. 
اگـر ایـن دو عامـل شـکل نگیـرد، مبـارزات جـواب نخواهـد 
داد. تجاربـی کـه در خـود منطقـه لبنـان و فلسـطین رخ داده 
و جریانـات نیابتـی کـه شـکل گرفتـه بـود، امـام را بـر ایـن امـر 
مصـّر کـرده بـود کـه مـا بایـد بـا تکیـه بـر ملـت همـان منطقه 
کار را جلـو ببریـم و دوم اینکـه نهضـت بایـد مبنـای فرهنگی 

داشـته باشـد و نـه اینکـه صرفا مبنای سیاسـی داشـته باشـد.
خـوب اسـت من اینجـا خاطره ای از آقای محتشـمی عرض 
از  کـدام  هـر   56 سـال  می گفتنـد  محتشـمی  آقـای  کنـم. 
طلبه هایـی کـه خدمـت امـام بودیم بـا گروه های فلسـطینی 
پیونـد خـورده بودنـد و هـر کـدام از آنهـا گرایشـی پیـدا کـرده 
بودنـد و اقدامـات دیگـری را قبـول نداشـتند. امـام احسـاس 
نگرانـی کـرد و دیـد هرکـدام از ایـن طلبه هـا بـه سـمت یکـی 
از گروه هـا رفتـه و فکـر می کننـد ایـن گـروه حـرف اول را در 
تحـوالت خاورمیانـه می زنـد. گفتنـد یـک روز امام همـه ما را 

جمـع کردنـد.
می خواسـتند  وقـت  هـر  هـم  انقـاب  از  بعـد  حتـی  امـام 
حرف هـای جـدی سیاسـی بزننـد بـا یـک مقدمـه عرفانـی 
شـروع می کردند. یعنی می خواسـتند بگویند اگر سیاست با 
عرفـان و توحیـد پیونـد نخـورد می توانـد منحرف شـود. امام 
آنجـا یـک بحـث اخاقـی کردنـد و یـک نکتـه صریـح گفتند. 
امام فرمودند اگر من همه شما را جمع کنم از نظر سیاسی 
انگشـت کوچـک مظفر بقایی نمی شـوید. مظفـر بقایی یک 

عنصـر سیاسـی تأثیرگـذار در تحـوالت قبـل از انقـاب بـود. 
بـه  نیشـتری  حـرف  ایـن  بـا  امـام  گفـت  محتشـمی  آقـای 
برداشـت های مـا زدنـد. هـر کـدام از مـا فکـر می کردیـم نوک 
پیـکان تحـوالت سیاسـی منطقـه هسـتیم. بعـد از آن بحـث 
مسـائل  عرصـه  در  می خواهیـد  اگـر  فرمـود  امـام  اخاقـی 
سیاسـی نقشی داشـته و تأثیرگذار باشید، به چیزی بپردازید 
که مظفر بقایی از آن غفلت کرد؛ و آن »امر معنوی« است. 
ایـن را از ایـن جهت گفتم که کسـانی که خدمـت امام بودند 
در عیـن حـال کـه بـا ایـران ارتبـاط داشـتند ولـی در منطقـه با 
فلسـطین و لبنان و همچنین انجمن های اسـامی خارج از 
کشـور ارتبـاط داشـتند. آقـای محتشـمی از همیـن جـا شـروع 
کـرد ولـی پیونـد امـام بـا آقـای محتشـمی و نگاهـی کـه امـام 
معتقـد بـود مسـأله باید فرهنگـی و مردمـی باشـد و از درون 
شـروع شـود، سـه محـوری بـود که آقای محتشـمی بـه اتکای 
آن در خود لبنان موضوع را پیگیری و هسـته ای ایجاد کرد و 
این هسـته، هسته مقاومتی شـد که کل خاورمیانه از آن سود 
برد و توانسـت بخش عظیمی از نیروهای فرهنگی، متدّین 

و انقابـی را در کنـار همدیگـر جمع کند.

 شما اشاره داشتید که آقای محتشمی پور به تبعیت 
بودن  مردمی  و  فرهنگی  روی  خمینی)س(  امام  از 
جریانات تأکید داشتند. از سوی دیگر همه می دانند که 
»اندیشه  و  حجتیه  انجمن  با  جدی  مخالفت  ایشان 
مصباحیه« داشتند. ایشان اندیشه مصباحیه را چقدر 
در تعارض و تضاد با فرهنگی و مردمی بودن حرکت 

می دیدند؟
هـر دو جریـان انجمـن حجتیـه و اندیشـه آقـای مصبـاح در 

بسـتر فرهنگـی شـکل گرفـت.
 ولی به نظر می رسد نقش مردم را کمرنگ می بینند.

کلیـدی  نکتـه  چنـد  در  را  امـام  اندیشـه  محتشـمی  آقـای 
خاصـه می کـرد. ایـن نـکات کلیـدی بـرای او موضوعیـت 
داشـت و تـا آخـر عمـر همیـن نـکات کلیـدی اندیشـه امـام 
مبنـای دفـاع حداکثـری آقـای محتشـمی از امـام بـود. یکـی 
از آن مبانـی مبـارزه و »ضدیـت بـا امپریالیسـم و آمریـکا« 
بـود و آقـای محتشـمی تـا آخـر عمـرش ایـن را کامـا حفـظ 
کـرد و عامـل اصلـی مشـکات جهـان را در خـوی اسـتکباری 
آمریـکا می دیـد. نکتـه دوم بحـث عدالـت خواهی امـام بود. 
از  بحـث محرومیـت زدایـی و عدالـت خواهـی و حمایـت 
مسـتضعفین امام، برای آقای محتشـمی خیلـی مهم بود. 
اگـر بـه مجلـه و بعـد روزنامه »بیـان« نگاه کنید، نـوع دفاعی 
کـه ایشـان از آقـای موسـوی کـرده و کنـار آقـای موسـوی قـرار 
گرفتـه، عدالـت خواهـی، کاهـش فاصلـه طبقاتـی و جنـگ 

شروع ارتباط 
آقای محتشمی با 
مسأله فلسطین 
قبل از انقالب است. 
یعنی بسیاری از 
طلبه ها و یا سایر 
افرادی که در کنار 
امام بودند عموما 
با مسأله فلسطین 
و لبنان ارتباط 
داشتند. آقای 
محتشمی در خیلی 
از جاها برخی 
از مباحث امام را 
منتقل می کرد و 
نوعی ارتباط بین 
المللی داشت از 
جمله در مورد 
مسأله فلسطین و 
پیرو همان روحیه 
انقالبی و ضدیت 
با اسرائیل این 
ارتباطات خیلی 
عمیق شد

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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فقـر و غنـا از نـکات کلیـدی ارتبـاط و اتصال آقای محتشـمی 
بـا اندیشـه امـام اسـت. نکتـه سـوم نـوع نـگاه امـام بـه اسـام 
بـود. در کتـاب حکومـت اسـامی امـام هـم هسـت که اساسـا 
وقتـی با قرآن روبرو می شـویم تصدیقی کـه بافاصله از این 
نـگاه حاصـل می شـود ایـن اسـت کـه ایـن قرآن آمـده تا مـا را 
به مسـائل جامعه و مردم پیوند بزند. یک انسـان مسـلمان 
نمی توانـد بـی تفـاوت باشـد نسـبت به ظلـم و سـتمی که به 
مـردم می شـود، بـی عدالتـی کـه نسـبت به مـردم می شـود و 

رنجـی کـه از سیاسـت های غلـط می برنـد.
اساسـا از این منظر اسـام حقیقی و به تبع آن موحد واقعی 
کسـی اسـت کـه کنـش اجتماعـی و سیاسـی دارد و این کنش 
سیاسـی باید حمایت از مردم و دفاع از محرومین و مقابله 

با سـتمگران و ظالمین باشد.
قبـل و بعـد از انقـاب دو گـروه تأثیرگـذار یکـی در حـوزه و 
دیگـری در غیـر حـوزه بودنـد. انجمـن حجتیـه در غیـر حـوزه 
و جریانـی کـه بـه نـام »در راه حـق« کـه منسـوب بـه حضـرت 
آیـت اهلل مصبـاح بـود، هـر دو اینهـا در عیـن حال کـه جریان 
فرهنگی هسـتند ولی اساسـا دفـاع از مردم، مبـارزه با ظلم و 
سـتم و مبـارزه با فقـر و محرومیت از درون اندیشـه های آنها 
بیـرون نمی آمـد و بـه یـک معنـی آقـای محتشـمی ایـن دو 
جریـان را در مناسـبات فرهنگـی ایـران دو جریـان انحرافی و 

مغایـر بـا اندیشـه های امـام می دانسـت.
از همـان اوایـل پـس از انقـاب بیانـات امـام بـه گونـه ای بـود 
کـه انجمـن حجتیـه بـه یـک معنـی خـودش را منحـل کـرد. 
صریح، واضح و روشـن امام در مورد انجمن حجتیه حرف 
زده، کـد داده و اندیشـه ایـن انجمـن را یـک جریـان انحرافـی 
می دانسـت. آقـای محتشـمی معتقـد بـود بعـد از انقـاب 
ایـن جریـان خـودش را منحـل نکـرد بلکـه دوبـاره خـودش 
را بازسـازی و بازتولیـد کـرد و سـعی کـرد خـودش را بـه رنـگ 

جامعـه جدیـد درآورد و نفـوذ پیـدا کـرد.
نکتـه دوم در مـورد جریـان آیـت اهلل مصبـاح بـود و آقـای 
کـه  حـال  عیـن  در  جریـان  ایـن  بـود  معتقـد  محتشـمی 
از  آقـای مصبـاح  و  را دارد  موقعیت هـای علمـی خـودش 
معـدود کسـانی بـود کـه بـا فلسـفه اسـام آشـنایی عمیـق 
داشـت و در حـوزه جایـگاه معتبـری داشـت، ولـی از دیـدگاه 
آقـای محتشـمی یـک جریـان انقابـی معتقـد بـه امـام باید 
کامـا بـا جریـان مصبـاح مرزبنـدی داشـته باشـد. چـرا کـه از 
ایـن منظـر تـداوم اندیشـه جریان آیـت اهلل مصبـاح، انقاب 
اسـامی نبـود و بـا آن نمی شـد بـه انقـاب اسـامی رسـید. 
یعنـی اگـر می خواسـت آن اندیشـه تـداوم پیـدا کنـد، انقاب 
اسـامی شـکل نمی گرفـت. پـس چیـزی کـه علـت موجـده 
یـک امـری نیسـت، نمی توانـد علـت مبقیـه آن هـم باشـد. 
یعنی چیزی که نمی توانسـت موجب انقاب شود، موجب 

تـداوم انقـاب هـم نمی شـد.
بنابـر ایـن بـه شـدت معتقـد بـود کـه بایـد بـا ایـن دو جریـان 
یـک  دو جریـان  ایـن  بـا  آخـر عمـرش  تـا  و  کـرد  مرزبنـدی 

داشـت. روشـن  و  شـفاف  صریـح،  مرزبنـدی 
 اگر خاطره ای از برخورد امام با متحجرین و تندروها 
دارید که آقای محتشمی پور آن را روایت کرده برای ما 

بفرمایید.
آقای محتشـمی واقعا یک الگو و نماد خط امام بود. یعنی 
از جهـت یـک انقابی بـزرگ و مدافع سرسـخت آرمان های 
امـام بـودن کسـی در مورد ایشـان تردید ندارد. ایشـان گفتند 
مـا در نجـف کـه بودیـم یـک بولتنـی تهیـه و گاهـی اوقـات 
مباحث تحلیلی در آن نوشـته می شـد. دست اندرکاران این 
بولتـن گـزارش و تحلیلـی را خدمـت امـام ارائـه می کردنـد و 
در عیـن حـال برخی از موضوعـات آن را هم آقای دعایی در 

رادیـو ارائـه می کردند.
ایـن بولتن هـا بعـد از تهیه خدمت امـام برده می شـد و امام 

اگـر نکتـه ای داشـتند مطـرح می کردنـد و اگـر هـم نداشـتند 
آن بولتن در سـطحی منتشـر می شـد. یکی از روحانیونی که 
خدمـت امـام بودنـد در ایـام اعـدام مرحـوم نـواب صفـوی 
مقاله ای را در دفاع از فدائیان اسـام و جریان نواب صفوی 
نوشـته بـود. می دانیـم امـام اساسـا بـا تـرور مخالـف بودنـد 
و ایـن نـگاه را قبـول نداشـتند. معتقـد بودنـد ایـن نـوع نـگاه 
و رویه هـا منجـر بـه یـک انقـاب فرهنگـی و حضـور و آگاهـی 

بخشـی مـردم نمی شـود.
امـام در ذیـل ایـن مقاله عبارتی به این مضمون نوشـتند که 
چگونـه اسـت کـه جنـاب آقـای ... )نگارنـده مقاله( از کسـانی 
تجلیـل می کننـد کـه دسـت بـه آدم کشـی می زننـد. مـن این 
عبـارت را از شـخص آقـای محتشـمی شـنیدم و بیانگـر ایـن 
بـود کـه بـه هـر حـال امـام با جریـان تـرور و کسـانی که دسـت 
بـه ایـن کارهـا زده انـد اساسـا مخالـف بودنـد و در عیـن حـال 
در سـیره امـام هسـت کـه خیلـی تـاش کـرده انـد نگذارنـد 
بیانـات  کل  در  ولـی  شـوند  اعـدام  صفـوی  نـواب  مرحـوم 
یـک  حتـی  بـزرگ  انقابـی  یـک  عنـوان  بـه  امـام  حضـرت 
جملـه دفـاع گونـه از ایـن جریـان نمی بینیـد کـه نامشـان بـه 
عنـوان جریـان انقابـی بـود. از ایـن جهـت گفتـم کـه آقـای 

محتشـمی در عین انقابی بودن با انقابی گری که امام به 
آن معتقـد نبودنـد مرزبنـدی جـدی داشـت.

و  مظلوم  از  دفاع  در  ایشان  استقامت  شما  نظر  به   
ایستادگی بر مواضعی که درست می دانست، از کجا 
به  می تواند  طور  چه  اندیشه  این  می گرفت؟  نشأت 

سیاسیون کشور ما کمک کند؟
ویژگی هـای  از  وجـه  یـک  کـردم،  اشـاره  کـه  طـور  همـان 
شخصیتی آقای محتشمی انقابی بودن است که در چهره 
مبـارزه بـا آمریـکا، اسـرائیل، امپریالیسـم، ظلم و سـتم دیده 
می شـد و ایـن را تـا آخـر عمـر رهـا نکـرد. اما آقای محتشـمی 
معتقـد بـود کـه امـام در ایـن خاصه نمی شـود. هـم در نظر 
و هـم در عمـل، نـه صرفـا در کتاب والیت فقیـه، در نوع نگاه 
امـام تکاملـی رخ داده بـود و »جمهـوری اسـامی«، یعنـی 
پیونـد بیـن اسـام و جمهوریت، زاییـده آن تکامل بـود. وجه 
جمهوریـت نظـام موجـب می شـد بحـث آراء مـردم، حـق 
انتخاب مردم، مشروعیت انتخاب مردم و حق آزادی بیان 
مـردم به رسـمیت شـناخته شـود. امـام می فرماینـد »مردم 
در انتخابـات آزادنـد و احتیـاج بـه قیـم ندارند«.)صحیفـه 

امـام، جلـد 2۱، صفحـه ۱0(
آن  اینکـه  در عیـن  آقـای محتشـمی  امـام  از رحلـت  بعـد 
را  امـام  راه  از  برخاسـته  انقابـی  شـخصیت  ویژگی هـای 
همچنـان حفـظ کرد، معتقد بود که اگـر بخواهد این انقاب 
حیـات و تـداوم پیـدا کنـد، ایـن وجـه اصاحـی اندیشـه امـام 
یعنـی بحـث جمهوریـت، آراء مـردم و آزادی انتخـاب آراء 
مـردم بایـد محفـوظ بمانـد و نهادینه شـود. به همیـن دلیل 

می بینیـم کـه ایشـان در کنـار آقـای خاتمی قـرار گرفتنـد و در 
دوره اصاحـات مشـاور آقـای خاتمـی شـدند. بعـد هـم بـه 
دلیـل نگاه هـای عدالـت خواهانـه و ویژگی هـای شـخصیتی 
آقـای موسـوی در کنـار ایشـان قـرار گرفتنـد. بـه دلیـل همیـن 
ویژگی هـای شـخصیتی مسـئولیت صیانـت از آراء بـه ایشـان 
سـپرده می شـود. بعـد هـم می بینیـم ایشـان چگونـه عمیق 
معمـول،  اندیشـی های  مصلحـت  و  ماحظـات  بـدون  و 
بعـد از انتخابـات بـا شـورای نگهبـان وارد گفـت و گـو شـدند. 
صراحتـا  چگونـه  کـه  هسـت  کلیپ هایـش  و  گوهـا  و  گفـت 
اعـام کردند مسـیری که رفته با مسـیر صیانـت از آراء مردم 
می دانسـتند  محتشـمی  آقـای  اسـت.  تعـارض  در  کامـا 
سـوابق  دارد.  سـنگینی  هزینه هـای  مواضـع  نـوع  ایـن  کـه 
مبارزاتـی و جانبـازی آقـای محتشـمی اگـر بـا ماحظـه کاری 
همـراه می شـد قطعـا آقـای محتشـمی امـروز می توانسـت 
یـک موقعیـت ویـژه سیاسـی داشـته باشـد. ولـی بـه دلیـل 
آموزه هایـی کـه از امـام داشـتند و حـق طلبـی امـام در وجـود 
ایشـان کامـا مـوج مـی زد، نهایتـا منجـر به این شـد کـه آقای 
محتشـمی در دور دوم زندگـی بـه سـمت تقویـت جریـان 
یعنـی  آمدنـد.  خودشـان  قرائـت  بـا  البتـه  طلبـی  اصـاح 
اصاحاتـی کـه معتقـد بـود دیـن بایـد در عرصـه سیاسـت 
حضـور داشـته باشـد امـا این حضـور زمانی مشـروعیت پیدا 
می کنـد کـه متکی بـر آراء مردم باشـد. مردم هسـتند که باید 
مشـخص کننـد چـه کسـی رئیـس جمهـور شـود. بـه همیـن 
دلیـل بـا نظـارت اسـتصوابی مخالـف بـود؛ چـون اینهـا را در 

تعـارض بـا سـیره حضـرت امـام می دیـد.
بعـد از اینکـه تمـام تاشـش را کـرد، بـه دلیـل اینکـه معتقـد 
بـود ایـن نظـام میـراث امـام اسـت و بایـد تـاش کـرد که هم 
ایـن میـراث را اصـاح کـرد و هـم حیاتـش را ادامـه دهـد، لذا 
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه کمـی از ایـن درگیری هـای سیاسـی 
بایـد فاصلـه گرفـت و بـا تأمل بیشـتری بـه مسـأله پرداخت. 
و معتقـد بـود کـه راه اصـاح ایـن جامعه برگشـت بـه مبانی 
اساسی و بنیادین نظریه امام است و به همین دلیل دوباره 
بـه نجـف رفـت و سـعی کـرد کـه بـا مدیریـت حـوزه علمیـه 
امـام در نجـف همـان مبانی را ادامه دهـد و از آن دفاع کند و 

بـه تربیـت نیروی انسـانی همـان مبانی بپـردازد.
ضمنـا آقـای محتشـمی یـک عـارف عملـی اسـت. مـن یکـی 
دو بـار زندگـی ایشـان را در نجـف دیـده ام. شـبیه زندگـی قبـل 
از انقـاب امـام در نجـف بـود کـه در یـک شـرایط بسـیار سـاده 
و یـک خانـه کوچـک و بسـیار قدیمـی و بـا کمتریـن امکانـات 
خودشـان و همسرشـان زندگی می کردند. پاکدستی بی نظیر 
در عیـن داشـتن دیسـیپلین تأسیسـی و صابـت انقابـی و 
اصـاح طلبـی، یـک انسـان کاما عاطفـی با عشـق و عاقه به 
اهـل بیـت)ع( را در او جمـع کـرده بـود. دارالزهـرا)س( ایشـان 
بیانگر این اسـت که ایشـان بخشـی از زندگی شـان را گذاشـتند 
تـا بحـث اهـل بیـت)ع( بـا نگاه غیـر انحرافـی و درسـت تبلیغ 
شـود. حضور مسـتمری که ایشـان در حرم امیرالمؤمنین)ع( 
داشـتند شـبیه حضوری بود که معموال امام هر روز به زیارت 
بـارگاه مطهـر امـام علـی)ع( می رفتنـد و آنجا دعـا می کردند. 
غیـر از زمان هایـی کـه امکانـش نبـود و حکومـت نظامـی بـود، 
آقـای محتشـمی همیـن سـیره را در پیـش داشـتند و بـا یـک 
زندگـی سـاده، پاکدسـتی جـدی و پیونـدی کـه همچنـان بـه 
مبانـی معرفتـی امـام داشـتند و معتقـد بودنـد کـه راه اصاح 
همـان  بـه  برگشـت  انقـاب  ایـن  انحـراف  از  جلوگیـری  و 

آموزه هـای انقابـی و اصاحـی حضـرت امـام اسـت.
بایـد  کـه  اسـت  امـام  راه  حقیقـی  نمونـه  یـک  محتشـمی 
سـاحت های وجـودی او را بـرای تـداوم ایـن راه بـه درسـتی 
تبییـن کـرد. خداونـد روحـش را قریـن رحمـت واسـعه خـود 
قـرار دهـد و بـا پیامبـر گرامـی اسـام)س(، اهـل بیـت)ع( و 

امـام محشـور نمایـد.

پیوند امام با آقای 
محتشمی و نگاهی 

که امام معتقد 
بود مسأله باید 

فرهنگی و مردمی 
باشد و از درون 

شروع شود، سه 
محوری بود که 

آقای محتشمی به 
اتکای آن در خود 
لبنان موضوع را 

پیگیری و هسته 
ای ایجاد کرد و 

این هسته، هسته 
مقاومتی شد که 

کل خاورمیانه از آن 
سود برد و توانست 

بخش عظیمی از 
نیروهای فرهنگی، 

متدّین و انقالبی 
را در کنار همدیگر 

جمع کند

 مکتب امام

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



ه تیـرما
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 مکتب امام

 حضـرت آیـت اهلل رحمـت ضمـن تشـکر 
از شـما در انجـام ایـن گفتگـو، لطفـا بفرماییـد 
حضـرت  دیریـن  یـار  بـا  شـما  آشـنایی  سـابقه 
امـام، موحـوم محتشـمی پور چگونـه بـوده و 
در بـاره فعالیتهـای ایشـان در خدمـت امـام 

راحـل در نجـف اشـرف توضیـح بفرماییـد: 
 20 حـدود  کـه  بودیـم  جوانـان  از  جمعـی  مـا 

گروه 20 نفره در نجف 
روایت آیت اهلل رحمت از حضور محتشمی پور در نجف

نفـری می شـدیم و امـام نسـبت بـه مـا توجـه ویژه 
ای داشـت. مرحـوم محتشـمی پور هم عضـوی از 
ایـن گـروه بـود. در ایـن حلقـه تمـام تـاش خـود 
پیام هـای  و  سـخنرانی ها  از  آنچـه  تـا  کردیـم  را 
حضـرت امـام در نظر ایشـان بود به مردم منتقل 

. کنیم
و  نبـود  امـروز  ماننـد  امکانـات  زمـان  آن  در 

هنگامـی کـه می خواسـتیم کـه بیانـات امـام را بـه 
ایـران منتقـل کنیـم، بـا همـان امکانات بسـیار کم 
فرمایشـات ایشـان را منعکـس می کردیـم. البتـه 
ناگفتـه نمانـد کـه در ایـن انتقـال دقیـق بودیـم و 
امـام  پیـش نمی رفتیـم.  طبـق سـلیقه خودمـان 
هـم بـه ایـن مسـئله توجـه داشـتند و هـر زمـان کـه 
اطاعیـه ای می دادنـد، آن را بـه یکـی از دوسـتان 
می سـپردند و در نهایـت آن متـن درس یـا مقالـه 
پیـدا  انعـکاس  کشـورها  دیگـر  و  ایـران  در  فـورا 
می کـرد و توزیـع می شـد. بـرای مثـال بایـد بگویـم 
 ۱0 سـاعت های  در  عمومـا  کـه  امـام  سـخنرانی 
شـب بـه بعـد برگـزار می شـد را ضبـط می کردیـم 
و بعـد از بررسـی های الزم قبـل از اذان ظهـر روز 
ایشـان  و  می رسـاندیم.  ایشـان  دسـت  بـه  بعـد 
کـه  نکاتـی  اصـاح  از  بعـد  و  می کردنـد  بررسـی 
آقـای  اختیـار  در  را  نوارهـا  بـود،  ایشـان  نظـر  در 
مـی دادم.  قـرار  پـور  فردوسـی  و  محتشـمی پور 
آنهـا وظیفـه انعـکاس پیـام را بـر عهده داشـتند و 
تـا قبـل از شـب، ایـن نـوار در سراسـر کشـور پخـش 

می شـد.
 رابطـه متقابل آقـای مرحوم محتشـمی پور 

و حضـرت امام چگونـه بود؟
آقـای محتشـمی پور از افـرادی بـود کـه از همـه 
جهات بسـیار مـورد تایید حضرت امـام بود. امام 
بـه وی عاقـه زیـادی داشـتند و دیدگاه سیاسـی او 
را تاییـد می کردنـد. بعـد از نجف ایشـان به همراه 
امـام بـه پاریـس رفتند و همچنـان با ایـران ارتباط 
مسـتمر داشـتند. بعـد از اینکـه حضـرت امـام بـه 
بـود و سـعی  امـام  بـه همـراه  ایـران آمدنـد هـم 
کـرد لحظـه ای از امـام جـدا نشـود. نـه از او جلوتـر 
رفـت و نـه از او جـا ماند. سـعی کردند همراه امام 

باشـند و خواسـته شـان خواسـته امـام بود.
افـراد  بـا  محتشـمی پور  مرحـوم  رابطـه   

بـود؟ چگونـه  گروه هـا  و  مختلـف 
ایشـان بـا تمـام گروه هـا ارتبـاط برقـرار می کرد. 
بسـیار برخـورد خوبـی بـا افـراد داشـت و کسـی را 
سـراغ نـدارم کـه از رفتـار او گلـه ای داشـته باشـد. 
بسـیار  سیاسـی  امـور  در  محتشـمی پور  مرحـوم 
ای  هوشـمندانه  و  خـوب  نظـرات  و  بـود  دقیـق 
داشـت و رفتـار امـام را بـه خوبـی درک می کـرد. 
 ارتباط ایشـان بـا دفتر حضرت امـام چگونه 

بود؟
داشـت  مرتـب  آمـد  و  رفـت  امـام  دفتـر  در 
امـا آنهایـی کـه جـزو اعضـای دفتـر بودنـد خیلـی 
شـکل  بـه  سـاالری  دیـوان  اصـول  و  بودنـد  کـم 
امـروزی رعایـت نمی شـد. بـا ایـن حـال ایشـان در 
مـوارد متعـدد در دفتـر و بیـت امـام امـام حضـور 
داشـتند و مسـائل را مسـتقیما بـه ایشـان منتقـل 
افـراد  میـان  در  ایشـان  مجمـوع  در  می کردنـد. 
دفتـر حضـرت امـام از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار 
بـود و فـردی صـادق و اخاقمـدار بـود و همـواره 
تـاش  بـرای سـامت نفسـش  و  دیانتـش   بـرای 

می کرد.

آیـت اهلل رحمـت، عضـو دفتـر اسـتفتائات امام خمینی)س( و از شـاگردان ایشـان، 
اکبـر  المسـلیمن سـید علـی  و  االسـام  و دوسـتان مرحـوم حجـت  نزدیـکان  از  و 

محتشـمی پور اسـت کـه گفـت و گـو کوتـاه بـا ایشـان انجـام داده ایـم . 
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 شما از بنیانگذاران حزب اهلل لبنان و از نزدیکترین افراد به حضرت 
امام هستید. اکنون با توجه به موفقیت های ماه های اخیر نیروهای 
آینده  داعش،  نظامی  پایان  و  لبنان  و  در عراق و سوریه  مقاومت 
منطقه را چطور می بینید و از نظر شما منطقه به کدام سمت پیش 

خواهد رفت؟ 
شما در مطلع سخنتان من را از جمله موسسان نیروی مقاومت مطرح کردید، 
اما موسس اصلی حزب اهلل شخص حضرت امام )ره( بودند یعنی فکر، طرح و 

اندیشه تاسیس حزب اهلل لبنان مربوط به شخص حضرت امام بوده است.
بعد از فتح خرمشهر و شکست قاطع رژیم بعث عراق و صدام حسین، من در 
سوریه به عنوان سفیر جمهوری اسالمی مشغول به فعالیت بودم. در این هنگام به من 
خبر دادند که یک هیات بلند پایه  نظامی و سیاسی در حال آمدن به سوریه است، و 

شما نیز برنامه مالقات با حافظ اسد رییس جمهور سوریه را هماهنگ کنید.
وقتی این هیات وارد سوریه شد هم ارکان وزارت خارجه و هم فرماندهان سپاه 
پاسداران و ارتش جمهوری اسالمی آن را تشکیل می دادند و رئیس هیات جناب 

دکتر والیتی بود و در کنار دکتر والیتی، وزیر دفاع جناب سرهنگ سلیمی حضور 
داشت؛ در میان چهره های برجسته ای را که در آن زمان آمدند، اگر بخواهم به نام 
افرادی اشاره کنم، باید از آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران و آقای 
رفیق دوست )عضو شورای فرماندهی سپاه که اندکی بعد، وزیر سپاه پاسداران 

شد(، هم نام ببرم.
البته سپاه در آن موقع به صورت شورایی اداره می شد. فرمانده نیروی زمینی 
از جمله مرحوم شهید صیاد شیرازی و  از فرماندهان ارتش  ارتش و تعدادی 

دیگران نیز بودند. 
که  داده شد  ترتیب  رییس جمهوری سوریه  اسد  آقای حافظ  با  مالقاتی 
متجاوز از چهار ساعت طول کشید. در این مالقات بحث این بود که با توجه به 
حمله اسراییل به  لبنان و اشغال جنوب لبنان و بیروت توسط نیروهای اسرائیلی 
و اشغال برخی از منطقه بقاع تا مرزهای سوریه، و با توجه به اینکه نیروهای 
ایران )از ضرورت حضور در مقابل ارتش عراق با توجه به فتح خرمشهر و احتمال 
برقراری آتش بس( آزاد شده اند، برای مشارکت در دفاع از لبنان و سوریه این 

حزب اهلل چگونه شکل گرفت
روایت منتشر نشده از محتشمی پور از تشکیل حزب اهلل و توصیه هایش به مسئوالن ایرانی

از  انقالب اسالمی و  ایران در دوران  از موثرترین مردان سیاست  اکبر محتشمی پور  المسلمین سیدعلی  حجت االسالم و 
بنیانگذاران جبهه مقاومت در منطقه، چهارسال پیش از رحلت، در مصاحبه با ایرنا به سواالتی در باره برخی مسائل دوره 
حیات سیاسی اش بویژه مسائل منطقه پاسخ داد که اینک منتشر می شود. مرحوم محتشمی پور در مصاحبه ای اختصاصی 
با خبرنگار اعزامی ایرنا به نجف در آذرماه 9۶، دیدگاه های خود را در خصوص مسائل مختلف منطقه تشریح کرد اما به 
درخواست خودش، انتشار آن به آینده موکول شد و در آستانه بیستمین روز درگذشت این روحانی و سیاستمدار برجسته عضو مجمع 
روحانیون مبارز در قالب »پروژه تاریخ شفاهی ایران ایرنا«، متن کامل آن منتشر شد. او در ابتدا تمایلی برای گفتگوی خبری نداشت و تاکید 
می کرد که به نجف آمده است تا از سیاست و مسائل روزمره رسانه ای دور باشد اما باالخره تواضع و مهربانی و حسن میزبانی اش بر این عدم 
تمایل غلبه کرد و انجام مصاحبه را پذیرفت. متن کامل مصاحبه »محمدکاظم جعفری« خبرنگار ایرنا با آقای محتشمی پور که آذرماه 139۶ 
در محل بیت امام راحل )ره( در نجف اشرف انجام شد اما به درخواست خود ایشان، انتشار آن به آینده موکول شده بود، اکنون و در شرایطی 
که جبهه مقاومت همچنان در صحنه منطقه فعال است، »الحشدالشعبی« روز گذشته با رژه ای باشکوه، هفتمین سالگرد تاسیس خود را در 

عراق جشن گرفته و افغانستان با روزهای دشواری روبرو است، تقدیم مخاطبان گرامی می شود: 

روایت
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آمادگی را دارد که تا ۱۱ لشکر از لشکرهای سپاه و ارتش به منطقه اعزام شوند.
آنها گفتند کلیه سالح و مهمات و هزینه های لشکر توسط خود ایران تامین 
می شود و یک اتاق عملیات مشترکی هم برای فرماندهان نظامی ایران و سوریه 
در سوریه تشکیل خواهد شد که تصمیم گیری ها در رابطه با نحوه مقابله با 

اسرائیل در آن اتاق عملیات گرفته خواهد شد.
را  عراق  رژیم  و  صدام  شما  که  بود  معتقد  و  نمی رفت  بار  زیر  اسد  حافظ 
نمی شناسید. بر این اساس، فکر نکنید جنگ تمام شده، این جنگ ادامه پیدا 
می کند و صدام باز هم حمله خواهد کرد و شما با رژیم عراق درگیر هستید. بر 
این اساس خودمان در سوریه با اسراییل درگیر خواهیم بود، می توانیم دفاع کنیم 

و شما زحمت نکشید.
ولی به هرحال طبق تصمیمی که در شورای عالی دفاع گرفته شده بود، قرار 
بود ایران در سوریه همگام با نیروهای سوری در این جنگ مشارکت داشته باشد. 
در نهایت قرار بر این شد که فرماندهان ایران و سوریه با هم بنشینند و هماهنگی 
کنند و در مورد نحوه انجام کار تصمیم بگیرند. این هیات حدودا چهار پنج روز 
در سوریه بودند، جلسه های متعددی برگزار شد و تصمیم گرفته شد که ۱۱ 
لشکر به سوریه اعزام شوند. هیات به ایران بازگشت و بالفاصله لشکر محمد 
رسول اهلل )ص( به فرماندهی حاج احمد متوسلیان از یک سو و نیروهای چتر 
باز و کاله سبزهای ارتش جمهوری اسالمی ایران هم از سوی ارتش و نیروهای 

مسلح به سوریه آمدند.
چهار هواپیما متشکل از ۲ هزار نیرو از سپاه و بسیج و ارتش نیز وارد سوریه 
شدند، و سالح های سبک، نیمه سنگین و سنگین به وسیله هواپیماهای نظامی 
به سوریه منتقل شد. هر شب یک هواپیما وارد می شد و ما استقبال می کردیم 
و آنها را در سوریه اسکان می دادیم اما روز پنجم دیدیم که نیرویی نیامد و روند 
اعزام متوقف شده است. با ایران تماس گرفتیم، گفتند امام مخالفت کرده اند و 

دستور داده اند که نیرو به  سوریه اعزام نشود.
این خبر خیلی برای ما سنگین بود چرا که همه به  این نیروها دل بسته بودند، 
به خصوص لبنانی هایی که تحت اشغال اسراییل بودند، لذا من به همراه حاج 
محسن رفیق دوست که آن موقع عضو شورای فرماندهی سپاه بود و به عنوان 
مسئول تدارکات نیروهای مسلح به سوریه آمده بود، به تهران آمدیم و یک مالقات 
با  موضوع  این  راجع  مفصل  من  و  رسیدیم  ایشان  امام خواستیم. خدمت  از 

حضرت امام صحبت کردم و از وضعیتی که پیش آمده اظهار نگرانی کردم.
به امام گفتم، اگر ما نیرویی به  سوریه نمی فرستادیم، مشکل نبود، اما اآلن 
که نیرو فرستاده شده و این تصمیم در همه رسانه ها اعالم شده، متوقف شدن 
کار خیلی از نظر پرستیژ و حیثیتی برای جمهوری اسالمی و انقالب خوشایند 
نیست، به خصوص که روی افکار عمومی مسلمانان به خصوص شیعیان سوریه 
و لبنان تاثیر منفی می گذارد چرا که خواهند گفت ایران وعده داده، خودش خلف 
وعده کرده و وسط راه سوریه را تنها گذاشته است. )چون( این سوریه نبوده 
که درخواست بکند و مجبور باشد، این ما بودیم که سوریه را مجبور کردیم که 
بپذیرد نیروهای ما نیز در کنار آنها وارد عرصه مبارزه با رژیم صهیونیستی شوند. 
بر این اساس، به امام عرض کردم برای ما در سوریه، پاسخگویی به سواالتی که از 
طرف خبرنگاران و مردم عادی می شود، خیلی سخت است. من آنقدر تحت تاثیر 
احساسات خودم و شرایط سوریه و لبنان قرار گرفته بودم که این حرف ها را که 
به امام می زدم، با اشک صحبت می کردم. حضرت امام با آرامش همه حرف های 
من را گوش کردند و بعد فرمودند که شرایط ما در داخل و خارج کشور استثنایی 

است.
تحلیلی که امام )ره( در آن روز ارائه داد، برای من بسیار بسیار مهم و جالب 
بود که یک رهبری که اصال سابقه نظامی گری نداشته است، امروز در مقام 
رهبری یک انقالب، مدیریت کشور، نظام و انقالب را به عهده دارد، چگونه مسائل 

را با دقت و ظرافت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری می کند.
امام فرمودند که شرایط جنگ ما با صدام و رژیم بعث عراق کامال متفاوت است 
با اینکه نیرو در یک کشور دیگر اعزام کنیم. ما در شرایطی با عراق می جنگیدیم و 
از کشورمان دفاع می کردیم که نیروهای ما یک عقبه ای به مساحت جغرافیایی 
ایران داشتند، تمام مردم ایران از شهر و روستا این نیرو را پشتیبانی می کردند 
و  مساجد  تمام  و  مجروحان  خدمت  در  ما  بیمارستان های  تمام  می کنند،  و 
حسینیه ها نیز در خدمت تدارکات جبهه بوده و هست. اما در سوریه و لبنان یک 

انقطاع کامل بین کشورمان و آن منطقه داریم، چه کسی می خواهد از نیروهای 
ما در سوریه و لبنان پشتیبانی کند؟! هر اتفاقی بیفتد ما مسئول جان بچه هایمان 
هستیم. در اینجا ما به راحتی نیروهایمان را تدارک می کردیم اما االن باید از کدام 
فضا استفاده کنیم و امکانات را برای تدارک نیروهایمان بسیج کنیم، از راه عراق 

که در جنگ هستیم و از راه ترکیه نیز که عضو ناتو است.
عالوه بر آن، امام به هیچ وجه از چنین تصمیمی که در شورای عالی دفاع 
گرفته شده بود، اطالع نداشتند و وقتی از طریق رسانه ها متوجه این تصمیم و 
ورود نیروهای ایران به سوریه و لبنان شده بودند دستور توقف را صادر و از تداوم 

اعزام جلوگیری کرده بودند. 
 آیا باز هم این اتفاق افتاده که مسئوالن ارشد بدون اطالع امام )ره(، 
تصمیم های به این مهمی بگیرند یا این که اقدامات را از قبل با امام یا 

دفتر امام، هماهنگ می کردند؟
من چون سابقه طوالنی در رابطه با امام دارم عرض می کنم، این یک موردش 
بود که بدون اینکه امام در جریان باشد تصمیمی گرفته شد، ولی وقتی متوجه 
این تصمیم اشتباه شدند با آن مخالفت کردند. مدیریت و تدبیر امام این گونه 
بود که به افرادی که مسئولیت های مختلفی دارند، اختیارات می دادند و از آنها 

مسئولیت می خواستند و آنها در تصمیم گیری آزاد بودند.
بر اساس قانون اساسی، حضرت امام فرمانده کل قوا بودند ولی اختیارات 
بودند، حساب  نداده  قرار  شخص خودشان  انحصار  در  را  قوا  کل  فرماندهی 
می کردند که وزیر کشور مسئول امنیت و انتظامات کشور است و نیروهای امنیتی 
که در آن زمان نیروهای کمیته، شهربانی و ژاندارمری بودند باید در چهارچوب 
سیاست های دولت و وزارت کشور عمل بکنند و لذا حضرت امام به وزرای کشور 
اختیارات فرماندهی کل قوا را اعطا می کردند و وزیر کشور جانشین فرماندهی کل 

قوا در نیروی انتظامی می شد.
در مورد ارتش و سپاه هم همین طور بود و زمانی که بنی صدر رئیس جمهور 
بود، جانشین فرماندهی کل قوا در نیروهای مسلح شد و بعد از بنی صدر هم این 
اختیارات به فراخور به برخی اعطا می شد که آخرین فردی که جانشین حضرت 
امام شد، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود که مسئولیت جنگ را بر عهده داشت. 

بر این اساس، جانشینی فرماندهی کل قوا نیز به ایشان واگذار و اعطا شد.
در  اینها  که  بود  کرده  گالیه  وزیران  از  برخی  از  والیتی  دکتر  موقعی  یک 
سیاست های خارجی دخالت می کنند و برای وزارت خارجه مشکالتی ایجاد 
و  موسوی  )میرحسین(  مهندس  برای  نوشتند  نامه  امام  حضرت  می شود. 
فرمودند که ولو اینکه همه وزارتخانه ها مسئولیت مشترک دارند اما هر وزیری در 
حیطه وزارتخانه خودش مسئولیت مستقیم دارد و باید پاسخگو باشد و وزیران 
نباید در کار دیگر وزیران و وزارتخانه ها دخالتی داشته باشند و در این خصوص 

وزارت خارجه و شخص وزیر امور خارجه را مثال زده بودند.
همین نامه باعث شد که در دور دومی که ما می خواستیم )به عنوان وزیر 
این  و  آمدند  در مجلس،  بگیریم، مخالفان من  از مجلس  اعتماد  رای  کشور( 
نامه امام را مطرح کردند که تنها کسی که در دولت راجع به مسائل خارجی از 
جمله آمریکا، اسرائیل و فلسطین و لبنان و جاهای دیگر اظهار نظر می کند آقای 
محتشمی پور است پس، منظور امام ایشان است و ایشان مخالف مشی امام 
عمل می کنند و لذا یک چنین نامه تندی را برای نخست وزیر فرستادند و اشاره 

به این موضوع کردند.
اتفاقا امام که مباحث مجلس را پیگیری می کردند، وقتی این بحث ها داغ 
کردن  با مطرح  این ها در مجلس  احمد!  آقا می فرماید  احمد  به حاج  می شود، 
این نامه چماقی را درست می کنند که آقای محتشمی را حذف کنند. به یکی از 
نمایندگان مجلس بگو که سوالی در این رابطه از من بکند. لذا در آن زمان زنگ 
می زنند به حجت االسالم مجید انصاری که شما یک سوالی مطرح کنید از امام 
که آیا شما نظرتان از طرح این نامه آقای وزیر کشور، آقای محتشمی بودند؟!. 
آقای انصاری این نامه را استفتا می کند و برای جماران و امام می فرستد. امام 
نیز جواب می دهد منظور من از آن نامه آقای محتشمی نبوده و ایشان با هوش 

سیاسی خود به  اسالم و ایران خدمت کرده اند.
حضرت امام )ره( به دستگاه ها و شخصیت ها مسئولیت می دادند و از آنها 
مسئولیت می خواستند، مگر در موارد نادر وقتی می دیدند که انحراف، زاویه اش 

خیلی منفرجه می شود، ورود می کردند و جلوی انحراف را می گرفتند.

حضرت امام 
)ره( به دستگاه ها 

و شخصیت ها 
مسئولیت 

می دادند و از 
آنها مسئولیت 
می خواستند، 
مگر در موارد 

نادر وقتی 
می دیدند که 

انحراف، زاویه 
اش خیلی 

منفرجه 
می شود، ورود 

می کردند و 
جلوی انحراف را 

می گرفتند

روایت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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 آینده مقاومت را در منطقه با توجه به پیروزی بر داعش در عراق 
و سوریه چطور می بینید؟

آقای جعفری ببینید اگر بخواهم وارد ریز قضایا بشوم، قصه خیلی طوالنی 
می شود ولی یک نکته ای را می خواهم عرض کنم که جمهوری اسالمی یک 
الگویی را در زمان امام با مشورت و یا طرح حضرت امام ایجاد کرد که همین 
الگوی حزب اهلل لبنان و مقاومت اسالمی در لبنان است که نزدیک به ۴۰ سال 
است که سرپا و موفق است و با کمترین اشتباه، آن مسیری را که از همان اول 

سیاست گذاری شده را ادامه می دهد و موفق هم پیش می رود. 
در موارد نادری ممکن است اشتباهی صورت گرفته باشد، و این به خاطر 
شالوده ای است که با نظر حضرت امام در ابتدا ریخته شد و مقاومت اسالمی 
شکل گرفت. ما موارد دیگری هم داریم که بانی و َتَبنی آن به قول عرب ها به وسیله 
جمهوری اسالمی بوده اما آن موارد، مواردی نبوده که امام دخالتی کرده باشد 
یا نظریه ای داده باشند. یک موردش شورای عالی افغانستان است که در داخل 
ایران، این شورای عالی تشکیل می شد و طبیعتا از دستگاه های مختلف شامل 
وزیر کشور، وزیر اطالعات، فرمانده کل سپاه، نماینده آیت اهلل منتظری که آن 

موقع آقای ابوشریف بود، همه عضو بودند. 
تصمیم گیری ها راجع به احزاب مختلف سنی و شیعه افغانستان در این شورا 
گرفته می شد و این گروه های مبارز افغانستانی که آن موقع در برابر شوروی سابق 

مقاومت می کردند نیز به وسیله این شورا پشتیبانی می شد. من 
بعد از اینکه از سوریه برگشتم و به صورت طبیعی عضو این 
شورای عالی شدم در یکی از جلسه ها خدمت اعضا این مساله 
را مطرح کردم که مشکل ما در افغانستان با این وضعیتی که 
هست حل نخواهد شد. و اآلن اگر بخواهیم طرح موفقیت آمیز 
داشته باشیم، باید طرح لبنان را در افغانستان و عراق هم پیاده 
لبنان ۲ راه داشتیم؛ یک راه شکل دادن مقاومت  کنیم. ما در 
به همین شکل فعلی و یک راه هم این بود که احزاب اسالمی 
و شورای عالی  کنیم  را در جلسه ای جمع  لبنان  در  موجود 
احزاب اسالمی لبنان را تشکیل بدهیم و آموزش بدهیم و برای 
دفاع در برابر اسرائیل اسلحه و مهمات و امکانات در اختیارشان 

بگذاریم اما نظر امام این نبود. 
امام)ره( نظرشان این بود که ما خودمان یک تشکیالتی را 
برنامه ریزی و تاسیس کنیم و در چهارچوب یک حرکت واحد 
و یکپارچه که هم از نظر نظامی و هم از نظر عقیدتی کارآمد 
باشند برای مقابله با اسراییل تاسیس شود نه اینکه یک شرکت 
سهامی درست کنیم و هر گروهی خود را شریک بداند و سهم 
خودش را بگیرد به عنوان اینکه برود با اسراییل وارد نبرد شود 
چون در این صورت، بحث منافع شخصی و تحصیل بیشتر 

امکانات جایگزین بحث مبارزه با اسرائیل می شود. 
این موضوع باعث کینه می شد و هر گروه که امکانات بیشتری کسب می کرد، 
مابقی سعی در حذف آن می کردند. بر این اساس، درگیر می شدند شبیه چیزی که 
امروز در افغانستان است. ما اآلن حدود هشت گروه مجاهد شیعه در افغانستان 
داریم به جایی که با دشمن وارد مبارزه و جنگ شوند با خودشان می جنگند، 
شیعه با شیعه و سنی با سنی و... . این بزرگترین خطر و تهدید افغانستان است. 
علت اینکه آنها )دولت مجاهدین( در مقابل طالبان سقوط کردند و از بین رفتند، 
به خاطر این است که خودشان با خودشان می جنگیدند، یک تشکیالت منسجم 
یکپارچه در افغانستان نبود، بلکه جبهه بود، جبهه ای متشکل از شرکت های 
مختلف که منافع خود را دنبال می کردند، لذا این طرح، طرح موفقی نیست. طرح 
عراق نیز همین طور بود. در عراق هم حزب الدعوه از یک طرف، امل اسالمی 
از یک طرف، و گروه های دیگر شیعه عراق از یک طرف جمع شده بودند و یک 
شرکت سهامی تشکیل داده بودند در حالی که طرحی که امام مبتکرش در لبنان 
بود، ایجاد یک تشکیالت واحد و یکپارچه از هر حیث بود. بنابر این از وقتی 
اساسنامه حزب اهلل که در سال 6۲ به وسیله یکی از اعضای حزب اهلل اعالم 
شد و در آن مسائل مربوط به حزب اهلل اعم از اعتقادات، مرام نامه و اساس نامه 
در نزدیک به ۲۰ صفحه A۴ تدوین و اعالم شد و بر همان پایه نیز عمل می کند، 

موفق بوده است.

البته یک تغییرهایی در سیستم تشکیالتی حزب اهلل انجام شده، در گذشته 
شورایی اداره می شد، شورای حزب اهلل بود ولی امروز به وسیله دبیرکل حزب اهلل 
مدیریت می شود، یک تغییراتی به مرور زمان انجام شد ولی ریشه ای و مبنایی 
نبود، بلکه مبنای آن یک مبنای قوی و استواری است که حزب اهلل همچنان بر 
اساس آن پافشاری می کند و راهش را ادامه می دهد و به این راحتی نه آمریکا و نه 

اسراییل و نه هیچ قدرتی نمی تواند حزب اهلل لبنان را از پای درآورد.
 با این توضیحات آیا نیروی الحشد الشعبی در عراق را هم در 
همین چهارچوب حزب اهلل لبنان می بینید یا ممکن است سرنوشتی 
مشابه آنچه در افغانستان و عراق قبل از داعش شاهد بودیم، رخ 

دهد؟
من از ۲ سال پیش )سال ۱39۴ ( و شکل گیری الحشد الشعبی و فرمان 
حضرت آیت اهلل سیستانی برای ثبت نام و آن هجومی که برای ثبت نام از طرف 
جوانان عراقی )در لبیک به فرمان آیت اهلل سیستانی( صورت گرفت و موجب 
وحشت فراوان داعش و حامیان داعش شده بود، که ظرف چند روز متجاوز از 
۲ میلیون نفر ثبت نام کردند و خود این ثبت نام مانع بزرگی برای ورود داعش 
به سامرا و نجف و کربال شد و وحشت فراوانی آنها را فرا گرفته بود، در ذهنم 
مسائلی آمد و با بزرگانی صحبت کردم و مطرح کردم که بهترین فضا را می شود 
در عراق با همین جریان الحشد الشعبی ایجاد کرد، به صورتی که هم از نظر 
سیاسی و عقیدتی این جوانان عراقی بارور شوند و آمادگی پیدا 
کنند و هم از نظر آموزش های نظامی و تخصصی جهت مقابله 
با داعش. برای آینده عراق نیز سرمایه بسیار بزرگ و قوی ایجاد 
می شود. در یک جلسه خدمت آیت اهلل سیستانی راجع این 
موضوع صحبت کردم و برای برخی از کسانی که دست اندرکار 

الحشد الشعبی بودند، طرحم را بیان کردم. 
متاسفانه جریان های مخالف الحشد الشعبی از همان اول که 
احساس کردند چیزی مانند مقاومت اسالمی در منطقه در عراق 
نیز به وجود می آید، به تبلیغات و شانتاژهای خیلی زیادی دست 
زدند و مساله تعارض آمیز و فرقه گرایی را مطرح کردند. شرایط 
لبنان با عراق یکی است و حتی لبنان پیچیده تر از عراق است. در 
عراق بحث شیعه و سنی مطرح است در حالی که در لبنان هم 

شیعه، هم سنی و هم فاالنژها و دروزی ها و مسیحی ها هستند.
وقتی  است.  عراق  از  تر  سخت  به مراتب  لبنان  مسائل   
با تمام پیچیدگی هایش حل کنیم،  توانستیم معادله لبنان را 
به راحتی می توانیم در داخل عراق هم مسائل را حل کنیم. ولی 
در لبنان، شوراهای حزب اهلل و دبیرکل هایی مانند سید عباس 
موسوی و سید حسن نصراهلل که آمدند دارای یک تفکر باز 
و اندیشه خیلی خوبی بودند وقتی یک تحلیلی به آنها ارایه 
به  و  می کردند  پیاده  تر  گسترده  ابعاد  با  خودشان  می شد، 
اجرا در می آوردند. در درون حزب اهلل تعصب های فرقه گرایانه وجود نداشت، 
آموزش هایی را که حزب اهلل به شیعه می دهد به اهل سنت حرکت توحید طرابلس 
هم می دهد، شیخ سعید شعبان در خیلی از موارد مورد موافقت بیشتر جمهوری 
اسالمی قرار می گیرد، یا در بدنه مدیریتی حزب اهلل، قنطار مسیحی هم هست. 

در لبنان وقتی بحث انتخابات می شود، حزب اهلل یک لیست بیشتر ندارد، 
حتی حزب اهلل با توجه به درایت باالیی که دارد، توانسته است جنبش املی را 
که از حزب اهلل جدا است، در داخل لیست خودش قرار دهد و از آن حمایت بکند و 
حتی رئیس مجلس که آقای نبیه بری است مورد حمایت سید حسن نصراهلل و 
جنبش امل قرار می گیرد. حزب اهلل این گونه با دید باز و وسیع برخورد می کند لذا 
توانسته قلب های همه را به سوی خودش جلب کند. بنابر این، الحشد الشعبی 
با توجه به تنوع گروهها زمینه بروز اختالف را دارد و اگر حزب اهلل لبنان را الگو 
قرار دهند براحتی می تواند یک نیروی پشتیبان وحدت عراق و حامی استقالل و 
تمامیت ارضی کل عراق باشد. بحث شیعه اصال مطرح نیست بلکه با الگو گرفتن 
از جاهای دیگر از جمله حزب اهلل لبنان و با لحاظ کردن تفاوت هایی که در عراق 
وجود دارد حتما موفق خواهند شد اما اگر مشی احزاب سیاسی عراق را در پیش 
بگیرند و سرگرم اختالفات شوند، زمینه ای فراهم می شود که دچار مشکل و 

انشقاق شوند.

 در عراق هم حزب 
الدعوه از یک طرف، 
امل اسالمی از یک 
طرف، و گروه های 
دیگر شیعه عراق از 
یک طرف جمع شده 
بودند و یک شرکت 

سهامی تشکیل 
داده بودند در حالی 
که طرحی که امام 

مبتکرش در لبنان بود، 
ایجاد یک تشکیالت 

واحد و یکپارچه از هر 
حیث بود

روایت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
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 از برخی از سیاسیون در عراق شنیدم که مرجعیت نجف آیت اهلل 
سیستانی گفته الحشدالشعبی با فتوای ما و دعوت ما ایجاد شد اما 
به نیروی ایران تبدیل شد. آیا شما این نگرش را تایید می کنید و آیا 
اگر وجود دارد آن را جزو همین اختالف ها می دانید که ممکن است 

به آینده نیروی مقاومت در عراق لطمه بزند؟
من اطالعی ندارم و در شان آیت اهلل سیستانی نمی بینم که چنین حرف و 
تعبیری داشته باشند، آیت اهلل سیستانی باالتر از این حرف ها است. ممکن است 
برخی آدم های کوچک در داخل ایران و عراق حرفی را بزنند در حالی که در ذهن 

حضرت آیت اهلل سیستانی چنین چیزی نیست.
 در طول ماه های اخیر نمایندگان آیت اهلل سیستانی در خطبه های 
به عنوان  صرفا  و  نمی آورند  الشعبی  الحشد  از  نامی  جمعه  نماز 
تروریسم  با  مبارزه  در  به ارتش  کننده  کمک  و  مساعد  نیروهای 

بسنده می کنند.
من اینجا که آمده ام می خواهم دور باشم از سیاست...

 یک بخشی برای اطالع خودم هست و یک بخشی هم برای انتشار 
در آینده و حسب توافق با جنابعالی.

شش هفت سالی که اینجا هستم نه مصاحبه می کنم نه سخنرانی ، بخاطر 
همین حاشیه هایی که ممکن است پیش بیاید. حرفهای کلی مشکلی ندارد اما 

در جزییات ، ممکن است اوقات کسی تلخ شود در حالی که ما 
به تر و خشکش کاری نداریم کسی هم توجهی به حرف ما و 
نظریه ما ندارد. بنابر این، من داعیه آن را ندارم که مصاحبه 
کنم یا وارد جزییات بشوم. داخل عراق مساله زیاد دارد، خیلی 
خیلی متفاوت هست از جاهای دیگر . اینگونه نیست که الحشد 
الشعبی تحت فرمان ایران است. این ها هر کدامشان یک گروه و 
دسته ای و جریانی هستند که در یک مساله اشتراک داشتند و 

آن هم داستان داعش بوده که یکپارچه بودند و عمل می کردند.
بعد از سقوط داعش معلوم نیست اوضاع در عراق به کدام 
سمت و سو پیش می رود و شاید به دلیل آینده تیر و تاری که 
دارد، عربستان سعودی این طمع را کرده که شکافی بین شیعه 
ایجاد کند. از طرفی، از مقتدا صدر دعوت کرده از طرفی از سید 
عمار حکیم دعوت کرده و آقای حیدر العبادی هم آنجا می رود. 
عربستان سعی دارد با تطمیع، یک ائتالف خاصی را در رابطه با 
انتخابات یا آینده عراق داشته باشد. به هر حال، الحشد الشعبی 
دیگر  بخش  و  صدر  مقتدا  آن  از  بخشی  و  نیست  یکپارچه 
عصائب اهل حق هستند و هر کدام یک مسئول و فرمانده ای 
دارند. حاال این وسط یک جریانی بخواهد اختالف نظری بین 
آیت اهلل سیستانی و ایران از ناحیه الحشد الشعبی ایجاد کند، 
من آن را به مصلحت عراق و ایران و حوزه های علمیه نمی دانم.

 نظر به بحران های عمیق اجتماعی و اقتصادی و نارضایتی های 
گسترده مردم در عراق، عربستان با توجه به پول و امکانات و ِعده و 

ُعده ای که دارد چه نقشی را می تواند در عراق داشته باشد؟
شده  ولیعهد  که  مدتی  در  سلمان  بن  محمد  که  است  این  تصورم 
هم  عراق  در  طبیعتا  است،  داشته  ای  احمقانه  تصمیم گیری های 
تصمیم گیری هایش احمقانه است و به نتیجه نمی رسد اما به این معنا نیست که 
زمینه ای نداشته باشد. فضای عراق از نظر سیاسی آلوده است، متاسفانه هر 
کسی با شعار مبارزه با فساد می آید ولی در نهایت خودش در منجالب فساد 
گرفتار می شود و همان راه گذشتگان را پیش می گیرد و مردم عراق به رغم اینکه 
کامال مایوس هستند اما موقع انتخابات هیچ راهی ندارند چون اگر به فرد جدیدی 

رای ندهند ممکن است فرد قبلی رای بیاورد. 
اآلن نزدیک به ۱5 سال است که این دولت آمده و رژیم بعث هم رفته و درآمد 
عراق بسیار بسیار باال است ولی زیرساخت ها مثل گذشته است. با این درآمد، 
می توانستند آن را کامال بسازند و همه چیز آن مثل یک کشور مدرن منطقه شود 
چرا که نفت عراق کمتر از نفت عربستان نیست و منابع نفت عراق بسیار عظیم 
است و دولت عراق می تواند کشور را به  بهترین وضع بسازد، ولی فساد بیداد 

می کند و هر کسی هم که آمده همان گونه عمل کرده است. 

در برخی محافل عراقی شایع شده که جزیره ای در آمریکای التین است 
که مقام های عراقی شناسنامه آنجا را گرفته اند و در آنجا قصر و زمین و باغ 
می سازند و ۸۰ درصد از مالکان آن جزیره، مقام های عراقی اعم از نماینده، وزیر 
و غیره هستند، یعنی کشوری که این گونه اداره می شود آسیب پذیری باالیی 
دارد. اگر عربستان به عراق طمع دارد، به خاطر همین فضای آلوده ای است که در 
عراق وجود دارد و توانایی از درون پاشیدن عراق را خواهد داشت. اما خوشبختانه 
چون عربستان شناخت دقیقی از بافت اجتماعی عراق ندارد و عشایری که در 
عراق هستند پایه های مستحکم عراق هستند، عراقی ها راه خود را پیدا خواهند 
کرد. درست است برخی مسئوالن عراقی دچار فساد شده اند ولی در میان عشایر، 
حرف اول را مرجعیت نجف می زند و به محض اینکه یک سطر پیام از مرجعیت 
عربستان  اساس،  این  بر  می کنند.  آن حمایت  از  عراقی  میلیون ها  صادر شود 

نمی تواند این بافت را به هم بزند و به نتیجه مطلوب خود برسد. 
 با توجه به شرایط خاص عراق، ایران به عنوان یک کشور همسایه 

و متحد، چه سیاستی را در قبال این کشور باید اتخاذ کند؟
در عراق حساسیت هایی وجود دارد، که ایرانی ها باید این حساسیت ها را 
لحاظ کنند. هشت سال جنگ بین ایران و عراق در عشایر عرب و یا ایرانی باعث 
بروز حساسیت هایی شده است. وقتی خونی در یک عشیره ای ریخته شود تا 
قصاص نکنند همچنان این کینه وجود دارد. در صدر اسالم بین ۲ قبیله اوس 
آنها طی صدها  و  و خزرج اختالف های عمیقی وجود داشت 
سال جنگ و خونریزی از یکدیگر کینه به دل داشتند و در چنین 
شرایطی پیامبر اسالم )ص( با ایجاد یکپارچگی بین این قبیله، 
هنر خود را نشان داد. صدام که خدا لعنتش کند، می دانست که 
چه می کند و اتفاقا آمده از نیروها و جوان های شیعه در نجف 
و کربال به زور افراد را به جبهه جنگ با ایران می فرستاده و اگر 
نابود  آن خانواده  را نمی فرستاده کل  آن خانواده، جوان خود 

می شده است. 
وقتی در هر خانواده ای چه شیعه و سنی که البته شیعه 
بیشتر است، یک نفر از اعضایش در جنگ کشته شده، هنگامی 
که با هم صحبت می کنند، به یاد بچه خود می افتادند. در باطن 
خود ولو اینکه شیعه هستند ناراحت هستند که بچه ما رفته 
کشته شده و این حساسیت ها در عراق وجود دارد. بر این اساس، 
وقتی این حساسیت ها را در نظر داشته باشیم هر کاری را که 
می خواهیم در عراق بکنیم باید از هر گونه تبلیغات پرهیز کنیم. 
خود عراقی ها می فهمند که چقدر داریم خدمت می کنیم. یکی 
این )بوده(  از ویژگی های کار سردار قاسم سلیمانی در عراق 
است که هیچ گاه نیامده کار خود را بزرگ جلوه بدهد و یا همان 

واقعیتی که عمل کرده را به نمایش بگذارد. 
سردار  این  که  شدند  متوجه  که  بودند  عراقی ها  خوِد  این 
سلیمانی بوده که آمده در منطقه و به بچه هایشان آموزش داده و شجاعتی که در 
عراقی ها وجود دارد را زیر ذره بین گذاشته و بزرگ کرده است تا آنها این جسارت را 
پیدا کنند و بروند در دل دشمن و دشمن را نابود کنند اما اگر ما)ایران( این موضوع 
را بزرگ کنیم و در رسانه هایمان و این طرف و آن طرف تبلیغ کنیم، در عراق اثر 

معکوس می گذارد.
من معتقد هستم ایران هر کاری را می خواهد بکند باید بدون تبلیغات باشد 
چون تاثیرش از اینکه تبلیغات بکنیم بیشتر است. ما می گوییم تبلیغات مصرف 
داخلی دارد، اما در خارج هم منعکس می شود وقتی اینجا )در عراق( منتشر 
می شود تاثیر معکوس می گذارد. بر این اساس می توانیم در عراق خیلی کارها 
بکنیم و زیرساخت های عراق را بدون تبلیغات گسترده و بدون اینکه بیاییم در 
صدا و سیما و این طرف و آن طرف تبلیغ کنیم و بگوییم که ما داریم این کار را 
می کنیم، با آنها قرارداد ببندیم و آن را خوب اجرا کنیم و کار را از دست دیگران 
بگیریم. ما می توانیم برای اینها مترو بسازیم، جاده بکشیم و پولش را هم بگیریم. 
من نمی خواهم بگویم که مجانی اینجا کار کنیم، بلکه می گویم بیاییم در این 
مناقصه ها شرکت کنیم و یک قیمت مناسبی بدهیم که ما برنده بشویم و در عمل 
آن را انجام بدهیم. اآلن این ها )مردم عراق( مشکل برق و ارتباطات و تلفن دارند و 

کلی مسائل دارند که باید حل شود و ما می توانیم به آنها کمک کنیم.

در عراق 
حساسیت هایی وجود 
دارد، که ایرانی ها باید 

این حساسیت ها را 
لحاظ کنند. هشت 

سال جنگ بین ایران و 
عراق در عشایر عرب 
و یا ایرانی باعث بروز 
حساسیت هایی شده 
است. وقتی خونی در 
یک عشیره ای ریخته 
شود تا قصاص نکنند 

همچنان این کینه 
وجود دارد

روایت
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ناگفته هایی از محتشمی پور در لبنان و سوریه 

.وی درباره مرحوم  پور است  نزدیکان مرحوم محتشمی  و  یاران صدیق  از  و  لبنان  و  ایران در سوریه  ارشد  حمید قمی دیپلمات 
محتشمی پور می گوید : بزرگترین دغدغه زندگی ایشان در بخش تحوالت خارجی که از مهمترین آنها جایگاه مسلمانان و بویژه 
شیعیان در مناسبات و سیاست بین الملل بوده که در آن روز ها به طور بخصوص مسائل مربوط لبنان و نگاه جهان اسام به آن 

بود، اما آنچه که از دالیل اصلی انتخاب سوریه توسط ایشان بود بر می گردد این گفت وگو را می خوانید :

 بفرماییـد کـه چه عواملی باعث شـد تـا مرحوم 
محتشـمی پـور بپذیرند کـه به عنـوان سـفیر ایران 

در سـوریه مشـغول به فعالیت بشـوند؟
حجـت  حضـرت  زندگـی  و  حیـات  از  کـه  همانطـور 
پـور  محتشـمی  آقـای  جنـاب  والمسـلمین  السـام 
امـام  حضـرت  یـاران  جـزو  ایشـان  اسـت  مشـخص 
خمینـی)س( در پیـش از انقـاب بودنـد و بیشـترین 
ایشـان  فرمایشـات  از  کـه  آنگونـه  ایشـان  کاری  حـوزه 
در طـول همـکاری حقیـر بـا جنـاب آقـای محتشـمی 
پـور بـوده بزرگتریـن دغدغـه زندگـی ایشـان در بخـش 
جایـگاه  آنهـا  مهمتریـن  از  کـه  خارجـی  تحـوالت 
مسـلمانان و بویـژه شـیعیان در مناسـبات و سیاسـت 
بیـن الملـل بـوده کـه در آن روز هـا بـه طـور بخصـوص 
آن  بـه  اسـام  جهـان  نـگاه  و  لبنـان  مربـوط  مسـائل 
سـوریه  انتخـاب  اصلـی  دالیـل  از  کـه  آنچـه  امـا  بـود، 
توسـط ایشـان بـود بـر مـی گـردد بـه حـوادث سـالهای 

منتهـی بـه انقـاب کـه مضایقاتی بـرای حضـرت امام 
از  بـود یکـی  بـه وجـود آمـده  و حضورشـان در عـراق 
ماموریـت هـای مرحوم محتشـمی پور سـفر به سـوریه 
و بررسـی مقدمـات حضـور حضـرت امام در آن کشـور 
بـود. کـه ایشـان در ایـن سـفر تمـاس هـای تلفنـی بـا 
زمـان  آن  میکننـد.در  برقـرار  عرفـات  یاسـر  مرحـوم 
مرحـوم یاسـر عرفـات کـه از جایـگاه خـاص و امکانات 
بیـن مـردم  مناسـب و همچنیـن حضـور مسـتمر در 
تعییـن  تـا  شـد  درخواسـت  داشـتند  لبنـان  و  سـوریه 
وقتـی بشـود بـرای ماقـات بـا موسـئولین و مقامـات 
دولـت سـوریه یـا در صـورت امـکان آقـای حافـظ اسـد 
تـا مقدمـات و امکانـات هجرت حضرت امـام از نجف 
به دمشـق محیا شـود که این سـفر انجام شـد و در این 
سـفر جایـگاه آقـای محتشـمی پـور  در نـزد امـام بـرای 
مقامـات سـوری  تبییـن مـی شـود چـرا کـه مهمترین و 
نزدیکتریـن فـرد بـرای چنیـن ماموریـت مهمـی اعزام 

مـی شـود و ایشـان در سـوریه حضـور پیـدا مـی کننـد 
بـه عنـوان نماینـده امـام کـه مقدمـات ایـن هجـرت را 
فراهـم بکننـد کـه در آن دوران که خیلـی هم کوتاه بود 
امـام بـه کویـت سـفر میکننـد و بـا ممانعـت کویـت از 
پذریـش حضـرت امـام به پاریـس مسـافرت میکنند و 

حضـور در سـوریه منتفـی میشـود.
خـود ایـن مسـائل یکـی از دالیـل و عوامـل موفقیـت 
جنـاب آقـای محتمشـی پـور در ماموریـات بـه سـوریه 
بـود چـرا کـه مقامـات سـوری صرفـا بعنـوان نماینـده 
بلکـه  کردنـد  نمـی  نـگاه  نظـام  یـک  دیپلملتیـک 
بـه  فـرد  نزدیکتریـن  کـه  شـخصیت  یـک  بعنـوان 
حضـرت امـام و انقـاب بـود نـگاه میکردند.معمـوال 
سـفرا وقتـی یـک مطلبـی را مطـرح مـی کننـد دولـت 
پذرینـده خیلـی تاش می کنند تـا بفهمند که مطلب 
مطروحـه از جانـب وزارت خارجـه مطـرح شـده اسـت 
قبـال جنـاب  کـه در  یـا ریاسـت جمهـوری آن کشـور، 

حمید قمی دیپلمات ارشد ایران در سوریه و لبنان و از نزدیکان مرحوم محتشمی پور
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ایشـان  بـا وجـود سـابقه ای کـه  پـور  آقـای محتشـمی 
قبـل از انقـاب داشـتند تمـام ایـن مـوارد را بـه نوعـی 
عملـی مـی کـرد بطـوری کـه هـر صحبـت و موضوعـی 
کـه ایشـان مطـرح مـی کردنـد را بـه عنـوان کل نظـام 
و انقـاب بررسـی مـی کردنـد و لـذا تصمیـم مقامـات 

سـوری بـا اطمینـان بیشـتری عملیاتـی مـی شـدند.
 آغـاز حضـور ایشـان در سـوریه و نـوع انتخـاب و 
حواشـی آن بـه عنـوان سـفیر جمهـوری اسـامی 

چگونـه بـوده اسـت؟
در زمـان دولـت موقت سـفیری تعیین شـده بودند که 
بـه عنـوان اولیـن سـفیر بعـد از انقـاب انتخـاب شـده 
از سـوابق  کـه  اونطـور  کـه  آقـای روحانـی  بنـام  بودنـد 
ایشـان مشـخص بـود از نزدیـکان بـه نهضـت آزادی 
بودنـد، بـا تشـکیل اولین دولـت در جمهوری اسـامی 
بـه نخسـت وزیـری آقـای شـهید رجایی  و جنـاب آقای 
امـور  وزیـر  بعنـوان  موسـوی  حیسـن  میـر  مهنـدس 
خارجـه انتخـاب شـدند ایشـان بـه عنـوان اولیـن سـفیر 
جمهـوری اسـامی ایـران انتخـاب شـدند برای سـوریه 
کـه بنـی صـدر به عنوان رییـس جمهور با رفتن ایشـان 
و تغییـر آقـای روحانـی مخالفـت میکردنـد لذا اسـتوار 
نامـه ایشـان بـه عنـوان سـفیر را امضا نمکردنـد تا بعد 
از فـرار بنـی صـدر و ریاسـت جمهـوری آقـای شـهید 
رجایـی در همـان روزهای اول اسـتوار نامه امضا شـد و 

ایشـان در تیـر مـاه ۱۳60 عـازم دمشـق شـدند. 
ایـن نکتـه را بـه یـاد دارم از آقـای محتشـمی پـور کـه 
در واقـع اسـاس کار ایشـان هـم بـه نوعـی بـه حسـاب 
می آمـد برداشـتی بـود کـه قبـل سـفر ایشـان به سـوریه 
از فرمایشـات حضـرت امـام داشـتند ،با ایـن مضمون 
که شـما خود را سـفیر انقاب اسـامی بدانید نه سـفیر 
جمهـوری اسـامی به این منظور که بـا اهداف انقاب 
بـه عنـوان اصـول کاری خـود رفتـار کنیـد. در خاطـرم 
هسـت کـه ایشـان مکررا مـی فرمودند کـه امـام از بنده 
خواسـتند کـه شـما بـه انقـاب اسـامی تعلـق داشـته 
باشـید. یـک مثـال عملـی هـم بـرای ایشـان داشـتند 
کـه اگـر شـما در آنجـا بـا یـک حـزب یـا گروهـی بعنـوان 
طرفـدار و حامـی جمهوری اسـامی ایـران ارتباط پیدا 
کردیـد بـه خاطـر داشـته باشـید کـه تمـام نقـاط مثبت 
و منفـی و کار هـای درسـت و غلـط آن را ارسـال کنیـد 
و همچنیـن نـگاه و نظـرات گـروه هـا و احـزاب مخالـف 
خـود را هـم ارسـال نماییـد. خـوب ایـن نشـان مـی داد 
کـه ایـن اهـداف و انتظـارات خیلـی بزرگتـر و فراتـر از 
عنـوان  بـه  سـفیر  یـک  انتخـاب  انتظـارات  و  اهـداف 

دیپلمـات اسـت.
سـوریه  در  ایشـان  هـای   فعالیـت  مـورد  در   
سـوریه  در  ایشـان  حضـور  چگونگـی  و  بفرماییـد 
و مواجهـه شـان بـا جنبـش هـای دیگـر مقاومـت 
همچـون جنبش امـل و ربوده شـدن امام موسـی 
صـدر و حـوادث آن روز هـا ی مبارزه با اسـراییل به 

چـه شـکل بـود؟
در  بودنـد  ایـران  سـفیر  پـور  محتشـمی  آقـای  جنـاب 
سـوریه امـا ایشـان چـون قبـل از انقـاب فـارغ از قصـه 
ایشـان  سـوریه  بـه  امـام  حضـرت  هجـرت  احتمـال 
و  امـام  حضـرت  هـای  کتـاب  چـاپ  بـرای  معمـوال 
تماس با فلسـطینی ها و با شـخصیت های سیاسـی و 
مذهبـی مکررا به لبنان سـفر داشـتند کـه تقریبا یکی از 

دالیـل ثانویـه بـرای انتخـاب ایشـان به عنوان سـفیر در 
سـوریه مطـرح بـود همین عقبه بود که ایشـان اشـراف 
و سـوریه داشـتند چراکـه  لبنـان  بـه مسـائل شـیعیان 
نداشـتیم  سـفیر  لبنـان  در  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
بـود کـه  پایـان  جنـگ  کـه تقریبـا سـال های  تـا جایـی 
بـه لبنـان سـفیر اعـزام کردیـم. کـه اولیـن سـفیر مـا در 
روحانـی  اسـم  بـه  آقـای  کوتاهـی  مـدت  بـرای  لبنـان 
بودنـد کـه نتوانسـته بودنـد در آنجـا موفقیتـی کسـب 
موسـوی  محسـن  سـید  آقـای  ایشـان  از  بعـد  و  کننـد 
بودنـد کـه ایشـان جـزو آن چهـار دیپلمات ربوده شـده 
بودنـد. تقریبـا در ایـن دوران امـور لبنـان توسـط سـفیر 
مـا در دمشـق هماهنگـی مـی شـد حتـی در زمانـی کـه 
دفتـر  بـا  مربوطـه  امـور  هـم  داشـتیم  کاردار  آنجـا  مـا 
آن  در  می شـد.  هماهنـگ  دمـش  در  خارجـه  وزارت 
زمـان کشـور درگیـر جنـگ تحمیلـی و اولیـن کارهایـی 
کـه مرحوم محتشـمی پـور انجام دادند تقویـت روابط 
بیـن ایـران و سـوریه و همچنین تاثیر گذاری سـوریه در 
مسـائل مرتبـط بـا جنـگ و همچنیـن مضایقاتـی که از 
طـرف جامعـه العـرب کـه بعـد هـا بـه عنـوان شـورای 
کشـور هـای خلیـج فـارس شـکل گرفـت سـوریه نقـش 
تاثیـر گـذاری را ایفـا می کرد.یـک نکتـه بسـیار مهـم کـه 
در دوران سـفارت مرحـوم محتشـمی مغفـول مانـد 
و بنـده جـا دارد کـه بـه آن بپـردازم ایـن بـود کـه کشـور 
عـراق تنهـا راه فـروش نفـت کـه در اختیـار داشـت از 
آقـای  کـه جنـاب  بـود  بانیـاس  بنـدر  و  طریـق سـوریه 
محتشـمی در کمتریـن زمـان ممکـن توانسـت سـوری 
هـا را بـه ایـن جمع بندی برسـاند که نـه تنها موقعیت 
آنهـا بـه خطـر نمـی افتـد  بلکـه تقویـت میکنـد نقـش 
سـوریه را در مبارزات با رژیم صهیونیستی و همچنین 
نکتـه قابـل توجـه این مذاکـرات و انتخاب بیـن ایران و 
عـراق توسـط دولت سـوریه جلوگیـری کند از بـه وجود 
آمـدن ایـن تفکـر کـه جنـگ بیـن ایـران و عـراق جنـگ 
میـان عـرب و عجـم نیسـت چـرا کـه یـک کشـور عربـی 
تاثیـر گـذار در منطقـه کشـور هـای عربـی بـه خصـوص 
کشـوری جزو جبهه پایداری اعراب در مقابل اسـراییل 
آقـای  جنـاب  گـذاری  تاثیـر  اقدامـات  جـزو  اسـت 
جنـگ  ابتـدای  هـای  سـال  همـان  در  پـور  محتشـمی 

بـوده اسـت.
بـه خاطـر دارم یـک شـب سـوری هـا حوالـی سـاعت 9 
شـب بـا سـفارت خانـه تمـاس گرفتنـد کـه خیلـی هـم 
غیـر معمـول بـود اعـام کردنـد کـه از همیـن سـاعت 
ایـن خـط لولـه متوقـف شـده ایـن موضـوع باعـث شـد 
کـه عراقـی هـا از دسترسـی بـه یـک سـرمایه عظیـم کـه 
از فـروش نفـت بـه دسـت مـی آرودنـد کـه از آن بـرای 
محـروم  اسـتفاده  ایـران  علیـه  جنگـی  ادوات  خریـد 
بمانند.ایـن دسـتاورد بسـیاری بزرگـی بـرای زرمندگان 
و ملـت ایـران و همچینیـن دولـت بـه شـمار مـی امـد 
چـرا کـه در آن برهـه زمانـی کشـور و مردم با مشـکات 
بسـیار زیـادی دسـت بـه گریبـان بودنـد از جملـه پایین 
آمـدن قیمـت نفـت تهیـه تجهیـزات مـورد نیـاز کشـور 
از  هـا  بعثـی  کـه دسـت  باعـث شـد  امـر  بـود. همیـن 
تهیـه تجهیزاتـی کـه مـا از خریـد آنهـا محـروم بودیـم 
را قطـع کنـد. اینهـا عواملـی بودنـد کـه دولـت سـوریه 
بزارنـد  بـاز  را در سـوریه  پـور  آقـای محتشـمی  دسـت 
ان هـم نـه بعنـوان یک سـفیر دوجانبه.همیـن عوامل 

باعث شـدند تا ایشـان به محض ورود به سـوریه سـفر 
هـای خودشـون رو شـروع کردنـد و بـه دیـدار مقامـات 
فلسـطینی ، سـوری و لبنانی بروند و در همان روز های 
ابتدایی اقدام به تشـکیل و انتخاب هسـته اولیه حزب 
اهلل لبنـان کننـد تـا جایـی کـه شـورای حـزب اهلل لبنـان 
را بـه وجـود آوردنـد. خـب همان موقـع اختافاتی هم 
بیـن جنبـش امـل و حـزب اهلل  بـود کـه  تـاش بسـیار 
زیـادی شـد تـا ایـن اختافـات کـم بشـوند که آن هـم از 

دسـتاورد هـای بعـدی جنـاب آقـای محتشـمی بـود 
یکـی از برنامـه هـای مرحـوم محتشـمی پـور در لبنـان 
و سـوریه ایـن بـود کـه روحیـه مقاومـت را در مقابـل آن 
حجمـه بسـیار زیـادی کـه بـا پـول عربسـتان سـعودی و 
کشـور هـای خلیـج فـارس در اونجـا انجـام مـی شـد را 
بـاال ببرنـد کـه در ایجـاد ایـن اعتمـاد بـه نفـس در بیـن 
سـوری ها و لبنانی ها بسـیار موفق ظاهر شـدند.چرا که 
عـراق پیـش از انقـاب و حتـی مدتـی بعـد از انقـاب 
تقریبـا نقـش تاثیـر گـذار را در بین اعراب ایفـا می کرد.
تـا زمانـی که حضور مرحوم محتشـمی پـور و تحرکات 
کشـور  سـود  بـه  معـادالت  ایـن  تغییـر  باعـث  ایشـان 
در  مقاومـت  جنبش هـای  قدرتمنـد  ظهـور  و  ایـران 
منطقـه لبنـان و سـوریه بـود. در واقـع می توانـم بگویم 
کـه مقاومتـی که امروز در منطقه لبنان و سـوریه وجود 
دارنـد مرحـون زحمـت هـا و مجاهـدت هـای مرحـوم 
محتشـمی پـور بـوده اسـت.در واقـع حضـور در سـوریه 
بـه  توجـه  بـا  دیپلماتیـک  نماینـده  یـک  عنـوان  بـه 
شـرایط آن زمان سـوریه و بلوک شـرق و نقش روسـیه 
در سیاسـیت هـای کان در منطقـه و حمایـت هـای 
بیشـماری کـه از حـزب بعـث داشـتند بسـیار مشـکل 
معـادالت  تغییـر  باعـث  بتوانـد  جـوان  یـک  کـه  بـود 
کان در منطقه بشـود بی آنکه حساسـیتی برای کشـور 
سـوریه ایجـاد کند.که اینها تمامـا از آموزه های مرحوم 

محتشـمی پـور در مکتـب امـام حاصـل شـده بودنـد.
 آغـاز کار آقـای محتشـمی پـور بـا تحکیـم روابط 
ایـران و سـوریه و در شـرایطی که ایـران در جنگ با 
عـراق بود و سـوریه به تنهـا حامی ایـران در جنگ 
بـا عـراق تبدیل شـد.از نقـش آقای محتشـمی پور 
در ایجـاد ایـن روابـط و تقویـت حزب اهلل بـرای ما 

بفرمایید.
همینطـور کـه عـرض کردم بعد از حضور ما در سـوریه 
آقـای محتشـمی پـور تقریبـا سـه الـی چهـار بـار در مـاه 
بـه لبنـان سـفر میکردنـد کـه ایـن خـود نشـان دهنـده 
هایـی  ریـزی  برنامـه  انقـاب  از  پیـش  کـه  بـود  ایـن 
هـای  طلبـه  واسـطه  بـه  هـم  آن  بـود  گرفتـه  صـورت 
شـیعه ای کـه در سـال پیـش از انقـاب بـرای تحصیـل 
بـه نجـف مـی آمدنـد و در کاس هـای حضـرت امـام 
موسـوی  عبـاس  سـید  آقـای  مثـل  میکردنـد  شـرکت 
کـه از شـاگردان حضـرت امـام بـه حسـاب مـی آمدنـد.
و  مسـائل  واسـطه  بـه  اینهـا  گفـت  میتـوان  واقـع  در 
مشـکاتی و ضرباتـی کـه طایفـه شـیعه در لبنـان با آن 
دسـت بـه گریبـان بودنـد و اگـر نبـود تـاش هـای امـام 
موسـی صـدر در ایجـاد آن روحیـه مقاومـت در بیـن 
شـیعیان منطقـه و تقریبـا تمامـی طوایـف شـیعه باید 
گفـت کـه کار بسـیار مشـکل و بـا موانـع بسـیار زیـادی 
پیـش رو داشـت حـال اینکـه برداشـت بنـده بعنـوان 
کسـی کـه از روزهـای اول حضـور ایشـان در منطقـه در 

جناب آقای 
محتشمی پور 

سفیر ایران بودند 
در سوریه اما 

ایشان چون قبل از 
انقالب فارغ از قصه 

احتمال هجرت 
حضرت امام به 

سوریه ایشان 
معموال برای چاپ 

کتاب های حضرت 
امام و تماس با 

فلسطینی ها و با 
شخصیت های 

سیاسی و مذهبی 
مکررا به لبنان سفر 

داشتند که تقریبا 
یکی از دالیل ثانویه 
برای انتخاب ایشان 
به عنوان سفیر در 
سوریه مطرح بود 

همین عقبه بود 
که ایشان اشراف 

به مسائل شیعیان 
لبنان و سوریه 

داشتند

 مبارز میدان

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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کنـار ایشـان بـودم باید عرض کنم که ایشـان ماموریت 
اول خودشـان بـه عنـوان نماینـده انقـاب در منطقـه 
قصـد سـاماندهی اوضـاع مربوط به شـیعیان را دارند.
بـه خاطـر دارم بعـد حمـات اسـراییل در سـال ۱9۸2 
بـه سـوریه بودکـه زمینه سـاز حضـور نیرو هـای نظامی 
ایرانـی در منطقـه بـود کـه بـرای کمـک بـه نیروهـای 
سـوری در جریـان آن حملـه بود.بـا حضـور نیـرو هـای 
نظامـی ایرانـی در سـوریه پـادگان هایـی بـرای آموزش 
معـروف  از  شـد.  داده  اختصـاص  سـوری  هـای  نیـرو 
تریـن آنهـا هنـگ پیشـاهنگی در شـهر زبدانـی و پایـگاه 
از  کـه خـب پـس  بـود  دیگـری هـم در شـهر بعلبـک 
بازگشـت و آمـوزش نیـرو هایـی سـوری بعـد هـا همـان 
نیـرو های سـوری مسـئولیت آمـوزش نیرو هـای حزب 
اهلل را بـر عهـده گرفتنـد. که اینها کمک کرد تا فعالیت 
فراتـر از یـک حـزب سیاسـی فعـال در مقاومت باشـد.
بـه خاطـر دارم کـه هسـته اولیـه و مرکـزی حـزب اهلل 
در جلسـه ای کـه منـزل آقـای سـید عبـاس موسـوی در 
نبی شـیث برگزار شـد انتخاب شـدند و پس از آن نامه 
مفتوحـه و اعـام موجودیـت حـزب اهلل پـا در عرصـه 
مقاومـت گـذارد و  بعـد از آن حـوادث و تحوالتـی کـه 
در لبنـان بـه وجود امد باعث شـد تا حـزب اهلل بعنوان 
یـک حـزب تاثیـر گـذار در معـادالت لبنـان و منطقـه 
کـه  هسـتیم  شـاهد  امـروز  کـه  طـوری  شـود،به  ظاهـر 
تصمیـم در لبنـان بـدون نظـر مثبـت و منفـی حـزب 
اهلل نمـی توانـد ابعـاد اجرایی پیدا کند.حـال آنکه الزم 
بـه ذکـر هسـت کـه در آن مقطـع درگیـری هایـی هـم 
بیـن دو گـروه شـیعه در لبنـان بـه وجـود امـده بـود کـه 

ناخوشـایند و البتـه اجتنـاب نـا پذیـر بودنـد.
مکتـب  شـاگردان  از  پـور  محتشـمی  مرحـوم   
حضـرت امـام در نجـف اشـرف بودنـد و تاثیـرات 
تربیـت ایـن مکتـب فکـری چـه نمـودی در رفتـار 
ها ی ایشـان در سـوریه و لبنان داشـت و همچنین 
بفرماییـد کـه چطـور این آمـوزه هـا به حـزب اهلل و 

جنبـش مقـاوت انتقـال پیـدا کـرد؟
ایشـان  کـردم  عـرض  پیشـتر  کـه  همونطـور  بلـه   
خودشـان را سـفیر انقـاب اسـامی ایران می دانسـتند 
نـه صرفـا جمهـوری اسـامی ایـران بـه طـوری تمـام 
تفکـرات ایشـان اندیشـه هـای انقـاب اسـامی بـوده 
می شـود  انجـام  کـه  فعالیتـی  هـر  داشـتند  اعتقـاد  و 
بایـد بـا اهـداف قاعـی مقاومـت و آزاد سـازی شـیعیان 
آن  نتوانـد در  اتفاقـات  و  کـوران حـوادث  تـا در  باشـد 
تزلزلـی ایجـاد کنـد و خـدای ناکـرده اهـداف خودشـان 
را گـم بکننـد و یـا مصلحـت اندیشـی بکننـد در قبـال 
اصـل مقاومـت کـه ایـن خصایـص بـه نوعـی بخشـی 
را تشـکیل میدادنـد و  پـور  از وجـود آقـای محتشـمی 
براسـتی همیـن بـاور ایشـان باعـث میشـد تـا بتواننـد 
نـور  بتواننـد  میشـوند  مواجـه  کـه  شـخصیتی  هـر  بـا 
مقاومـت را بـه وجودشـان بتاباننـد. در خاطرم هسـت 
کـه مرحـوم محتشـمی پـور بـه شـدت مخالف اندیشـه 
هـا و اشـخاصی بودنـد کـه چـه در داخل کشـور و چه در 
خـارج از کشـور معتقـد بودنـد کـه نیـرو هـای مقاومـت 
برخـورد  و  میکردنـد  قلمـداد  نیابتـی  هـای  نیـرو  را 
میکردنـد بـا اشـخاصی کـه همچیـن تفکری داشـتند و 
معتقـد بودند که هدف از تشـکیل گروه های مقاومت 
تنهـا و تنهـا اسـتقرار قوانیـن و اخـاق اسـامی و حفـظ 

اتفـاق مـی افتـاد کـه در  شـانیت تشـیع اسـت. گاهـی 
بعضـی از جلسـات برخـی مسـائل پیـش مـی آمـد کـه 
ممکـن بـود بـرای سـایر اعضا بـه نظر موضوعی سـاده 
بیایـد امـا آقـای محتشـمی پـور بـه شـدت موضـع مـی 
گرفتنـد و مـی فرمودنـد که ایـن موضوعـات در نهایت 
بـه آن هـدف اصلـی امـام و انقـاب ضربـه خواهـد زد 
و ذره ای حاضـر نبودنـد کـه بـه هـدف اصلـی کـه امـام 
برایشـان ترسـیم کـرده بودنـد عقـب بنشـینند.لذا در 
تمامـی جلسـات و گاهـا در برخـی موضـع گیـری هـای 
هـدف  از  کـه  داشـتند  زیـادی  بسـیار  دقـت  مقاومـت 
اصلـی مقاومـت و انسـانیت فاصلـه نگیرند.بـه خاطـر 
گـروه  از  باالیـی  بسـیار  حساسـیت  بـا  ایشـان  کـه  دارم 
هـای مقاومـت می خواسـتند کـه در موضع گیـری ها و 
سـخنرانی هـا بلـوف یـا کام غیر واقـع را بیان نکنند که 
این در نهایت به ذات جنبش مقاومت آسـیب جدی 
خواهـد زد.امـروز شـما مـی بینیـد کـه یکـی از آمـوزش 
نصـراهلل  حسـن  سـید  آقـای  مکتـب  ایـن  یافتـگان 

هسـتند کـه تـا بـه امروز شـما در هیـچ یک از سـخنرانی 
های ایشـان نشـانه ای از غلو کردن مسـائل نمیبینید و 
بـه نظـر بنـده همین یکی از دالیـل موفقیت حزب اهلل 

در عرصـه سیاسـی منطقـه اسـت.
در خاطـرم هسـت کـه در جریـان جنـگ تحمیلـی در 
آن بـازه جنـگ نفـت کـش هـا و بمـب بـاران دزفـول بـا 
آن موشـک هـای ۱2 متـری و نیـازی کـه رزمنـده هـا بـه 
تسـلیحات داشـتند و شـرایط سـختی کـه جهـان بـرای 
مـا ایجـاد کـرده بـود در خریـد تسـلیحات و همچنیـن 
عـدم همـکاری الزم سـوریه بـه منظـور در اختیـار قـرار 
دادن موشـک به جمهوری اسـامی بـرای اینکه روس 
هـا مانـع دخالـت فیزیکـی سـوریه در جنـگ تحمیلـی 
عـراق بـا جمهـوری اسـامی بودنـد هیـت بلنـد پایـه 
از ایـران بـه لیبـی رفتنـد چراکـه تنهـا نقطـه ای بـود کـه 
امیـد داشـتیم بـرای دفـاع از بمـب بـاران هـای عـراق 
تسـلیحات در اختیـار مـا قـرار بدهد.هیـت بلنـد پایـه 
ایـران طـی دیـداری که بـا رییس جمهور لیبی داشـتند 

بـه  قزافـی  معمـر  و  کردنـد  مطـرح  را  درخواستشـان 
در  تسـلیحات  و  موشـک  کـه  کردنـد  قبـول  شـرطی 
اختیـار ایـران قـرار بدهند که زمینه ارتبـاط دولت لیبی 
و قزافـی بـا حـزب اهلل لبنان محیا شـود. هیـت اعزامی 
ایران پس از جلسـات مسـتقیما وارد دمشـق شـدند تا 
زمینـه ماقـات بـا حـزب اهلل را فراهـم کننـد البتـه باید 
یـاد آوری بکنـم کـه شـرایط جنگـی حاکـم بـر جامعـه 
باعـث ایجـاد جـو بسـیار سـنگینی برای تصمیـم گیری 
زمـان  میکـرد.در  ایجـاد  موضـوع  ایـن  بـا  رابطـه  در 
رسـیدن آن هیـت جنـاب آقای محتشـمی پور در سـفر 
خـارج از سـوریه بودنـد و بـه محـض اطـاع از علـت 
حضـور هیـت اعضامـی سـفر خودشـان را نیمـه کاره 
رهـا کردنـد و به دمشـق بازگشـتند و جلسـه ای با هیت 
بلنـد پایه ای که مشـتکل از سـه وزیـر و نمایندگان بلند 
پایـه مراکـز مختلـف از ایـران آمده بـود برگـزار کردند و 
فرمودنـد کـه بـه هیچ وجه مـن اجازه ایـن کار که هیت 
لیبیایـی بـا حـزب اهلل دیـدار کننـد را نمیدهـم چـرا کـه 

ایـن اسـاس نابـودی حـزب اهلل را فراهـم مـی آورد.مـا 
اجـازه ارتبـاط مسـتقیم با حـزب اهلل لبنـان را به دولت 
سـوریه هـم ندادیـم تـا بتوانیـم اسـتقال ایـن گـروه را 
حفـظ کنیـم و اجازه ندهیـم از اهداف اصلـی خود دور 

گردد.
هیـت اعزامـی از ایـران کـه بـا مصوبـه سـران قـوا بـرای 
دریافـت تسـلیحات به دمشـق آمده بودند نتوانسـتند 
مرحـوم محتشـمی پور را قانـع کنند برای هماهنگی با 
حـزب اهلل بـه منظـور ارتباط بـا دولت لیبـی، به همین 
پـور عـازم  آقـای محتشـمی  بـه همـراه  جهـت هیـت 
ایـران شـدند و جلسـات سـطح باالیـی برگـزار کردنـد 
کـه در نهایـت بـا توجـه بـه اون اهدافـی کـه حضـرت 
امـام بـرای مقاومـت تعریـف کـرده بودنـد نظـر آقـای 
محتشـمی پـور پذیرفتـه شـد و جالب اسـت کـه بدانید 
در اون مسـئله حضـرت امـام بـا درایـت و ژرف نگـری 
پیـش بینـی درسـتی داشـتند کـه قزافـی حتـی اگـر هـم 
ارتبـاط بـا حـزب اهلل را مهیـا نگـردد بـاز هـم بـه شـما 
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موشـک مـی دهـد.
کـه  میشـود  اسـتنباط  اینگونـه  شـما  سـخنان   از   
تاثیـر  تحـت  لبنـان  اهلل  حـزب  مرکـزی  هسـته 
دیدگاه ها و اندیشـه های آقای محتشـمی پور یا به 
عبـارت دیگر تفکـرات حضـرت امـام بوده،همین 
هـا علـل اصلـی در امـان مانـدن حـزب اهلل در فراز 
و فـرود هـای مهـم تاریخـی بـوده اسـت.بفرمایید 
کـه هسـته مرکـزی حـزب اهلل شـهید مغنیـه و سـید 
حسـن نصر اهلل و سـید عباس موسـوی خاطراتی 

و مـواردی کـه بنظرتـان میرسـد را بیـان کنیـد.
ببینیـد شـخصیتی همچـون سـید عبـاس موسـوی کـه 
شـرایط آن زمـان بـا توجـه بـه وجـود نهلـه هـای فکری 
طـور  بـه  ایشـان  کـه  میکـرد  ایجـاب  اینگونـه  موجـود 
مسـتقیم دبیـر کل حـزب اهلل نشـوند چـرا که ایشـان به 
طور کامل غرق در اندیشـه های حضرت امام نبودند 
و حـزب الدعوه اسـامی دارای تفکـرات خاصی بودند 
میفرمودنـد  امـام  حضـرت  کـه  اصلـی  آن  از  یعنـی 
بـرای تشـکیل یـک حـزب در عرصـه مقاومـت اصـل و 
اسـاس اسـام اسـت امـا حـزب الدعـوه سیاسـی تـر در 
موضوعـات  ایـن  میکردنـد.  برخـورد  مختلـف  مـوارد 
بـه مـرور و در مـوارد و مواضـع مختلـف بـه این سـمت 
از چنـد سـال میبینیـد کـه  و سـو رفـت کـه شـما بعـد 
سـید عبـاس موسـوی بـه یکـی از مـوارد ذوب در امـام 
خمینـی)س( بـدل میشـوند و حتـی یکـی از تاثیـر گذار 
ترین افراد در شـخصیت سـید حسـن نصراهلل بطوری 
که شـما تقریبا در کمتر سـخنرانی از ایشان میبینید که 
یـادی از سـید عبـاس موسـوی نکننـد و موفقیـت هـای 
بـه دسـت آمـده بـرای حـزب اهلل لبنـان را بـه تاثیـرات 
ندهنـد.در  ارتبـاط  موسـوی  عبـاس  سـید  زحمـات  و 
واقـع بایـد اینطـور عـرض کنـم کـه تمامـی بدنـه حزب 
اهلل اعـم از بخـش هـای میانـی و سـطوح عالـی اینطور 
شـکل گرفتـه بودنـد کـه اصـل بـر قناعـت و اسـتفاده 
حداکثری از منابع محدود و موجود در اختیار جنبش 
بـود یعنی اینکه شـما میبینید که تمامـی اعزای حزب 
اهلل تفکری همچون تفکر سـید عباس موسـوی و سید 
حسـن نصـر اهلل بودنـد کـه برگرفتـه از تفکـرات نـاب 
حضـرت امـام خمینـی)س( بودنـد و جلسـات بسـیار 
زیـادی را آقـای محتشـمی پـور صـرف ایـن امـور بـا رده 
عالـی و میانـی حـزب اهلل بویـژه بـرای مناطـق جنـوب 
لبنـان بـا آقـای سـید حسـن نصـر اهلل و عمـاد مغنیـه 
داشـته که ثمره آن طی سـالهای زیادی که از آن روزها 

میگـذرد شـاهد هسـتیم
 یکـی از سـرداران بـزرگ مقاومـت شـهید عمـاد 
مغنیـه کـه البتـه بعـد از شـهادت اسـم ایشـان در 
بیـن  ارتباطـی  شـد،  مطـرح  مختلـف  محافـل 
ایشـان و مرحـوم محتشـمی پـور وجـود داشـت. 

فرماییـد.   توضیـح  بـاره  ایـن  در  لطفـا 
ببینیـد، یـک شـاخه نظامـی در هسـته مرکـزی حـزب 
عسـگر،  بخـش  بـه  بـود  معـروف  کـه  داشـت  وجـود 
جملـه  از  نظامـی  فعالیت هـای  تمامـی  شـامل  کـه 
حفاظـت  امنیـت،  اطاعـات،  شناسـایی،عملیات، 
شـاخه  بخـش،  ایـن  در  کـه  بـود  غیـره  و  پرسـنلی 
اطاعـات و عملیـات بـا شـهید عمـاد مغنیـه بـود. در 
اینهـا  اهلل،  حـزب  موجودیـت  نخسـت  سـالهای  آن 
بعـدی  رده  در  امـا  نبودنـد.  مرکـزی  شـورای  عضـو 

شـورا قـرار داشـتند، کـه بعدها بـرای ارائـه گزارش های 
شـورا  بـه  نظامـی  برنامه ریزی هـای  و  لجسـتیکی 
می آمدنـد و توضیحـات خودشـان را بیـان می کردنـد. 
چراکـه اجرایـی شـدن برنامه هـای ایشـان می بایسـت 
بـا دسـتور جنـاب آقـای محتشـمی پور ابعـاد اجرایـی 
پیـدا می کـرد. اینهـا ارتبـاط بسـیار خـوب و مسـتمری 
بـا آقـای محتشـمی پـور داشـتند. چراکـه خودتـان هـم 
اشـاره کردیـد، آقـای مغنیـه بعـد از اتفاقـی کـه بـرای 
شـان در سـوریه افتـاد، به طـور رسـمی اسـم و جایـگاه 
ایشـان منتشـر شـد. بطوریکه قبل از ترور شـهید عماد 
مغنیـه، آقـای محتشـمی پـور حتـی جسـته و گریختـه 
هـم اشـاره ای بـه ایشـان نمی کردنـد. با وجـود ارتباطی 

کـه بیـن ایشـان برقـرار بـود.
بـا  فقـط  عسـگر،  خـط  کـه  بـود  اینطـور  درواقـع 
بودنـد  تمـاس  در  سـوریه  اطاعاتـی  دسـتگاه های 

و  امنیتـی  دسـتگاه های  بیـن  ارتباطـی  پـل  این هـا  و 
کـه به عنـوان  نبـود  اینطـور  کـه  حـزب اهلل بودنـد. چـرا 
مثـال سـید حسـن نصـراهلل با دسـتگاه هـای اطاعاتی 
در ارتبـاط باشـند و ایشـان فقـط بـا مقاماتـی همچـون 
وظیفـه  و  داشـتند  ارتبـاط  اسـد  بشـار  و  اسـد  حافـظ 

اسـت. بـوده  عسـگر  خـط  بـا  اهلل  حـزب  اطاعاتـی 
 از حادثـه تـرور مرحوم محتشـمی پور در سـوریه 

اگـر اطاعاتـی دارید توضیحاتـی بفرمایید.
بنـا بـه اقداماتـی کـه مرحـوم محتشـمی پـور بـه منظور 
تحکیـم و تقویـت حـزب اهلل لبنـان بـه کار می بسـتند، 
ایشـان را بـه چهـره برتـر مبارزاتـی مسـتقیم بـا رژیـم 
صهیونیسـتی تبدیـل کـرده بـود و ایـن انتظـار می رفت 
کـه بـا توجـه بـه سـوابق اسـراییل در تـرور مبـارزان ضـد 
صهیونیسـتی قصد ترور آقای محتشـمی پور را داشـته 
باشـند. بـه خاطـر دارم چندین بار قبـل از ترور چندین 
بسـته پسـتی کـه حـاوی متن هـای عجیـب و غریبـی که 

عمدتـا بریده هـای روزنامـه ای کـه کلمـات نامفهومـی 
را تشـکیل می دادنـد بـه دسـت مـا رسـید کـه ایـن کار 
کـه  بشـوند  مطمئـن  تـرور  عوامـل  اینکـه  منظـور  بـه 
بسـته هـای ارسـالی تحویـل سـفارت ایـران در دمشـق 
افتـاد. چـرا کـه آن روزهـا سـوریه  اتفـاق  خواهـد شـد، 
در جـو بسـیار امنیتـی قـرار داشـت و تمامـی بسـته هـا 
بـه دقـت بررسـی می شـدند. حتـی بعـد از ایـن حادثـه 
از لنـدن فرسـتاده شـده بـود، بـه  هـم یـک عروسـکی 
ایـران در دمشـق کـه خـود سـوری ها  مقصـد سـفارت 
در اداره پسـت متوجـه آن شـده بودنـد و آن را خنثـی 

کـرده بودنـد.
موضـوع تـرور ایشـان برمی گـردد بـه کتابـی کـه پیشـتر 
توسـط اداره اوقـاف سـوریه در رابطـه بـا حضـرت رقیـه 
آن  و  بـود  رسـیده  چـاپ  بـه  )س(  زینـب  حضـرت  و 
بسـته پسـتی کـه یـک بمـب کامـا شـبیه بـه کتـاب بود، 
همـراه بـا برگـه ای کـه سـربرگ اداره اوقـاف سـوریه را 
ایـران در دمشـق رسـیده  داشـت، بـه دسـت سـفارت 
بـود. چـرا کـه بنـا بـر ایـن بـود کـه کتـاب مذکور بـه چاپ 
مجدد برود و از آقای محتشـمی پور خواسـته شـده بود 
بـا مطالعـه کتـاب چنانچـه اشـکال وجـود دارد، بـرای 
اداره اوقـاف ارسـال گـردد. البتـه کـه مـا در سـفارت هم 
کسـی را مسـئول بررسـی تمامی بسته های پستی کرده 
بودیم و دقت بسـیار زیادی در قبال بسـته های پسـتی 
دریافتـی داشـتیم و تمامـی بسـته ها بعـد از بررسـی به 
دسـت ایشـان می رسـید که روز حادثه مسـئول بررسـی 
بسـته ها برای کاری موقتا از سـفارت خانه خارج شـده 

بودند.
به خاطـر دارم جنـاب آقـای محتشـمی پـور هـم در آن 
روز وقـت خالـی داشـتند و پیگیـر شـدند، نامـه یا بسـته 
پسـتی برایشـان اگـر آمـده بـه دفترشـان ببرند و ایشـان 
نامـه ارسـالی کـه از اداره اوقـاف آمـده بـود را خواندنـد 
آن  در  هـم  ایشـان  اتـاق  در  کـه  هسـت  خاطـرم  در  و 
اتـاق  از  روز تعـدادی کارگـر مشـغول تعمیـر بخشـی 
ایشـان بودنـد. از کنـار اینهـا می گذرنـد و بـه پشـت میـز 
خودشـان می آینـد و کتـاب کـه در واقع بمـب انفجاری 
بـود را بـاز می کنند. که خوشـبختانه کتـاب را به صورت 
در  اگـر  یعنـی  کردنـد.  بـاز  انفجـاری  قیـف  برعکـس 
جهـت قیـف انفجاری بـاز کرده بودند، مطمئنا ایشـان 
شـهید می شـدند. نمی دانم در جریان هسـتید یا خیر، 
ایـن بمـب شـامل ۳ بخـش مختلـف بـود. یـک بخش 
انفجـار  از  حاصـل  دود  کـه  بخـش  یـک  و  انفجـاری 
بـود و بخـش سـوم بمـب، عامـل مسـموم کننـده بـود. 
چنانچـه اگـر انفجار موجب شـهادت آقای محتشـمی 
در  گذاشته شـده  کار  مسـمومیت  عامـل  نگـردد،  پـور 
بمـب پسـتی کار را تمـام کنـد. کـه بـاز هم خوشـبختانه 
پـس از انفجـار آقـای محتشـمی پـور بـا پـای خودشـون 
از اتـاق بیـرون آمدنـد و تـا جایـی کـه تـوان داشـتند بـه 
ایـن  کـه  کردنـد  حرکـت  خانـه  سـفارت  البـی  سـمت 
امـر باعـث شـد کـه دو عامـل دیگـر تاثیـر آنچنانـی بـر 
وی نگذارنـد. البتـه مقـداری از عامـل مسـمومیت در 
بیمارسـتان و طـی عمـل جراحـی از بدن ایشـان خارج 

گردیـد.
جالـب اسـت بدانیـد کـه تقریبـا همزمـان با تـرور آقای 
انجـام  منطقـه  در  هـم  دیگـر  تـرور   2 پـور  محتشـمی 
شـد، کـه یکـی از آنهـا آقـای »ابویحیـی« بـود از حـزب 

 در واقع می توانم بگویم که 
مقاومتی که امروز در منطقه 
لبنان و سوریه وجود دارند 

مرحون زحمت ها و مجاهدت 
های مرحوم محتشمی پور 
بوده است.در واقع حضور در 
سوریه به عنوان یک نماینده 
دیپلماتیک با توجه به شرایط 
آن زمان سوریه و بلوک شرق 
و نقش روسیه در سیاسیت 

های کالن در منطقه و حمایت 
های بیشماری که از حزب بعث 

داشتند بسیار مشکل بود که 
یک جوان بتواند باعث تغییر 

معادالت کالن در منطقه بشود 
بی آنکه حساسیتی برای کشور 

سوریه ایجاد کند

 مبارز میدان

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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امـل اسـامی کـه در آن حادثـه پـای خـود را از دسـت 
دادنـد و دیگـری آقـای »شـیخ راغـب حـرب« بـود کـه 
دو روز بعـد از حادثـه تـرور آقـای محتشـمی پور اتفـاق 
دعـای  از  بعـد  مسـجد،  از  ایشـان  زمانی کـه  و  افتـاد 
کمیل خارج شـدند توسـط نیرو های اسـراییلی جلوی 
درب مسـجد مـورد حملـه قـرار گرفتنـد و بـه شـهادت 
رسـیدند. کـه ایـن خـود نشـان مـی داد کـه تحرکاتـی کـه 
آقای محتشـمیپور در جنوب لبنان انجام داده بودند، 

موثـر بـوده اسـت. 
آقـای  جنـاب  روحیـه  حـوادث  ایـن  از  بعـد   

بـود؟ چطـور  پـور  محتشـمی 
ببینیـد دشـمن بعـد از اینکه چنیـن تحرکاتـی را انجام 
می دهـد، مهم تریـن کار بعـد از آن بررسـی تاثیـرات 
ایـن  اسـت. تصـور  اقـدام در جامعـه  ایـن  بازخـورد  و 
بـود کـه حداقـل تحـرکات سـفارت ایـران در خصـوص 
جنبـش مقاومـت کمرنگ تـر شـود یـا بـه نوعـی از بیـن 
بـه وضیعـت  ژنـو  ایشـان در  اینکـه  از  امـا بعـد  بـرود. 
پایـدار جسـمی دسـت پیـدا کـرده بودنـد و خطـر رفـع 
شـده بـود، بنـده خدمـت ایشـان رسـیدم. بـه محـض 
جلسـات  بـرادران  پرسـیدند  دیدنـد،  را  بنـده  اینکـه 
بنـده عـرض  کـه  نـه  یـا  برگـزار می کننـد،  را  خودشـان 
برگـزار می شـود. به طـور منظـم جلسـات  بلـه  کـردم 

حـدود دو مـاه کـه از حادثـه ترور ایشـان گذشـته بود، 
مجـددا بـه دمشـق بازگشـتیم کـه آن روز مصـادف 
ایـن  بـا روز ملـی سـوریه کـه معمـوال در  شـده بـود 
روز همه سـفرای حاضر در سـوریه و مقامات کشـور 
پیـدا می کردنـد. همـه  روز ملـی حضـور  در جشـن 
افـراد حاضـر در سـفارت معتقـد بودنـد کـه ایشـان 
در ایـن جشـن حضـور پیـدا نکننـد. اما ایشـان خیلی 
راحـت فرمودنـد کـه مـن بایـد به این جشـن بـروم و 
بـر خـاف سـال های گذشـته کـه ایشـان فقـط چنـد 
دقیقـه در ایـن جشـن حضـور پیـدا می کردنـد، ایـن 
بـار بـا همـه افـراد حاضـر در جلسـه ماقـات کـرده 
کـه  شـدیم  متوجـه  مـا  مراسـم   از  بعـد  کـه  بودنـد 
آقـای  حضـور  موضـوع  بـه  رسـانه ها  تمـام  تقریبـا 
محتشـمی در مراسـم اشـاره کردنـد کـه ایـن خـود 
بازخـورد بسـیار خوبـی در سـطح سـوریه و منطقـه 

داشـت. 
 اینگونـه بـود کـه حضـرت امـام ایشـان را فـردی 

شـجاع لقـب داده بودنـد.
داسـتانی مرتبـط بـا ایـن موضـوع را بـرای شـما نقـل 
می کنـم: در سـال 6۸ بـا آقـای محتشـمی و جمعـی از 
وزرا به سـوریه رفته بودیم. در این سـفر وزرا بازگشـتند 
و مـا در لبنـان بـه جبـل صفـی رفتیـم که نقطـه تماس 
و  بـه حسـاب می آمـد  امنیتـی  و کمربنـد  اسـراییل  بـا 
سـپس بـه دره غربـی در پشـت بعلبـک رفتیم کـه تازه 
مـورد هجـوم اسـراییل قـرار گرفته بـود. طوری کـه هنوز 
دود و آتـش آن باقـی مانـده بـود. برخـی از نیروهـای 
مسـتقر در آنجا از ما خواسـتند که برای شـان سخنرانی 
کنیـم و از مـا فیلـم و صـدا تهیـه کننـد. زیـرا دو هفتـه 
بـود کـه مـورد هجـوم اسـراییل قـرار داشـتند و باعـث 
خستگی شـان شـده بود و این کار باعث تقویت روحیه 

آنـان می شـد.
کـه  زمانـی  و  بـود  آنجـا  نظامـی  مسـئول   ... آقـای 
 ... آقـای  و  فیلمبـردار  دادنـد،  بنـده  بـه  را  میکروفـون 

. ایشـان نیـز سـخنرانی  پشـت خاکریـز سـنگر گرفتنـد 
 5 حـدودا  نـوار  یـک  و  فرمودنـد  ایـراد  را  خودشـان 
دقیقـه ای شـد کـه آن طـور که مسـئوالن بعدهـا گفتند، 
ایـن نـوار بسـیار تاثیرگـذار بـود و در بسـیاری از سـنگرها 
بـه نمایـش درآمد که باعث تقویـت روحیه رزمندگان 

بودنـد. دور  از خانـواده  ماه هـا  کـه  گردیـد 
  از ویژگی های شخصیتی ایشان بفرمایید؟

خصائـل ایشـان را در دو بعـد می تـوان بیان کـرد: یکی 
کاری و دیگری شـخصی. 

در بخـش کاری، ایشـان وقتـی کاری را قبـول می کردند 
بـه نحـو احسـن انجـام می دادنـد و در رفتـار شـخصی 
کـه بـا دوسـتان و خانـواده واطرافیـان داشـتند در بیـن 
بقیـه  از  باالتـر  را  ایشـان  بنـده  امـام  دوسـتان نزدیـک 
می دانـم. یعنـی فردی بودنـد که می توانسـتید اخاق 

امـام را در ایشـان ببینیـد.

ایشـان برای هیچ کس حتی نزدیکان خود هیچ گاه 
امکانـات  از  شـخصی  اگـر  و  نکردنـد  توصیـه ای 
سـفارت اسـتفاده شـخصی می نمـود، ردمظالمش 
پرسـنل  حامـی  می گذاشت.بسـیار  کنـار  حتمـا  را 
خـود بودنـد و دیگـران را بـه ادای واجبـات ترغیـب 
می نمـود. مسـئولیت و نتیجـه همـه کارهـا را خـود 
می پذیرفـت و بـه گـردن کسـی نمی انداخـت . ایـن 
یکـی از ویژگی هـای شـخصیتی او بـود کـه دیگـران 
توصیـه  وی  بـود.  کـرده  خـود  شـیفته  و  مشـتاق  را 
می کـرد کـه هرکـس بایـد تمـام هـم و غـم خـود را 
بـرای کاری کـه بـرای آن انتخـاب شـده، قـرار دهـد. 
ایـن امـر باعـث شـده بـود کـه جدایـی بیـن میـدان و 
دیپلماسـی وجـود نداشـته باشـد. یعنـی تمـام کار 
حـزب اهلل از جملـه نظامـی، اطاعاتـی و مذاکره در 

لبنـان و بیـروت مسـتقر بـود .

اینطـور بـود کـه اگـر کاری قـرار بـود بـرای حـزب اهلل و 
مسـلمانان انجـام شـود و مربـوط بـه وزارت بازرگانـی 
می شـد کـه در آن زمـان مرحـوم عسـگراوالدی وزارت 
بـه  حـزب اهلل  وقـت  نماینـدگان  داشـتند  برعهـده  را 
وزارتخانـه می آمدنـد، تصمیم گیـری می شـد و بـرای 
اجـرا اقـدام می شـد. ایـن خصوصیـت ایشـان بـود کـه 

عقیـده داشـت کار بایـد متمرکـز باشـد.
تمـام  ایشـان  کنـم:  عـرض  بخواهـم  جملـه  یـک  در 
و  اعتقـاد داشـتند  آن  بـه  امـام  کـه حضـرت  مـواردی 
در زندگـی شـخصی، خانوادگـی رهبـری و برخـورد بـا 
موافقین و مخالفین داشـتند عیناً در مقیاس کوچکتر 

در ایشـان شـاهد بودیـم.
 در رابطـه بـا ثبـات قـدم و راهـی کـه آن مرحـوم 

برگزیدنـد هـم بفرماییـد. 
یکـی از علـل اصلـی ایـن بـود کـه ایشـان بـه کار و راه 
شـان اعتقـاد داشـتند و آن مقاومـت و اعتـای شـیعه 
بـود. مسـاله ای کـه باید ذکر کنم، عاقه ایشـان به ائمه 
اطهـار بـود. لـذا زمانـی کـه بـه سـفارتخانه در دمشـق 
آمدنـد، روضه هـای ایـام عاشـورا را برپـا نمودنـد و ایـن 
امر باعث شـد گفتمان شـیعه در معادالت منطقه ای 

وارد شـود.
وقتـی هـدف ایـن باشـد کـه شـیعه جایـگاه خـودش را 
در لبنـان پیـدا کنـد و بتوانـد در منطقه تاثیرگذار باشـد، 
باعـث می شـود کـه دیگـر انسـان بـه خـود فکـر نکنـد 
و ایـن دلیلـی بـود کـه آقـای محتشـمی اسـاس همـه 
تصمیم گیری هایـش ایـن باشـد که چقـدر تصمیمات 

در مقاومـت و شـیعه جایـگاه دارد.
لـذا می بینیـد کـه در جلسـات هیـات دولـت و وزارت 
کشـور از حـزب اهلل صحبـت می کنـد و هیـات دولـت را 
ملـزم بـه رسـیدگی بـه لبنـان می کنـد. در دوره ای بـه 
ایشـان پیشـنهاد کردنـد کـه دسـت از حمایـت از لبنـان 
بردارد و ایشـان نپذیرفت. مسـاله اینجاسـت که ایشان 
غایتـش چیـزی بـود و همـه را بـا آن می سـنجید. لـذا با 
از کار خـود برنداشـت. در  وجـود بی مهری هـا دسـت 
حالی کـه بـه ایشـان تهمت میزدند شـعار »نه غـزه، نه 
لبنـان« کار شماسـت. ایشـان فقـط در جهـت تقویـت 
جبهـه مقاومت قدم بر می داشـت. این ویژگی ایشـان 
بـود کـه از پذیرفتـن مسـئولیت های پاییـن نیـز ابایـی 

نداشت.
 در حـوزه اخـاف فـردی وشـخصیر ایشـان چـه 

داشـتند؟ ویژگـی 
مـن  اسـت.  ایشـان  مطلـق  زیسـتی  سـاده  آن  از  یکـی 
هیـچ گاه در زندگـی ایشـان تجمـل ندیـدم. دوم آنکـه 
خانـواده اش  و  خـود  بـرای  انقـاب  از  چیـزی  هیـچ 
می توانیـد  ایشـان  فرزنـدان  در  آن را  نمـود  و  نگرفـت 
از  ایشـان  حمایـت  دیگـر،  ویژگـی  همچنیـن  ببینیـد. 
مدیـران سالم شـان بـود و خصوصیـت دیگـر آنکـه  بـا 
پدیـده  - بـه قـول معروف – زیرآب زنـی مقابله می کرد 
می گرفـت  تحقیـق  بـا  همـواره  را  تصمیمات شـان  و 
نـه از روی حـرف بقیـه. مرحـوم محتشـمی می گفتنـد 
اصـل  نبایـد  هیچـگاه  و  اسـت  الزم  انقـاب  حفـظ  کـه 
انقـاب بـرای ابقـای فـردی زیـر سـوال رود. همچنیـن 
از جملـه افـرادی بودنـد کـه نمی تـوان هیچـگاه مسـائل 
 غیراخاقی به ایشان نسبت داد و واقعا عاشق خانواده 

خودشان بودند.

یکی از آن ساده زیستی 
مطلق ایشان است. من 

هیچ گاه در زندگی ایشان 
تجمل ندیدم. دوم آنکه 

هیچ چیزی از انقالب برای 
خود و خانواده اش نگرفت و 
نمود آن را در فرزندان ایشان 
می توانید ببینید. همچنین 
ویژگی دیگر، حمایت ایشان 
از مدیران سالم شان بود و 
خصوصیت دیگر آنکه  با 
پدیده  - به قول معروف - 
زیرآب زنی مقابله می کرد و 
تصمیمات شان را همواره با 
تحقیق می گرفت نه از روی 

حرف بقیه

 مبارز میدان

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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مرحـوم  نقـش  و  شـخصیت  تحلیـل  و  تجزیـه 
محتشـمی پور و ظـرف زمانـی و مکانـی اقدامـات 
از  بعـد  کشـور  ای  خاورمیانـه  سیاسـت  در  وی 
پیـروزی انقـاب نیازمنـد یـک بررسـی همـه جانبه 
اسـت. شـاید بعضی هـا تلقی شـان از ایشـان یـک 
روحانی تندرو اسـت که با طراحی یا تفکر سیاسـی 
و یـا اقدامـات سیاسـی مخالف بود که نظر درسـتی 
اگـر داده هـای  ایـن موضـوع  نیسـت. بـرای تبییـن 
خود را در چارچوبی از تجزیه تحلیل در سه سطح 
ملـی، بین المللـی و منطقـه ای قـرار ندهیـم و آن 
شـرایط را در ایـن ابعـاد سـه گانـه بعـد از پیـروزی 
انقـاب، چـه دو سـه سـال پایانـی دهـه 50 و دهـه 
60 خـوب تصویـر نکنیـم، شـاید نتوانیـم بـه دقـت 
سیاسـت ها  طراحی هـا،  اقدامـات،  تبییـن  پـس  از 
کشـور  خارجـی  سیاسـت  در  کـه  فعالیت هایـی  و 
صـورت گرفته و نقش ایشـان در این زمینه بخوبی 
بـر بیائیـم. و بـر عکـس بـا دسـت زدن بـه چنیـن 
تحلیلـی اسـت کـه میتوانیـم بـه نقـش سـازنده وی 
در جلوگیـری از چنـد پاره شـدن کشـورهای منطقه 

و از جملـه لبنـان بخوبـی پـی بـرد.
تازه تأسـیس  حکومـت  ملـی  سـطح  در  مـا 
داشـتیم کـه نیـاز بـه شناسـایی و حمایـت جهانـی 
نشـان  را  کارآیـی اش  شـود،  تثبیـت  تـا  داشـت 
اثـر انقـاب  دهـد و مشـروعیت مردمـی را کـه در 
پایـگاه  یـک  بـه  بـود  آورده  بـه دسـت  و رفرانـدوم 
سـطح  در  کنـد.  تبدیـل  مردمـی  مقبولیـت 
و  صهیونیسـتی  رژیـم  پایه گـذاری  منطقـه ای، 
اقدامـات ایـن رژیـم و آواره کـردن فلسـطینی ها بـه 
کشـورهای عربـی و مخصوصـا کشـورهای حاشـیه 
سـرزمین های اشـغالی، ماننـد لبنـان، اردن و مصر 
تـوازن اسـتراتژیک را بـه نفـع ایـن رژیـم بهـم زده 
بـود و ایـن یـک تحقیـر فراملـی و منطقـه ای بـرای 
چـه  اگـر  بـود.  عـرب  مـردم  مخصوصـا"  و  اعـراب 
فشـار مضاعفـی بـرای حـکام هم بـود کـه از طرفی 
زیـر فشـار آمریـکا بـرای پذیرش ایـن رژیـم بودند و 
از طـرف دیگـر زیـر انتظـارات روحـی روانـی مـردم 
بـه  و کمـک  ایـن خواسـت  نپذیرفتـن  بـرای  خـود 

حقوقشـان. احقـاق  بـرای  فلسـطین  ملـت 

ولی حساسـیت لبنـان به دلیـل ویژگی های این 
کشـور و چنـد مذهبـی بودنش و اقـوام گوناگونی که 
در ایـن کشـور زندگـی می کننـد، بـاز بـودن فضـای 
لبنانی هـا  میـان  در  کـه  پذیرشـی  و  سیاسـی اش 
هسـت و کا بـاز بـودن جامعه و سیاسـت حکومت 
در لبنـان بـه دالیـل تاریخـی در دوران اسـتعماری 
فرانسـه و تاریخچـه تحـوالت سیاسـی و اجتماعـی 
شـرایطی را در ایـن کشـور فراهـم کـرده بـود کـه مـا 
سـالیان دراز در ایـن جامعـه شـاهد نـا امنـی و بـی 
از سـال های 5۴ یعنـی  ثباتـی بودیـم. مخصوصـا 
از انقـاب یـک جنـگ داخلـی  دو سـه سـال قبـل 
بـود  گرفتـه  شـکل  فلسـطینیان  و  مسـیحیان  بیـن 
متمـادی  سـالیان  بـرای  را  کشـور  ایـن  صحنـه  و 
طوایـف  قـدرت  طرفـی  از  بـود.  کـرده  ملتهـب 
برابـر نبـود و شـرایط دوران پسـا اسـتعماری لبنـان 
جامعـه  ایـن  چسـبندگی  و  نبـود  خوبـی  شـرایط 
مقـداری بهـم خـورده و لطمـه دیـده بـود. بـا ایـن 
لبنـان  در  آوارگان فلسـطینی  و حضـور  وضعیـت 
ایـن  در  مقاومـت  گروه هـای  شـکل گیری  طبعـا  و 
شـکل  طرفدارانشـان،  و  فلسـطینی ها  از  کشـور 
گیـری مقاومـت ضداسـرائیلی و فعالیت هایـی که 
آن هـا انجـام می دادنـد، وضعیتـی بـه وجـود آمـد 
کـه سـال 6۱ شمسـی یـا ۱9۸2 رژیـم صهیونیسـتی 
حملـه ای بـه لبنـان کـرد و تـا بیـروت پیشـروی کـرد 
و اقـدام بـه بیرون رانـدن فلسـطینی ها مخصوصـا 
سـازمان آزادی بخـش فلسـطین یـا سـاف از لبنـان 
کـرد کـه نتیجـه ایـن اشـغال یـک ضربـه بـه روحیـه 
حقـارت  احسـاس  لبنانی هـا  بـود.  لبنانی هـا  ملـی 
ایـن رژیـم سرشـان را پاییـن  کردنـد کـه نظامیـان 
تـا بیـروت می تواننـد  می اندازنـد و خیلـی راحـت 

بیاینـد.
از جهـت بین المللـی دوران جنـگ سـرد بیـن 
حکومـت  تلقـی  و  بـود  حاکـم  شـوروی  و  آمریـکا 
و  بین المللـی  هنجارهـای  و  دوران  ایـن  از  نوپـا 
تـاش بـرای تغییـر ایـن هنجارهـا و تحقـق شـعار 
نـه شـرقی نـه غربـی بـود. بـه نوعـی می شـود گفـت 
مـا بـه دلیـل عدم آشـنائی دقیـق با سـازوکار تـوازن 
قـدرت در روابـط بیـن المللـی باعـث گرفتارکـردن 

خودمـان بیـن دو فـک گیـره جهانـی شـدیم. با این 
وضعیـت، یـک جنگـی علیه ما در سـال 59 شـروع 
ژئوپلیتیکـی  "پهنـه  اصـوال  شـد.  تحمیـل  مـا  بـه  و 
و  تنهائـی  یـک  از  حکومـت  نـوع  از  فـارغ  ایـران" 
غربـت خـاص خـود رنج میبـرد. از طرفـی اعراب و 
از طـرف دیگـر به دلیل ضعیف شـدن همسـایگان 
اسـتعماری  دوران  در  ایـران  تمدنـی  حـوزه  و 
انگلیسـی چشـم بادامیهـا قـرار دارنـد! جمهـوری 
نوپـای اسـامی کـه درگیـر ایـن جنـگ شـد، بـرای 
ایـن کـه صـدام در تـاش خـود در عربـی - عجمی 
کـردن جنـگ جهـت یارگیری و اجماع سـازی علیه 
ایـران موفق نشـود، به دنبال اسـتقرار یک گفتمان 
غالـب بـر آمـد و تـاش کـرد صـدام را حداقـل در 
دنیـای عـرب و مخصوصـا میـان مـردم عـرب کـه 
می شـود،  گفتـه  عربـی"  "شـارع  معـروف  قـول  بـه 
تنهـا نگـه دارد. خوشـبختانه جـواب هـم داد. ایـن 
اسـتراتژی بسـیار خوبـی بود کـه با خـروج ترامپ از 
برجـام بـار دیگـر بـکار گرفته شـد و جـواب گرفتیم. 
در آن وانفسـای تنهـا بـودن مـا و رزمنـدگان مـان، 
لطمـه دیـدن سیسـتم نظامـی کشـور و نوجـوان و 
نوپـا بـودن سیسـتم نظامی جدیـد بعـد از انقاب، 
و  داد  جـواب  سیاسـت  دنیـای  در  اسـتراتژی  ایـن 
صـدام نتوانسـت حداقـل یارگیـری علنـی علیـه ما 
کنـد یـا اجماع منطقـه ای علیه ما به وجـود بیاورد. 
البتـه غربی هـا کمـک می کردنـد و بـه نوعـی بلوک 
صـدام  بـه  تسـلیحات  فـروش  بـرای  هـم  شـرق 
کمک می کرد ولی در همین حد که ما نگذاشـتیم 
کشـورهای عربـی علنـا اقدام بـه حمایـت از صدام 
بکننـد، یـک توفیقـی بـود. البتـه دولت هـای عربـی 
نظیـر عربسـتان و کویـت هـم از ترس صـدام و هم 
نگرانـی از سیاسـت های ایـران، کمک هـای مادی و 
معنـوی بـه رژیـم بعث عراق داشـتند و نتیجه اش 
و  اهـرم  ایجـاد  پـی  در  ایـران  لـذا  دیدنـد.  هـم  را 
افزایـش قـدرت مانـور خـود در ایـن زمینـه برآمـد 
و بـه دالیـل ژئوپلتیکـی و ژئواسـتراتژیکی در میـان 
گزینه هـای موجـود کـه خیلـی هـم متعدد نبـود، با 
توجـه به سـابقه ارتبـاط انقابیون با دولت سـوریه، 
نقـش امـام موسـی صـدر در لبنـان و ارتباطـش بـا 
انقابیون و ارتباطات بین ایرانی ها و فلسطینی ها 
در دوران مبـارزه بـا رژیـم شـاه و حمایتی که حافظ 
اسـد از ایـن مبـارزات کـرد، بحـث تقویـت روابـط بـا 
سـوریه در دسـتور کار قـرار گرفـت که بـه عقیده من 
چنـد نتیجـه مثبـت سـازنده و اسـتراتژیک داشـت.
۱- از تـاش صـدام بـرای عربـی – عجمی کـردن 
جنـگ جلوگیـری کـرد. یعنـی بـه دنیـا نشـان داد کـه 
بحـث مـا دفع تجاوز صدام هسـت نـه آن چیزی که 
صـدام می خواسـت بگویـد کـه اعـراب را در مقابـل 
فارس هـا یـا در مقابـل ایـران نمایندگـی می کنـد و 

همیـن زمینـه ای شـد کـه صـدام تنهـا بماند. 
2- صـدور نفـت عـراق از سـوریه را قطـع کـرد. 
ایـن یـک ضربـه اقتصـادی بـزرگ در دوران جنـگ 

بـه صـدام بـود. 
در  ایـران  خارجـی  سیاسـت  عملگرایـی   -۳
همـکاری بـا بعـث سـوریه و ایسـتادگی در مقابـل 
بـرای  خیلـی  ایـن  کـرد.  عیـان  را  عـراق  بعـث 

مقاومت مشروع و 
جلوگیری از چند پارگی 

خاورمیانه
نصرت اهلل تاجیک 

پیشین  سفیر  و  دیپلمات 
در اردن
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سیاسـت خارجـی ایـران مفیـد بـود. زیـرا بسـیاری 
فکـر میکردند ایران سیاسـت خارجی ایدئولوژیک 

دارد.
۴- دسترسـی بـه لبنان تسـهیل شـد و ایـن برای 
اهـداف اسـتراتژیک مـا و بهـره بـرداری از فضایـی 
کـه گفتـم در آن بـه روحیـه لبنانی هـا لطمـه وارد 
از  اقداماتـی  البتـه سلسـله  بـود.  بـود، مهـم  شـده 
قبـل توسـط امـام موسـی صـدر در تقویـت جایـگاه 
گرفتـه  صـورت  لبنـان  طائفـی  نظـام  در  شـیعیان 
بـود، ولـی  بـود کـه خـب در جـای خـودش مفیـد 
شـیعیان لبنـان الزم داشـتند بـا توجـه بـه ایـن کـه 
در دنیـای سیاسـت، قـدرت حـرف اول را می زنـد، 
کـه  خیریـه  مؤسسـه  یـک  داشـتن  از  جایگاهشـان 
مثـا کمـک بـه ایتـام کنـد، بـه یـک جایـگاه باالتـر 
اجتماعـی ارتقـاء یابـد و از آن بـه بعـد وارد حیطـه 
سیاسـت و حکومـت در لبنـان شـوند کـه تابحـال 

نداشـتند. بهـره ای  خیلـی 
از اوضـاع  در چنیـن فضایـی کـه تـاش کـردم 
کنـم،  ترسـیم  بین المللـی  و  منطقـه ای  داخلـی، 
ارتباطـات  بـه  توجـه  بـا  محتشـمی پور  آقـای 
ایشـان،  و دفتـر  انقـاب  فقیـد  رهبـر  بـا  نزدیکـش 
در  ایـران  سـفیری  کسـوت  بـرای   ۱۳60 سـال  در 
سـوریه انتخـاب شـد. طبیعی بـود با حضور ایشـان 
در دمشـق، سلسـله اقداماتـی بـرای سـازماندهی 
امـور  وزارت  در  فلسـطینی  و  لبنانـی  مبـارزات 
خارجـه و نهادهـای تصمیـم سـاز و تصمیـم گیـر 
دولـت  رابطـه  کـرد  تـاش  ایشـان  و  شـد  شـروع 
سـوری را بـا لبنانی هـا و فلسـطینی ها ترمیـم کنـد. 
لطماتـی در اثـر جنگ هـای داخلـی به وجـود آمده 

بـود. لطماتـی در جامعـه لبنـان بیـن مسـیحی ها، 
مسـلمان ها، فلسـطینی ها یـا حتـی دروزهـا کـه بـه 
فلسـطینی ها  از  جنبـاط  کمـال  زمـان  در  نوعـی 
در  نقـاری  بـود.  شـده  ایجـاد  می کردنـد،  حمایـت 
لبنـان شـکل گرفتـه بـود و گسـلی بـه وجـود آمـده 
داشـت.  ترمیـم  و  تـاش  بـه  نیـاز  این هـا  کـه  بـود 
اتخـاذ  ایـران  بـا آن اسـتراتژی کـه در  در حقیقـت 
شـده و تیمـی کـه بـرای اجـرای ایـن اسـتراتژی در 
وزارت امـور خارجـه تشـکیل شـده بـود و فعالیـت 
عنـوان  بـه  محتشـمی پور  آقـای  تیـم  می کردنـد، 
سـفیر حلقه های مکمل هم شـدند که بتوانند هم 
آن اسـتراتژی را محقق کنند و هم لوازم تحقق آن 
را فراهـم کننـد کـه یکـی از آن هـا ایجـاد انسـجام در 
میـان لبنانی هـا و ترمیـم آن لطمـه ای بـود کـه بـه 
روحیـه ملـی لبنانی هـا در اثـر جنگ هـای داخلـی، 

اشـغال خارجـی و غیـره صـورت گرفتـه بـود. 
در  سـازنده  و  اساسـی  بسـیار  نقـش  ایشـان 
چـون  غربی هـا  متأسـفانه،  داشـت.  ترمیـم  ایـن 
اطاعـات کاملـی ندارنـد و خیلـی آشـنا بـه مسـائل 
خیلـی  از  هـم  شـاید  و  نیسـتند  منطقـه  ایـن  ریـز 
شـد،  انجـام  زمینـه  ایـن  در  کـه  فعالیت هایـی  از 
ای  بیهـوده  چهت دهی هـای  نیسـتند،  مطلـع 
صرفـا  کـه  می برنـد  کار  بـه  را  لغاتـی  و  می کننـد 
بیانگـر ایـن اسـت کـه نتوانسـته اند به فهم درسـتی 
در  محتشـمی پور  آقـای  چـه  کـه  فعالیت هایـی  از 
اجـرای آن اسـتراتژی انجـام داد و چـه تاشـی کـه 
گرفـت،  صـورت  ملـی  آرامـش  یـک  ایجـاد  بـرای 
بـه جنبه هـای  بیشـتر  باشـند. یعنـی آن هـا  واقـف 
نظامـی  فعالیت هـای  و  حـزب اهلل  تأسـیس 

توجـه  کـه  ایـن  بـدون  می پردازنـد،  و...  حـزب اهلل 
کننـد همیـن اقداماتـی کـه آقـای محتشـمی پور در 
راسـتای ایـن التیـام ملـی در لبنان و تحکیـم روابط 
لبنـان و سـوریه صـورت داد، خـودش یـک نقطـه 
مثبتـی بـرای سـامان یافتن اوضـاع داخلـی لبنان و 
حتـی منطقـه بـود. در حالـی کـه اگـر ایـن اقدامـات 
ملـی  روحیـه  بـه  بسـا  چـه  نمی گرفـت،  صـورت 
لطمـه وارد شـده بـود و عکس العملـی کـه مـردم 

بـود.  تـر  لبنـان داشـتند، خیلـی تخریبـی 
لذا در چنین شـرایطی انتخاب ایشـان به عنوان 
سـفیر در سـوریه در سـال 60 یک انتخاب هدفمند 
و اسـتراتژیک بـود. ایـن کـه ایشـان عضو دفتـر امام 
در نجـف، در پاریـس و بعـد در قـم بودنـد و بعـد 
بـه  انقـاب  فقیـد  رهبـر  سـوی  از  کـه  سـمت هایی 
ایشـان داده شـده بود، نشـان می داد که دولت اول 
آقـای مهندس موسـوی قصـد دارد از این ظرفیت 
ببـرد. در آن  ایـران بهـره  در سیاسـت منطقـه ای 
شـرایط کـه در ابتـدای انقـاب بـود، هنـوز حکومت 
و سیاسـت، دولت و جامعه ایرانی اسـتقرار الزم را 
نداشـت از این رو این انتخاب یک حرکت اساسـی 
و زیربنایـی بـرای سیاسـت خارجـی کشـور مـا بـود 
فعالیت هایـی  سلسـله  بـا  محتشـمی پور  آقـای  و 
پایه گـذار یـک روش  کـه صـورت داد در حقیقـت 
یـا  خارجـی  دخالـت  دفـع  چگونگـی  بـرای  نویـن 

شـکل گیری دفـاع مشـروع شـد.
و  رسـانه ها  مطالعاتـی،  مؤسسـات  اگـر 
خودمـان  رسـانه های  حتـی  یـا  غربـی  نوشـته های 
پایه گـذار  عنـوان  بـه  را  ایشـان  صرفـا  شـود،  مـرور 
نتیجـه  ایـن  کـه  حـزب اهلل می شناسـند، در حالـی 
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کار بـود، نـه فراینـدی که ایشـان در کسـوت سـفیری 
و بـه عنـوان سـفیر ایـران در سـوریه انجـام داد. اگـر 
بخواهیـم شـمایی از کاری کـه ایشـان در آن دوران 
انجـام داد داشـته باشـیم، مدیریت صحنـه لبنان، 
جناح هـای  منافـع  برخـورد  و  تضـاد  از  جلوگیـری 
مختلـف شـیعه در لبنـان و حتـی یـک قـدم باالتـر 
رعایـت  و  سـنت  اهـل  بـا  آن هـا  مشـکات  حـل 
میراثـی کـه آقـا موسـی صـدر برجـای گذاشـته بـود 
مشـروع  و  مبـارز  نسـل  یـک  تدریجـی  حضـور  و 
بـه  منجـر  نهایتـا  این هـا  کـه  برشـمرد  می تـوان  را 
ایـن  بـرای  تأسـیس سـازمان حـزب اهلل شـد. ولـی 
کـه سـازمان شـکل بگیـرد، یکـی از اولیـن اقدامـات 
اسـتراتژی  راسـتای  در  شـد،  اشـاره  کـه  ایشـان 
چندوجهـی و در همـکاری بیـن صـف و سـتاد بـود؛ 
ارتبـاط نزدیکـی  ایـن کـه  یعنـی ایشـان علی رغـم 
بـا دفتـر رهبـر فقیـد انقـاب داشـت بـا وزارت امـور 
البتـه  ارتبـاط تنگاتنگـی برقـرار کـرد.  خارجـه هـم 
دنیـای  در  صـورت  هـر  بـه  نمی کنـم  کتمـان  مـن 
ارتباطات ارتباط شـخصی و فردی بی تاثیر نیسـت 
بلکـه نقـش اساسـی دارد. سـابقه دوسـتی مـن بـا 
ایشـان از سـال 57 بی تأثیـر در ایـن هماهنگـی بین 
وزارت امـور خارجـه و سـفارت نبـود. البتـه عوامـل 
دیگـری هـم در آن زمـان در سیاسـت منطقـه ای 
از  بـود،  دخیـل  ایـران  خارجـی  سیاسـت  یـا  ایـران 
جملـه مرحـوم شیخ االسـام یا سـایر دوسـتان هم 

نبودنـد. ایـن رونـد بی تأثیـر  در 
در  کـرد  شـروع  ایشـان  کـه  رونـدی  بنابرایـن 
حقیقـت شـکل دادن مجموعـه ای بـه نـام شـورای 
تصمیم گیـر  و  اصلـی  عناصـر  از  کـه  بـود  لبنـان 
شـده  تشـکیل  لبنـان  مسـلمان  گوناگـون  طوایـف 
بود، اعم از سـنی و شـیعه و کسـانی که در حقیقت 
در میـان مسـلمان ها تأثیرگـذار بودنـد. وضعیـت 
حاکم بر همه لبنان طوائفی است و طوایف نقش 
اساسـی در ایـن کشـور دارنـد و دور هـم جمع کردن 
آنهـا و بـه وحـدت نظـر رسـاندن حتـی دو طایفـه با 
هـم از اقدامـات بسـیار سـخت و مسـتلزم اعتمـاد 
از  محتشـمی پور  آقـای  کـه  آنهاسـت  بیـن  سـازی 
پـس آن بـر آمـد. البتـه در همـان زمـان هـم تـاش 
سـایر  قبلـی  درگیری هـای  دلیـل  بـه  کـه  می شـد 
طوایـف و مسـیحیان هـم بـه نوعـی جـذب بشـوند. 
یعنـی در حقیقـت عـاوه بـر شـورای لبنـان تـاش 
می شـد بـه دروزهـا و مسـیحیان نزدیکـی صـورت 
گیـرد و بعـد از اتفاقـات داخلـی دهـه 70 میـادی 
در این کشـور و درگیری مسـیحیان با فلسـطینی ها 
در دوران جنـگ داخلـی که از 5۴ تا 6۸ بود، سـعی 
حتـی  طوایـف  همـه  بیـن  روابـط  روان سـازی  شـد 
کار  دسـتور  در  فلسـطینی ها  و  مسـیحیان  میـان 

باشـد.
متاسـفانه محققیـن غربـی متوجـه نیسـتند کـه 
لبنـان عـروس خاورمیانـه و مرکـز تبـادالت مالـی 
منطقـه و بیـن المللـی بـود امـا بـه دلیـل اشـغال 
اثـر لطمه خـوردن غـرور ملـی  در  و  صهیونیسـتی 
در  شـد.  ایجـاد  تنـش  و  فعـال  آن  در  گسـل هایی 
و  محتشـمی پور  آقـای  فعالیت هـای  حقیقـت 
ایـن  کـه  بـود  ایـن  اسـامی  جمهـوری  اسـتراتژی 

التیـام بـه وجـود بیایـد و مانـع عـدم کنتـرل اوضـاع 
یـا موجب هرج  ومرج شـود. در چنیـن اوضاعی که 
روحیـه ملی لبنانی ها لطمه خـورده بود و برای بقا 
دسـت بـه هـر کاری می زدنـد تـا دخالـت خارجـی 
اعـم از غربـی یا اسـرائیلی را از بین ببرند، کار آقای 
محتشـمی پور بـه عنـوان سـفیر ایـران در دمشـق و 
بـه عنوان یـک دیپلمات واقعا کار برجسـته ای بود 
کـه توانسـت از اقداماتـی کـه می توانسـت حتـی بـه 
چنـد پـاره  شـدن جامعـه لبنانـی و تأثیـرات آن بـر 

کشـورهای منطقـه بیانجامـد، جلوگیـری کنـد. 
تفنگـداران  محـل  انفجـار  مثـال  طـور  بـه 
آمریکایـی در بیـروت در اواخـر اکتبـر ۱9۸۳ حدودا 
مهـر 62 رخ داد کـه نمـاد یـک عصیـان داخلی بود 
و در جریان آن 2۴۱ نظامی آمریکایی، 5۸ نظامی 
فرانسـوی و 6 غیرنظامـی کشـته شـدند. طبیعـی 
بـود در اثـر وضعیتـی کـه رژیـم صهیونیسـتی بـرای 
جامعه لبنان به وجود آورده بود و بخشـی از خاک 
و آب ایـن کشـور را اشـغال کـرده بود و می توانسـت 
هر موقع اراده کند تا بیروت بیاید و آنجا را اشغال 
کنـد، آن جامعـه بـه یـک جامعـه  خشـنی تبدیـل 
شـود کـه می توانسـت دسـت بـه هـر اقدامـی بزنـد. 
اگـر اخبـار آن سـالها دنبال شـود هـر روز یـک اقدام 
بـرای نشـان دادن ایـن عصیـان صـورت میگرفـت 
ولـی فعالیت هـای التیـام بخش ناشـی از سیاسـت 
خارجـی ایـران برای هدفمند کردن مبارزه و دوری 
از اقدامـات کـور باعث شـد که این مبـارزات هم در 
قالـب یـک سـازمان منظـم در بیایـد کـه تبلـور آن 
در تاسـیس و فعالیـت حـزب اهلل دیـده شـد. یعنی 
تعـدادی گروه هـای شـیعی حاضـر از جملـه امـل، 
امـل اسـامی، مقاومـت مومنه یا حتی اهل سـنت 
بـه عنـوان جمعیـت علمـای اهـل سـنت و جوانان 
را  حـزب اهلل  و  آمدنـد  اشـغالگر  دفـع  بـه  مومـن 

دادند. شـکل 
آقـای  کـه  بـود  بعـد  بـه  مرحلـه  ایـن  از 
قـرار  اسـرائیل  محتشـمی پور در لیسـت ترورهـای 
گرفـت و انفجـاری در بهمـن سـال ۱۳6۳ ایشـان 
کـه در رسـانه ها  قـرار داد. آن طـور  تـرور  را هـدف 
نـگار  روزنامـه  برگمـن  رونـی  آقـای  و  آمـده  هـم 
اسـرائیلی در کتاب »برخیـز و اول تو بکش« درباره 
سـابقه ترورهای رژیم صهیونیسـتی در سـال 20۱۸ 
منتشـر کـرد، تأییـد شـده کـه اسـرائیلی ها بـا ارسـال 
یـک بسـته پسـتی حاوی یـک کتاب ایشـان را هدف 
بـه  توجـه  بـا  خوشـبختانه  ولـی  دادنـد.  قـرار  تـرور 
نحـوه بازکـردن آن کتـاب، ایشـان صدمـات جـدی 
یـک  و  ندیـد  بشـود،  بـه شـهادت شـان  کـه منجـر 
دسـتش را از بازو و دو انگشـت دسـت دیگرش را از 
دسـت داد و لطماتی هم به گوش و چشـم ایشـان 
وارد شـد. اسـرائیلی ها بـرای بـه شکسـت  کشـاندن 
حـزب اهلل  قدرت یابـی  و  تأسـیس  رونـد  و  پروسـه 
دسـت بـه چنیـن تـرور هدفمنـدی زدنـد. امـا هـم 
نابخردانـه،  هـم  و  نرسـیدند  دلخـواه  نتیجـه  بـه 
یک سـمبل مقاومـت ضداسـرائیلی تولیـد کردند. 
زیـرا ایشـان طـی سـالیان بعـد کـه در قیـد حیـات 
ضداسـرائیلی اش  موضـع  ایـن  از  همـواره  بـود، 
بـه  بلکـه  تـرور  ایـن  دلیـل  بـه  نـه  می کـرد،  دفـاع 

دلیـل اهدافـی کـه در سیاسـت خارجـی جمهـوری 
اسـامی وجـود داشـت و بـه دلیـل ظلمـی کـه بـر 
مردم فلسـطین و کشـورهای منطقه رفتـه بود هم 
از نظـر اشـغال خـاک لبنـان و هـم اشـغال خـاک 
مصـر و خـاک اردن کـه در پـی تأسـیس ایـن رژیـم 

تحقـق یافتـه بـود.
ایشـان بعـد از مجـروح شـدن بـرای درمـان بـه 
کـه  محمود هاشـمی  آقـای  گردیـد.  اعـزام  آلمـان 
اداره خاورمیانـه وزارت خارجـه  آن زمـان رئیـس 
را تحـت پوشـش خـود داشـت بـه دمشـق رفـت و 
مـن بـا حفـظ سـمت و کارهایـی کـه در وزارت امـور 
خارجـه داشـتم، سرپرسـتی ایـن اداره را هـم بـرای 
تـداوم آن اسـتراتژی و سیاسـت های طراحی شـده 
جمهـوری اسـامی بـه عهـده گرفتـم و ایـن باعـث 
طراحـی  همـکاری،  ارتبـاط،  حقیقـت  در  کـه  شـد 
و مسـائلی کـه بـه سیاسـت خارجـی کشـور در ایـن 
منطقـه مربـوط می شـد، تسـهیل و منابـع مـادی و 

معنـوی بیشـتری بـه آن تخصیـص داده شـود. 
بـه  معتقـد  کـه  حـال  عیـن  در  ایشـان  یعنـی 
تبلـور  و  نمـاد  عنـوان  بـه  حـزب اهلل  قدرت یابـی 
مقاومت مشـروع لبنان بود از هر فعالیت سیاسـی 
و طراحـی در ارتقـا این نونهال هـم دریغ نمی کرد. 
محتشـمی پور  آقـای  کـه  دوران  همـان  در  مثـا 
در آلمـان عمـل جراحـی دسـت، گـوش و چشـم 
و  ایـران  روابـط  بیـن  مشـکاتی  داشـت،  خویـش 
عربسـتان بعـد از حـج شـکل گرفـت، آقـای ملـک 
فهـد بـه دلیـل ایـن کـه می دانسـت ایشـان ارتبـاط 
نزدیکـی بـا رهبـر فقید انقـاب و دفتر ایشـان دارد، 
درخواسـت کـرد کـه بـرای حـل مشـکات ایـران و 
آلمـان  در  ایشـان  و  خـودش  نماینـده  عربسـتان، 
دیدارهایی داشـته باشـند و مسائل را با هم مطرح 
کننـد و وزارت امـور خارجه و تصمیم گیـران ایرانی 
هـم قبـول کردنـد و سلسـله مذاکراتـی در چنـد دور 
ایـن شـد کـه  بـه  صـورت گرفـت کـه نهایتـا منجـر 
یخ هـای روابـط دو کشـور آب شـود و روابـط بهبـود 

پیـدا کنـد. 
یـک  عنـوان  بـه  محتشـمی پور  آقـای  بنابرایـن 
ضـد  جنبـه  فقـط  کـه  کسـی  یـا  تنـدرو  روحانـی 
جفاسـت  و  نمی شـود  شـناخته  دارد،  آمریکایـی 
بـه وی و نقـش سـازنده ای کـه بـرای ایجـاد صلـح 
ایشـان  نشـود.  اشـاره  داشـت،  منطقـه  در  ثبـات  و 
اجـازه نـداد جامعـه لبنـان چنـد پـاره شـود کـه هـم 
دامـن سـایر کشـورها و مخصوصـا مصـر و اردن و 
هـم دامـن غربیهـا و آنسـوی مدیترانـه را بگیـرد. 
ایشـان یـک فرد سیاسـی، یک دیپلمـات باهوش و 
آشـنا به مسـائل منطقـه و صحنـه بین المللی بود. 
بـه اصـول خـود پایبنـد و صریـح و صـادق بـود، بـر 
نظراتـش تـا حـدی کـه برایـش یقیـن حاصل شـده 
هـم  دگمـی  فـرد  حـال  عیـن  در  می ایسـتاد  بـود، 
نبـود. مـن در خیلـی از سـال ها بـا ایشـان همـکاری 
بـه  ایشـان عشـق  بـودم.  نزدیـک آشـنا  از  و   کـردم 
مـردم و میهـن، اعتقـاد بـه قانـون اساسـی و نقـش 
نقـش  جامعـه،  مدیریـت  و  انقـاب  در  مـردم 
رکـن  عنـوان  بـه  رسـانه  بـه  اعتقـاد  و  مطبوعـات 

داشـت. دموکراسـی  چهـارم 
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دوستان را در دل رنجها باشد که آن بهیچ داروی خوش 
نشـود، نـه بخفتـن نـه بگشـتن و نـه بخـوردن اال بدیـدار 
دوسـت کـه ِلقـاء اْلَخِلْیـِل ِشـَفاُء الَعلْیـِل تـا حـّدی کـه اگـر 
منافقـی میـان مؤمنـان بنشـیند از تأثیر ایشـان آن لحظه 
ْیـَن آَمُنـْوا َقاُلـْوا  مؤمـن میشـود کقولـه تعالـی َواَِذا َلُقواالذِّ
آَمنـاّ َفَکیـَف کـه مؤمـن بـا مؤمن بنشـیند چـون در منافق 
ایـن عمـل میکند بنگـر کـه در مؤمن چه منفعتهـا کند...
بیـرون  تـاالر  از  دانشـجویان  شـد،  تمـام  کـه  سـخنرانی 
ناهمـوار  دانشـگاه،  زمیـن  و  بـود  زیـاد  جمعیـت  زدنـد، 
بود. دانشـگاه شـهید بهشـتی در دامنه کوه سـاخته شـده 
اسـت و کنـار درب ورودی دانشـگاه اختـاف سـطح قابـل 
توجهی داشـت. یکی از دوسـتان دانشـکده حقوق بدون 
توجـه بـه ایـن اختـاف سـطح، از پشـت سـر و از فاصلـه 
دو سـه متـری بـه زمین خـورد. دوسـتان سـریع او را درون 
اتومبیلـی قـرار دادند و به بیمارسـتان آیـت اهلل طالقانی 
بردند. چند سـاعت بعد وقتی واقعه را به سـخنران خبر 
مـی دهنـد، شـتابان خود را به بیمارسـتان می رسـاند و از 

دانشـجویی کـه نمـی شـناخت عیـادت مـی کند.
در سـاختمان دبیرخانـه کنفرانـس حمایـت از انتفاضـه 
مردم فلسـطین از کتاب صهیونیسـم که توسـط مرحوم 
لـواء رودبـاری ترجمه و توسـط دفتر مطالعات سیاسـی و 
بین المللـی وزارت امـور خارجـه چاپ شـده بـود تعریف 
مـی کـردم و یـک جلـد آن را برای ایشـان بـردم و توضیح 
مفصلـی در ایـن مـورد دادم و تـاش کـردم تفـاوت بیـن 
صهیونیسـم و یهودیـت و مفهـوم صهیونیسـم و انـواع 
مدخـل  واقـع  در  کتـاب  دهـم.  توضیـح  را  صهیونیسـم 
صهیونیسـم دائرةالمعـارف مرحـوم دکتـر عبـد الوهـاب 
را  کتـاب  کـرد،  گـوش  تـا آخـر صحبتـم  بـود،  المسـیری 
گرفـت و تشـکر کـرد و پرسـید همیـن جلـد اسـت؟ گفتـم 
بلی رو به مسـئول دفتر خود کرد و گفت لطفا یک سـری 
دکتـر  مرحـوم  دائرةالمعـارف  جلـدی  هشـت  کتـاب  از 
عبـد الوهـاب المسـیری کـه توسـط موسسـه مطالعـات و 
پژوهشـهای تاریخ خاورمیانه ترجمه و توسـط دبیرخانه 
فلسـطین  انتفاضـه  از  حمایـت  بین المللـی  کنفرانـس 
منتشـر شـده بـود را برایـم آوردنـد و بـه مـن هدیـه دادند. 
بیـش از هـر چیـز برایـم ایـن موضـوع مهـم بـود کـه تـا 
پایـان صحبـت هـای مـن در مـورد کتـاب حتـی اشـاره ای 
هـم ندیـدم کـه مـا نـه تنهـا ایـن کتـاب را و نویسـنده آن را 
و موضـوع آن را مـی دانیـم، بلکـه ایـن دائـرة المعـارف 
هشـت جلـدی اسـت کـه بـه فارسـی برگـردان شـده و بـه 

چـاپ رسـیده اسـت.
پیـش از برگـزاری یکـی از اجـاس هـای کنفرانـس بیـن 
سـاختمان  در  فلسـطین  انتفاضـه  از  حمایـت  المللـي 
بـرای  کـه  دانشـجویانی  از  نفـر  چنـد  همـراه  بـه  قدیـم 
برپایـی اجـاس کمـک مـی کردند، نشسـته بودیـم. یکی 
از دانشـجویان از جابجایـی در قـوه قضاییـه و رفتـن آیـت 
اهلل یـزدی اظهـار خشـنودی می کرد؛ ایشـان بـدون اینکه 
برافروختـه  چهـره  از  نارضایتـی  آورد،  زبـان  بـر  سـخنی 
اش روشـن بـود. چهـره ای کـه بارهـا و بارهـا بـا لبخنـد و 
تبسـم دیـده بـودم. بـرای مـن تعجـب آور بـود. بویـژه در 
آن دوره زمانـی و بـا آن پدیـد آمـدن آن همـه اختـاف 
دیـدگاه سیاسـی و ... بعدهـا پـی بـردم کـه ایشـان حاضـر 

بـا رژیـم شـاه، همـراه  کـه در دوره مبـارزه  نبـود کسـانی 
امـام خمینـی)س( حضـور داشـتند ولـو اینـک در جریان 
سیاسـی دیگـری بودنـد،  و آنهایـی که در جریان مبـارزه و 
همراهـی امـام خمینـی)س( حضـور نداشـتند و یـا کمتر 
حضـور داشـتند نبودنـد، را مسـاوی نـگاه کنـد. زحمـات 
و سـختی هـای زنـدان  و تبعیـد انقابیـون دوره مبـارزه را 

هرگـز فرامـوش نمـی کـرد ...
در میانـه جنـگ سـی و سـه روزه بـه همـراه یکـی دو نفر از 
علمـاء بـه لبنـان آمد. هـر از چند گاهی با حجت االسـام 
و المسـلمین سـید هـادی خامنـه ای و حجـت االسـام 
والمسـلمین کیـان ارثی به لبنان می آمدنـد. آن روزهای 
روزهـای  در  جنـگ  کـه  هنگامـی  و  آمدنـد  هـم  سـخت 
پایانـی بـود بـه آقای نصـر اهلل دبیرکل محتـرم حزب اهلل 
پیـام دادنـد که همان گونه که امام خمینـی)س( رضوان 
اهلل تعالـی علیـه پـس از فتـح خرمشـهر پیـام دادنـد کـه 
خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد، شـما هم پیامـی بدهید و این 

پیـروزی خدایـی را اعـام کنید...
وقتـی اسـرای لبنانـی و حتی برخـی زندانیـان غیر لبنانی 
اجسـاد  و  شـدند  آزاد  صهیونیسـتی  رژیـم  زندانهـای  از 
شـهدا با برخی اجسـاد سـربازان اسـرائیلی تبادل شـدند، 
ایشـان بافاصله به لبنان شـتافتند و ضمن مشارکت در 
مراسـم قدردانی از اسـرا و خانواده آنها و خانواده شـهدا، 
بـا مـردم، حـزب اهلل و مقاومـت لبنـان همراهـی کردنـد. 
ایشـان و هیـات همـراه بـا تـک تـک زندانیـان و خانـواده 
شـهدا دیـدار کردنـد و پیـروزی بـزرگ بازگشـت اسـرای 

زندانـی بـه خانـه و کاشـانه را تبریـک گفتنـد.
از  تعـدادی  همـراه  بـه  غـزه  روزه  جنـگ 22  اواسـط  در 
فعـاالن طرفـدار مردم فلسـطین به بیروت آمـده بودند. 
ایشـان اصلی ترین سـخنران از طرف جمهوری اسـامی 
ایـران در ایـن کنفرانـس مهـم بـود.  از متـن سـخنرانی 
نوشـته شـده راضـی نبـود و یکـی از دوسـتان هـم موافـق 
بـود و مـی گفـت این متن برای ایشـان مناسـب نیسـت و 
باید انقابی تر نوشـته شـود. سـخنان متعددی و عبارت 
هـای گوناگونـی مطرح شـد، بـه من گفتند تا آیه ۱9 سـوره 
توبـه را اضافـه کنم؛ آنجـا که خدای مهربـان می فرماید:  
اجعلتـم سـقایة الحـاج وعمـارة المسـجد الحـرام کمـن 
آمن باهلل والیوم اآلخر وجاهد فی سـبیل اهلل ال یسـتوون 

عنـد اهلل واهلل ال یهـدی القـوم الظالمیـن
آیا سـیراب سـاختن حاجیان و آباد کردن مسـجد الحرام 

روز  و  خـدا  بـه  کـه  پنداشـته اید  کسـی  ]کار[  هماننـد  را 
بازپسـین ایمـان آورده و در راه خـدا جهـاد می کنـد؟ ]نـه، 
ایـن دو[ نـزد خـدا یکسـان نیسـتند، و خـدا بیدادگـران را 

هدایـت نخواهـد کـرد.
گفتـه انـد کـه در ابتـدای انقاب چـون آیـت اهلل علی اکبر 
اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیـس  رفسـنجانی  هاشـمی 
بود، حجت االسـام و المسـلمین علی اکبر ناطق نوری 
وزیـر کشـور بـود، دکتـر علی اکبـر والیتی وزیر امـور خارجه 
بـود و علـی اکبـر محتشـمی پـور هـم سـفیر کشـورمان در 
سـوریه و وزیـر کشـور بـود و همگـی نـام کوچکشـان علـی 
اکبـر بـود، برخـی از خارجـی هـای دور دسـت کـه بـا زبـان 
و فرهنگ ما آشـنایی نداشـتند، فکر کـرده بودند، عبارت 
علـی اکبـر هـم جزئـی از القـاب مسـئوالن ایرانی اسـت ... 
بـا وجـود اینکـه هر یک از شـخصیت های فوق عزیـز و در 
جـای خـود منشـاء خدماتـی بـوده انـد، بـا ایـن حـال علی 
اکبـر محتشـمی پـور جایـگاه ویـژه ای نـزد امـام داشـت. 
خـود ایشـان در مـورد سـخنان آن علـی اکبـر دیگـر )دکتـر 

والیتـی( چنیـن مـی گوید:
گایـه  وزیـران  از  برخـی  از  والیتـی  دکتـر  موقعـی  یـک 
اینهـا در سیاسـت های خارجـی دخالـت  کـه  بـود  کـرده 
مـی کننـد و بـرای وزارت خارجـه مشـکاتی ایجـاد مـی 
مهنـدس  بـرای  نوشـتند  نامـه  امـام  حضـرت  شـود. 
همـه  اینکـه  ولـو  کـه  فرمودنـد  و  موسـوی  )میرحسـین( 
وزارتخانه هـا مسـئولیت مشـترک دارنـد امـا هـر وزیـری 
در حیطـه وزارتخانـه خـودش مسـئولیت مسـتقیم دارد 
و بایـد پاسـخگو باشـد و وزیـران نبایـد در کار دیگـر وزیران 
و وزارتخانه هـا دخالتـی داشـته باشـند و در این خصوص 
وزارت خارجـه و شـخص وزیـر امـور خارجـه را مثـال زده 

بودنـد.
مـا  کـه  دومـی  دور  در  کـه  شـد  باعـث  نامـه  همیـن 
از  اعتمـاد  رای  کشـور(  وزیـر  عنـوان  )بـه  می خواسـتیم 
مجلس بگیریم، مخالفان من در مجلس، آمدند و این 
نامـه امـام را مطـرح کردنـد کـه تنهـا کسـی کـه در دولـت 
راجـع بـه مسـائل خارجـی از جملـه آمریـکا، اسـرائیل و 
فلسـطین و لبنـان و جاهـای دیگـر اظهـار نظـر مـی کنـد 
ایشـان  امـام  اسـت پـس، منظـور  پـور  آقـای محتشـمی 
اسـت و ایشـان مخالـف مشـی امـام عمـل می کننـد و لذا 
یـک چنیـن نامـه تندی را برای نخسـت وزیر فرسـتادند و 

اشـاره بـه ایـن موضـوع کردنـد.
اتفاقـا امـام کـه مباحـث مجلـس را پیگیـری مـی کردنـد، 
وقتـی ایـن بحث هـا داغ می شـود، به حـاج احمـد آقـا می 
فرمایـد احمـد! ایـن هـا در مجلـس بـا مطـرح کـردن این 
نامـه چماقـی را درسـت مـی کننـد کـه آقـای محتشـمی 
را حـذف کننـد. به یکـی از نماینـدگان مجلـس بگـو کـه 
سـوالی در ایـن رابطـه از مـن بکنـد.  لـذا در آن زمان زنگ 
مـی زننـد به حجت االسـام مجیـد انصاری که شـما یک 
سـوالی مطـرح کنیـد از امـام کـه آیا شـما نظرتـان از طرح 
ایـن نامـه آقـای وزیـر کشـور، آقـای محتشـمی بودنـد؟!. 
بـرای  و  کنـد  مـی  اسـتفتا  را  نامـه  ایـن  انصـاری  آقـای 
جمـاران و امـام مـی فرسـتد. امـام نیـز جـواب مـی دهـد 
منظـور مـن از آن نامـه آقای محتشـمی نبوده و ایشـان با 
هـوش سیاسـی خـود به  اسـام و ایران خدمت کـرده اند.

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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افراط و تفریط در دیپلماسی نداشت 
محمد شریعتي دهاقان آشنایی نخستین خود با سیدعلی اکبر محتشمی پور را مرهون فعالیت هاي سیاسي پیش از انقاب اش در 
همکاري با روحانیون و یاران امام )ره( می داند. شریعتی بعدها در مسئولیت های متعدد در عرصه سیاست خارجی و داخلی از 
جمله به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی محتشمی پور که در برهه ای وزیر کشور شد، ارتباط و همکاری تنگاتنگی با او داشت و از 

نزدیک با ویژگی های منحصر به فرد این یار وفادار امام آشنا شد. این گفت وگو روایتی خواندنی از این آشنایی است.

مرحـــوم  بـــا  شـــما  آشـــنایی  ســـابقه   
برمـــی  زمانـــی  چـــه  بـــه  محتشـــمی پور 

؟ د د گـــر
مـــن آقـــای محتشـــمی پور را از زمانـــی کـــه در 
نجـــف خدمـــت امـــام و از یـــاران ایشـــان بـــود، 
می دیـــدم و می دانســـتم ایشـــان جـــزو یـــاران 
وفـــادار بـــوده اســـت. آقـــای محتشـــمی همیشـــه 
در آنجـــا بســـیار آرام و بـــه دور از غوغـــا بـــود و 
ایـــن در حالـــی بـــود کـــه برخـــی از دوســـتانی کـــه 
تـــاش می کردنـــد  در آنجـــا حضـــور داشـــتند 
مشـــغول  اهمیـــت  کـــم  مســـائل  بـــا  را  خـــود 
ــن  ــه ایـ ــتمی بـ ــای محشـ ــهرت آقـ ــا شـ ــد امـ کننـ
بـــود کـــه آرام و بـــه دور از مســـائل حاشـــیه ای و 
مـــواردی کـــه دامـــن گیـــر برخـــی از افـــراد شـــده 
بـــود، تحـــوالت را دنبـــال می کـــرد. ایشـــان بـــر 
اســـاس هدفـــی کـــه داشـــت دوری از وطـــن را 

را  کشـــور  از  خـــارج  اتفاقـــات  و  بـــود  برگزیـــده 
بررســـی می کـــرد. مـــن در آن موقـــع بـــا آقـــای 
ــی  ــا وقتـ ــتم تـ ــدی نداشـ ــت و آمـ ــمی رفـ محتشـ
کـــه بعـــد از انقـــاب، نخســـتین بـــار زمانـــی کـــه در 
کمیســـیون سیاســـت خارجـــی مجلـــس حضـــور 
یافتـــم، ایشـــان را دیـــدم. ایشـــان بـــه عنـــوان 
ســـفیر کشـــورمان در ســـوریه حضـــور داشـــت و 
ــن  ــرد و مـ ــال می کـ ــم دنبـ ــان را هـ ــوالت لبنـ تحـ
بـــرای بررســـی موضوعـــی بـــه لبنـــان رفتـــم و از 

ــردم. ــدا کـ ــنایی پیـ ــان آشـ ــا ایشـ ــک بـ نزدیـ
ــمی پور  ــای محتشـ ــا آقـ ــه بـ ــی کـ  در مقطعـ
را  ایشـــان  کردیـــد،  همـــکاری  نزدیـــک  از 

چگونـــه دیدیـــد؟
ــای محتشـــمی  ــدا آقـ ــاره کـــردم ابتـ ــه اشـ چنانکـ
را در کمیســـیون خارجـــی مجلـــس دیـــدم و بـــه 
همـــراه مســـئول نهضت هـــای ســـپاه وقـــت کـــه 

ــوریه و  ــه سـ ــفری بـ ــود، سـ ــادی بـ ــای میردامـ آقـ
ـــان  ـــاق ایش ـــه اتف ـــن ب ـــتم. م ـــان داش ـــه لبن ـــد ب بع
ــا  بـــرای مســـئله درگیری هایـــی کـــه در ســـوریه بـ
رئیـــس جنبـــش توحیـــد در طرابلـــس لبنـــان 
و همچنیـــن درگیری هایـــی کـــه در ســـوریه بـــا 
یاســـر عرفـــات در لبنـــان بـــه وجـــود آمـــده بـــود، 
راهـــی ایـــن ســـفر شـــده بـــودم. مســـائلی اتفـــاق 
افتـــاده بـــود کـــه مـــن از نزدیـــک بـــا محتشـــمی 
کار  در  جـــدی  و  مخلـــص  را  او  و  شـــدم  آشـــنا 
دیـــدم. در عیـــن حـــال اگـــر هـــم اختافـــی بـــود 
راحـــت می توانســـتیم مســـائل اختافـــی را در 

ــم. ــان بگذاریـ میـ
کـــه در آن مقطـــع، حرکـــت  بـــه خاطـــر دارم 
توحیـــد در طرابلـــس بـــه یاســـر عرفـــات تمایـــل 
پیـــدا کـــرده بـــود و آقـــای محتشـــمی بـــه عنـــوان 
اخـــوان  بـــه  نســـبت  ســـوریه  در  ایـــران  ســـفیر 

روایت محمد شریعتي دهاقان معاون حقوقی و پارلمانی در دوران وزارت کشور 

دیپلمات
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ایـــن  و  نداشـــت  بینـــی  خـــوش  المســـلمین 
ایـــن ســـفر  بـــه  مـــا  ابـــراز می کـــرد.  را  مســـاله 
ـــا از نزدیـــک مســـائل لبنـــان و طرابلـــس  رفتیـــم ت
و  طرابلـــس  وقـــت  آن  در  کنیـــم.  بررســـی  را 
محاصـــره  در  لبنـــان  محله هـــای  از  برخـــی 
اســـامی  جمهـــوری  در  بـــود.  ســـوریه  ارتـــش 
ــه در  ــوریه کـ ــا سـ ــر بـ ــه اگـ ــود کـ ــن بـ ــر ایـ ــل بـ اصـ
ـــن  ـــت ای ـــان اس ـــم پیم ـــود، ه ـــد ب ـــظ اس دوره حاف
هـــم پیمانـــی بـــه ایـــن معنـــا نیســـت کـــه همـــه 
ــت  ــا سیاسـ ــق بـ ــه منطبـ ــردش در منطقـ عملکـ

ســـوریه باشـــد.
آن موقـــع ســـوریه در دوره حافـــظ اســـد دچـــار 
درگیری هایـــی شـــده بـــود و حتـــی جنبش هـــای 
تضـــادی  خاطـــر  بـــه  فلســـطینی  و  حمـــاس 
اســـامی  گرایش هـــای  بـــا  بعـــث  حـــزب  کـــه 
داشـــتند، اصـــا جایـــی در ایـــن کشـــور نداشـــتند. 
ــوان  ــا اخـ ــوریه بـ ــام سـ ــری نظـ ــر درگیـ ــه خاطـ بـ
خاصـــی  حساســـیت  حمـــا  در  المســـلمین 
آقـــای  و  داشـــت  وجـــود  اخـــوان  بـــه  نســـبت 
محتشـــمی هـــم همیـــن حساســـیت را داشـــت. 
مـــا متوجـــه بودیـــم کـــه ایـــران بـــه عنـــوان یـــک 
کشـــور انقابـــی نمی توانـــد بـــه طـــور کامـــل یـــک 
طـــرف ایـــن تقابـــل را بگیـــرد و علیـــه دیگـــری 
ــود  ــر خـ ــتقال نظـ ــران اسـ ــود. ایـ وارد جنـــگ شـ
بایـــد در چارچـــوب روابـــط بیـــن  را داشـــت و 
دشـــمنی  نبایـــد  و  می کـــرد  عمـــل  االســـامی 
بـــه  هـــم  را  اســـامی  گروههـــای  و  جناح هـــا 
جـــان می خریـــد. یکـــی از اتفاقـــات مهمـــی کـــه 
ــه ارتـــش ســـوریه  ــا روی داد ایـــن بـــود کـ در آنجـ
طرفـــداران یاســـر عرفـــات را محاصـــره کـــرده 
ـــرده  ـــاد ک ـــی ایج ـــکل بزرگ ـــاله مش ـــن مس ـــود و ای ب
ـــه  ـــی ک ـــر و ارتباط ـــا تدبی ـــتیم ب ـــا توانس ـــا م ـــود ام ب
آقـــای محتشـــمی پور داشـــتیم  بـــا  از نزدیـــک 
از نفـــوذ ایشـــان در ســـوریه و لبنـــان اســـتفاده 
ـــمی  ـــای محتش ـــم. آق ـــل کنی ـــاله را ح ـــرده و مس ک
بســـیار جـــدی بـــود و در وفـــاداری اش بـــه آرمـــان 
امقـــاب اســـامی شـــکی وجـــود نداشـــت. دیـــد 
وســـیعی داشـــت. یقینـــا مرزهـــای جمهـــوری 
اســـامی را فقـــط در مـــرز کنونـــی نمی دانســـت و 
مرزهـــا را بـــر اســـاس توســـعه طلبـــی اســـرائیل در 
ــرائیل  ــرد اسـ ــاس می کـ ــر می گرفـــت و احسـ نظـ
ــاک نیســـت  ــای اســـام خطرنـ ــرای دنیـ فقـــط بـ
ایـــران هـــم یـــک خطـــر بـــزرگ  بـــرای  بلکـــه 
ــدگاه  ــن دیـ ــا ایـ ــن رو بـ ــد. از ایـ ــمار می آیـ ــه شـ بـ
وســـیعی کـــه داشـــت توانســـت مبارزاتـــی را کـــه 
در لبنـــان علیـــه اســـرائیل شـــکل گرفتـــه بـــود، 
کـــه  را  و تشـــکلی  کنـــد  کمـــک و ســـازماندهی 
بســـیار اثربخـــش بـــود در ســـالهای بعـــد پایـــه 

ــد.  ــاری کنـ ــذاری و آبیـ گـ
ــامی  ــوری اسـ ــام جمهـ ــع نظـ  در آن مقطـ
ایـــران تـــازه شـــکل گرفتـــه بـــود و قاعدتـــا 
ــی از  ــه نمایندگـ ــه بـ ــانی کـ ــا و کسـ دیپلماتهـ
ــور  ــه حضـ ــم منطقـ ــوالت مهـ ــران در تحـ ایـ

پیـــدا می کردنـــد کار ســـختی داشـــتند تـــا 
مـــورد پذیـــرش قـــرار گیرنـــد و حرفشـــان 
در  محتشـــمی پور  آقـــای  شـــود.  شـــنیده 
ویژگی هایـــی  چـــه  بـــا  فضایـــی  چنیـــن 
تعامـــل برقـــرار می کـــرد کـــه بعدهـــا پایـــه 
ــم  ــه ای هـ ــم منطقـ ــان مهـ ــک جریـ ــذار یـ گـ

ــد؟ شـ
سیاســـت  مســـائل  بـــا  محتشـــمی پور  آقـــای 
ـــم  ـــون ه ـــت چ ـــنایی داش ـــی آش ـــه خوب ـــی ب خارج
ــائل  ــود و هـــم مسـ ــته بـ ــور زیسـ ــارج از کشـ در خـ
خارجـــی را پیگیـــری می کـــرد. ایشـــان همـــان 
ــش  ــف مبارزاتـ ــام در نجـ ــار امـ ــه در کنـ ــت کـ وقـ

را دنبـــال می کـــرد و بـــه یـــاران امـــام پیوســـت 
تحـــوالت خـــارج از کشـــور ماننـــد رویدادهـــای 
ســـوریه، لبنـــان و منطقـــه را پیگیـــری می کـــرد. 
ــود.  ــترده بـ ــیار گسـ ــه بسـ ــن زمینـ نگاهـــش در ایـ
ـــعی  ـــود و س ـــی ب ـــرد مردم ـــک ف ـــن ی ـــر ای ـــاوه ب ع
ــائل  ــه مسـ ــه بـ ــی کـ ــع و عمقـ ــا تواضـ ــرد بـ می کـ
ــود  ــه بـ ــی کـ ــر مقامـ داشـــت، ارتباطـــش را در هـ
بـــا مـــردم حفـــظ کنـــد و ایـــن خـــودش یـــک 
ویژگـــی خاصـــی بـــود. ایشـــان زمانـــی خالصانـــه 
از آرمانهـــای انقـــاب پیـــروی می کـــرد کـــه در 
آن مقطـــع نـــان و منصـــب تقســـیم نمی کردنـــد 
ــود.  ــداکاری بـ ــارزه و فـ و فقـــط محرومیـــت و مبـ
ــی  ــت انقابـ ــا ژسـ ــی بـ ــت برخـ ــن اسـ االن ممکـ
یـــا شـــعار انقابـــی بخواهنـــد هـــم بـــه منصـــب 
ــیر  ــان در مسـ ــی ایشـ ــند ولـ ــان برسـ ــه نـ ــم بـ و هـ
ـــزد  ـــت. ن ـــش می رف ـــی پی ـــه خوب ـــری ب ـــی گ انقاب
امـــام شـــناخته شـــده بـــود و منطقـــه ســـوریه و 

لبنـــان را هـــم بـــه خوبـــی می شـــناخت.
حضـــور  بـــرای  فضـــا  زمانـــی،  مقطـــع  آن  در   
بـــه  دیگـــر  کشـــورهای  در  ایـــران  نماینـــدگان 
ــل  ــور محـ ــه در کشـ ــردی کـ ــه فـ ــود کـ ــه ای بـ گونـ
ماموریتـــش ســـفیر بـــود، بایـــد احتـــرام الزم را 
بـــه دســـت مـــی آورد تـــا مـــورد وثـــوق کشـــورهای 
دیگـــر قـــرار گیـــرد و بتوانـــد بـــا آنهـــا هـــم پیونـــد 
برقـــرار کنـــد. ایشـــان در ســـوریه احتـــرام خـــاص 
و نفـــوذ کلمـــه داشـــت. وقتـــی کـــه از مقام هـــای 
را  ارتباطـــی  و  می خواســـت  را  کاری  ســـوری 
ایـــن  و  مـــی آورد  دســـت  بـــه  می کـــرد  طلـــب 
امـــر متقابـــل بـــود و ایشـــان هـــم هـــر چـــه آنهـــا 
بـــه  را  کار  و  می کـــرد  پیگیـــری  می خواســـتند 
ســـرانجام می رســـاند. ایـــن نفـــوذ ســـبب شـــد 
موضوعـــات  پیگیـــری  و  دیپلماســـی  مســـائل 
ـــه ای  ـــه گون ـــان و ســـوریه را ب ـــی منطقـــه لبن انقاب
جلـــو ببـــرد کـــه فقـــط ســـفیر در ســـوریه نباشـــد. 
ـــا  ـــم عم ـــان را ه ـــائل لبن ـــی مس ـــه نوع ـــع ب در واق
ـــکار  ـــور پی ـــا مح ـــد ت ـــرده بودن ـــذار ک ـــان واگ ـــه ایش ب
ــد. ــق باشـ ــوریه در دمشـ ــان وسـ ــه لبنـ ــوط بـ مربـ
 در حقیقـــت اتفاقـــی کـــه در ســـوریه علیـــه 
ـــق  ـــش عم ـــه افزای ـــان رخ داد در بحبوح ایش
نفـــوذ و نقـــش آفرینـــی ایشـــان بـــود دربـــاره 

آن حادثـــه بفرماییـــد
ـــی  ـــش مهم ـــل نق ـــه دلی ـــمی ب ـــای محتش ـــه آق بل
از  کـــه در آن مقطـــع داشـــت و حمایتـــی کـــه 
در  مســـلمان  مبـــارز  و  مقاومـــت  جریان هـــای 
منطقـــه بـــه ویـــژه در لبنـــان و فلســـطین انجـــام 
رژیـــم  تـــرور  هدف هـــای  از  یکـــی  مـــی داد، 
پســـتی  بســـته  یـــک  گرفـــت.  قـــرار  اســـرائیل 
ارســـال شـــده بـــود و آقـــای محتشـــمی خـــودش 
آن پاکـــت را بـــاز کـــرد و همیـــن امـــر ســـبب شـــد 
ــود.  ــر شـ ــده منفجـ ــذاری شـ ــب گـ ــت بمـ آن پاکـ
ــه  ــک حادثـ ــدف یـ ــورد هـ ــب او مـ ــن ترتیـ ــه ایـ بـ
ــه  ــر آن از ناحیـ ــت و در اثـ ــرار گرفـ ــتی قـ تروریسـ
چشـــم، گـــوش و هـــر 2 دســـت آســـیب دیـــد و 

یـــک دســـت او از مـــچ قطـــع شـــد.
دشـــمن  طـــرف  از  دقیقـــا  محتشـــمی  آقـــای 
اســـرائیل شـــناخته شـــده بـــود و بـــه همیـــن دلیـــل 
جـــزو اهـــداف تروریســـتی آنهـــا قـــرار گرفـــت. 
وقتـــی ایـــن انفجـــار رخ داد ایشـــان بـــا جـــرات و 
شـــهامت و تکبیرگویـــان خـــود را بـــه آمبوالنـــس 
رســـاند تـــا بـــه بیمارســـتان بـــرود یعنـــی تـــاش 
ـــا اینکـــه انفجـــار بمـــب یـــک  کـــرد خـــود را نبـــازد ب
دســـت ایشـــان را قطـــع کـــرده بـــود و بـــه دســـت 
دیگـــر آســـیب رســـانده بـــود ولـــی روحیـــه خـــود 
را نباخـــت و خـــودش ســـوار ماشـــین شـــد و بـــه 
ــل  ــرای تکمیـ ــم بـ ــد هـ ــت و بعـ ــتان رفـ بیمارسـ

معالجـــات بـــه خـــارج کشـــور مراجعـــت کـــرد.
  ایشـــان دارای چـــه ویژگی هایـــی بودنـــد 
و  جریان هـــا  اغلـــب  وثـــوق  مـــورد  کـــه 
قـــرار  ای  منطقـــه  و  سیاســـی  گروههـــای 
گرفتـــه بودنـــد؟ ایـــن مقبولیـــت تـــا چـــه 

آقای محتشمی پور با مسائل 
سیاست خارجی به خوبی آشنایی 
داشت چون هم در خارج از کشور 
زیسته بود و هم مسائل خارجی را 
پیگیری می کرد. ایشان همان وقت 
که در کنار امام در نجف مبارزاتش 

را دنبال می کرد و به یاران امام 
پیوست تحوالت خارج از کشور 

مانند رویدادهای سوریه، لبنان و 
منطقه را پیگیری می کرد. نگاهش 
در این زمینه بسیار گسترده بود 

عالوه بر این یک فرد مردمی بود و 
سعی می کرد با تواضع و عمقی که 
به مسائل داشت، ارتباطش را در 
هر مقامی که بود با مردم حفظ 

کند و این خودش یک ویژگی 
خاصی بود

دیپلمات

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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انـــدازه بـــه کار آمـــد تـــا بتواننـــد اهـــداف 
کننـــد؟ پیگیـــری  را  خـــود 

از  داشـــت  محتشـــمی  آقـــای  کـــه  کاریزمایـــی 
صداقـــت پیگیـــری کارهـــا و همچنیـــن قاطعیـــت 
و در عیـــن حـــال تفکـــری کـــه در انتخـــاب راهـــش 
داشـــت، برخاســـته بـــود و امـــام ایـــن مشـــخصات 
را در او دیـــد. ایشـــان در میـــان تمـــام کســـانی کـــه 
اهـــل مبـــارزه بودنـــد، شـــناخته شـــده بـــود. آدم 
ــود  ــط خـ ــال خـ ــن حـ ــود و در عیـ ــی بـ ــا صابتـ بـ
را انتخـــاب کـــرده بـــود و هیـــچ وقـــت ســـعی 
نمی کـــرد ایـــن خـــط را بـــا افـــراط پیگیـــری کنـــد. 
مثـــا اگـــر اختـــاف نظـــری وجـــود داشـــت ایشـــان 
کامـــل تحمـــل می کـــرد شـــاید مـــا بـــا برخـــی 
نقطـــه نظراتـــش و برخـــی کارهایـــی کـــه انجـــام 
مـــی داد، مخالـــف بودیـــم امـــا در عیـــن حـــال 
ــر را  ــراد دیگـ ــدگاه افـ ــان دیـ ــه ایشـ ــم کـ می دیدیـ
تحمـــل می کنـــد. در عیـــن حـــال اســـتدالل های 

در  می توانســـت  و  داشـــت  را  خـــود  خـــاص 
مواقـــع الزم آن اســـتدالل ها را بـــه کار گرفتـــه و 

ــود را انتخـــاب کنـــد. راه خـ
در  مسئولیتشـــان  دوره  در  ایشـــان   
سیاســـت خارجـــی بـــا چـــه موانعـــی رو بـــه 

بودنـــد؟ رو 
مـــن در ســـفری کـــه بـــه ســـوریه و لبنـــان داشـــتم 
ــتم  ــورد داشـ ــک برخـ ــان از نزدیـ ــا ایشـ ــی بـ خیلـ
ــری  ــم فکـ ــا هـ ــائل را بـ ــدیم مسـ ــق می شـ و موفـ
حـــل و فصـــل کنیـــم. اگـــر اختـــاف نظـــری بـــود 
صریـــح بیـــان می کردیـــم. ایشـــان کـــه صاحـــب 
بـــه  نســـبت  بـــود،  در مســـائل خارجـــی  نظـــر 
برخـــی از احزابـــی کـــه گرایش هـــای اســـامی 
ــن  ــع ایـ ــت. در آن مقطـ ــی داشـ ــتند، بدبینـ داشـ
ـــا شـــوروی  ـــکا ب ـــا آمری ـــارزه ب ـــه جـــای مب احـــزاب ب
وقـــت مبـــارزه می کردنـــد همیـــن امـــر باعـــث 
در  کـــه  احزابـــی  بـــه  نســـبت  ایشـــان  بدبینـــی 

ـــود.  ـــده ب ـــد، ش ـــت می کردن ـــان فعالی ـــراق و لبن ع
معتقـــد بـــود بایـــد بـــا دقـــت نـــگاه کـــرد و اجـــازه 

نفـــوذ ایـــن گرایش هـــا را در ایـــران نـــداد. 
ــا  ــان بـ ــی ارتباطشـ ــن بدبینـ ــود ایـ ــا وجـ   بـ

ــود؟ ــه بـ ــزاب چگونـ ــن احـ ــه ایـ بدنـ
بـــه عنـــوان مثـــال ایشـــان نســـبت بـــه حـــزب 
کـــه  المســـلمین  اخـــوان  احـــزاب  یـــا  الدعـــوه 
از احـــزاب ســـنی بودنـــد انتقاداتـــی داشـــت و 
معتقـــد بـــود ایـــن احـــزاب بـــه درســـتی مرکـــز 
ـــخیص  ـــد، تش ـــکا باش ـــا امری ـــد ب ـــه بای ـــارزه را ک مب
نـــداده انـــد و در عیـــن حـــال بـــا آنهـــا ارتبـــاط 
مخصوصـــا  می کـــرد  مماشـــات  و  داشـــت 
در  زمـــان  آن  صاحبنظـــران  بـــا  می توانســـت 
دیگـــر  کنـــد.  همـــکاری  مختلـــف  بخش هـــای 
اینکـــه نیرویـــی کـــه تحـــت عنـــوان حـــزب اهلل 
در لبنـــان بـــه وجـــود آورد دقیقـــا بـــر اســـاس 
افـــراد  بـــود. حتـــی  فراگیـــری همـــه جناح هـــا 

بودنـــد  پیوســـته  اهلل  حـــزب  بـــه  کـــه  دیگـــری 
ــی  ــه خوبـ ــد، بـ ــام نبودنـ ــن امـ ــزو مقلدیـ ــا جـ امـ
گرفتـــه  قـــرار  قبـــول  مـــورد  ایشـــان  ســـوی  از 
ـــود و  ـــیده ب ـــرائیل را کش ـــش اس ـــان نی ـــد. ایش بودن
احســـاس کـــرده بـــود ایـــن رژیـــم تـــا چـــه انـــدازه 
و  اســـرائیل در ســـال ۱9۸۱  اســـت.  خطرنـــاک 
۱9۸2 میـــادی تـــا آســـتانه بیـــروت پیـــش رفتـــه و 
ـــهای  ـــود و بخش ـــرده ب ـــاوز ک ـــان تج ـــوب لبن در جن
زیـــادی از ایـــن کشـــور ا تصـــرف کـــرده بـــود. آقـــای 
ایـــن احســـاس ضـــد  از  محتشـــمی پور دقیقـــا 
اســـرائیلی بـــه عنـــوان یـــک احســـاس فراگیـــر 
اســـتفاده کـــرد و حتـــی مقلدیـــن غیـــر امـــام را هـــم 
جـــذب کـــرد تـــا بتوانـــد اصـــل مبـــارزه بـــا اســـرائیل 
را پایـــه گـــذاری کنـــد نـــه اینکـــه ایـــن مبـــارزه بـــه 
ایـــران تکیـــه داشـــته باشـــد؛ یعنـــی ایشـــان تـــاش 
کـــرد کـــه از خـــود نیروهـــای محلـــی آنجـــا ایـــن راه 
ــران  ــه ایـ ــه بـ ــدون اینکـ ــد بـ ــال کنـ ــارزه را دنبـ مبـ

وابســـتگی داشـــته باشـــند. 
 وجه تمایز ایشان با سایرین چه بود؟

ــدم  ــت و عـ ــت، صابـ ــان در قاطعیـ ــز ایشـ تمایـ
ـــر  ـــا در فک ـــود اص ـــی ب ـــت طلب ـــی و ریاس دنیاطلب
کســـب پســـت نبـــود و هیـــچ کاری را بـــرای حفـــظ 
کســـب  دنبـــال  نمی کـــرد.  محاســـبه  پســـت 
ــود  ــودش نبـ ــگاه خـ ــظ جایـ ــرای حفـ ــت بـ رضایـ
او  از  و برایـــش اهمیـــت نداشـــت چـــه کســـی 
ـــا  ـــرد ب ـــعی می ک ـــال س ـــن ح ـــد در عی ـــی باش راض

ــار کنـــد. ــتانه رفتـ ــه عاقـــان دوسـ همـ
مـــن بعـــد از مســـئولیت در وزارت کشـــور در دوره 
ــوان  ــه عنـ ــی بـ ــای خاتمـ ــوری آقـ ریاســـت جمهـ
رفتـــم  لبنـــان  و  ســـوریه  بـــه  فرهنگـــی  رایـــزن 
محتشـــمی  آقـــای  دوره  از  بعـــد  را  منطقـــه  و 
ـــن  ـــان در عی ـــدم ایش ـــه ش ـــردم و متوج ـــی ک بررس
خـــودش  انقابـــی  راه  بـــه  نســـبت  کـــه  حـــال 
اطمینـــان داشـــت همـــان راه را طـــی می کـــرد 
اقشـــار و گرایش هـــای  بـــه همـــه  امـــا نســـبت 
خـــارج کشـــور پـــدری می کـــرد. بســـیاری از کســـانی 
ــتند از  ــی را نداشـ ــت انقابـ ــن حالـ ــا ایـ ــه اصـ کـ
ایشـــان حســـن نیـــت دیـــده بودنـــد و رفتـــار بســـیار 
ـــد.  ـــان دیـــده بودن ـــه ای از ایش ـــه و پدران مهربانان
آقـــای محتشـــمی ســـفارت را بـــه پایـــگاه و روابـــط 
کـــرده  تبدیـــل  اســـامی  جمهـــوری  عمومـــی 
بـــود و بـــا همـــه ارتبـــاط داشـــت مـــن در دوره 
ـــان در  ـــار ایش ـــار رفت ـــاهد آث ـــودم ش ـــئولیت خ مس

ــودم. ــان بـ ــوریه و لبنـ سـ
 ایشـــان در عرصـــه سیاســـت خارجـــی بـــه 
نوعـــی نقـــش تاسیســـی و بعدهـــا هـــم یـــک 
نقـــش پســـینی داشـــتند ایـــن دو نقـــش را 

چگونـــه مقایســـه می کنیـــد؟
مـــن معتقـــدم ایشـــان دربـــاره روابـــط ســـوریه 
افـــراط و  لبنـــان نقـــش تاسیســـی داشـــت و  و 
تفریـــط نکـــرد یعنـــی در همـــان وقتـــی کـــه مدافـــع 
روابـــط بـــا ســـوریه حافـــظ اســـد بـــود همـــان وقـــت 
ـــی  ـــا ۱۳60 اتفاق ـــال های ۱۳5۸ ت ـــدوده س در مح
در حمـــا رخ داد و درگیـــری و کشـــتار وســـیعی 
میـــان دولـــت ســـوریه بـــا اخـــوان المســـلمین 
ــود را  ــا آقـــای محتشـــمی خـ ــد امـ ــود آمـ ــه وجـ بـ
غـــرق در گرایشـــات نظـــام ســـوریه نکـــرد و از 
ــه او را  ــرد کـ ــی بـ ــد پیامـ ــظ اسـ ــرای حافـ ــام بـ امـ
از کشـــتار مـــردم در حمـــا منـــع می کـــرد. ایـــن 
بســـیار مهـــم اســـت مـــن در آن وقـــت، مســـئول 
رادیوعربـــی بـــودم همیـــن مســـاله مطـــرح شـــد 
کـــه مـــا بـــا ســـوریه هـــم پیمـــان هســـتیم و در عیـــن 
حـــال ســـوریه بـــا مردمـــش در حمـــا درگیـــری 
پیـــدا کـــرده اســـت و نحـــوه واکنـــش مـــا اهمیـــت 
ــا  ــث بـ ــن بحـ ــت ایـ ــان وقـ ــت. همـ ــادی داشـ زیـ
ــد  ــرح شـ ــم مطـ ــاط بودیـ ــه در ارتبـ ــتانی کـ دوسـ
و مســـیری را طـــی کردیـــم و گفتیـــم در نظـــام 
بشـــار اســـد ذوب نشـــویم یعنـــی تاکیـــد کردیـــم 
ــتیم  ــا ســـوریه دوســـت و هـــم پیمـــان هسـ ــه بـ کـ

آقای محتشمی به 
دلیل نقش مهمی 
که در سوریه داشت 
و حمایتی که از 
جریان های مقاومت 
و مبارز مسلمان در 
منطقه به ویژه در 
لبنان و فلسطین 
انجام می داد، یکی 
از هدف های ترور 
رژیم اسرائیل قرار 
گرفت. یک بسته 
پستی ارسال 
شده بود و آقای 
محتشمی خودش 
آن پاکت را باز کرد 
و همین امر سبب 
شد آن پاکت بمب 
گذاری شده منفجر 
شود

دیپلمات

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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ــال آن  ــه اعمـ ــه همـ ــد کـ ــه ای نباشـ ــه گونـ ــا بـ امـ
نظـــام دامـــن گیـــر مـــا شـــود؛ یعنـــی همپیمانـــی 
بـــا ســـوریه بـــه معنـــای توجیـــه همـــه اقدامـــات 
ایـــن کشـــور نباشـــد امـــا متاســـفانه بعـــدا ایـــن 

طـــور شـــد.
بـــا وجـــود ایـــن تحـــوالت، ایشـــان روابـــط بســـیار 
صمیمـــی بـــا دولـــت ســـوریه داشـــت امـــا هیـــچ 
وقـــت از کشـــتار در حمـــا حمایـــت نکـــرد. در 
عیـــن حـــال کـــه بـــه کار دیپلماســـی و ارتبـــاط 
بـــا ســـوریه بســـیار عاقمنـــد بـــود امـــا هرگـــز بـــه 
گونـــه ای ذوب نمی شـــد کـــه حـــق و حقیقـــت را 

ــرد.  ــده بگیـ نادیـ
شـــان  بـــرای  اتفاقـــی  از  بعـــد  ایشـــان   
بازگشـــتند.  کشـــور  بـــه  داد  رخ  ســـوریه  در 
مســـیری  چـــه  در  را  خـــود  فعالیت هـــای 

کردنـــد؟ دنبـــال 
در دوره نخســـت وزیـــری میرحســـین موســـوی 
تـــا مســـئولیت وزارت  ایشـــان دعـــوت شـــد  از 
ـــم  ـــدرت ه ـــا ق ـــت و ب ـــه پذیرف ـــرد ک ـــور را بپذی کش
ـــم در  ـــه ه ـــوری ک ـــرد ط ـــه را اداره ک ـــن وزارتخان ای
انتخابـــات و هـــم در مســـائل مختلـــف حتـــی 
در مـــواردی کـــه بـــا شـــورای نگهبـــان اختـــاف 
داشـــت، اســـتحکام الزم را داشـــت بـــه گونـــه ای 
کـــه امـــام برخـــی مواقـــع نظریـــات ایشـــان را بـــه 
نظـــرات شـــورای نگهبـــان در مســـائلی ماننـــد 
ــوم ارجـــح می دانســـت.  ــات مجلـــس سـ انتخابـ
مـــن هـــم در آن مقطـــع مســـئولیت معاونـــت 
حقوقـــی و پارلمانـــی وزارت کشـــور را در دوره 
ای کـــه آقـــای محتشـــمی پور تـــازه مســـئولیت 
وزارت کشـــور را قبـــول کـــرده بـــود، پذیرفتـــم و 
از نزدیـــک تفکـــر، صابـــت و ایســـتادگی ایشـــان 
می دیـــدم.  حقیقـــت  و  حـــق  مســـائل  در  را 
وضـــوح  بـــه  آنجـــا  در  ایشـــان  صـــدر  ســـعه 
ــر  ــه بـــه نظـ ــواردی کـ ــر مـ ــان بـــود حتـــی اگـ نمایـ
ــری  ــن اختـــاف نظـ ــود و مـ ــودش درســـت بـ خـ
مجـــال  وقـــت  هیـــچ  می پذیرفـــت.  داشـــتم، 
و  نمی کـــرد  تنـــگ  خـــود  معاونیـــن  بـــرای  را 
اجـــازه مـــی داد اســـتقال تصمیم گیـــری داشـــته 
ــرای  ــه بـ ــورایی کـ ــال در شـ ــند و در عیـــن حـ باشـ
همفکـــری ایجـــاد کـــرده بـــود، بـــه گونـــه ای عمـــل 
کـــرد کـــه توانســـت شـــاید درخشـــان تریـــن دوره 
وزارت کشـــور جمهـــوری اســـامی ایـــران را در 

ــد. ــته باشـ ــود داشـ ــه خـ کارنامـ
دوره  همیـــن  از  هـــم  خاصـــی  خاطـــره   

داریـــد؟  ایشـــان  بـــا  همـــکاری 
مـــن خاطـــرات شـــیرینی از همـــکاری بـــا ایشـــان 
ــن  ــه مـ ــان بـ ــه ایشـ ــتقالی کـ ــوان و اسـ دارم از تـ
می کـــرد  ســـعی  حـــال  عیـــن  در  و  مـــی داد 
چـــون  کنـــد؛  لحـــاظ  را  مختلـــف  نظریـــات 
معاونت هـــای  شـــامل  مختلـــف  معاونیـــن 
ریـــزی  برنامـــه  اجتماعـــی،  اداری،  سیاســـی، 
یـــک  هـــر  و  داشـــتند  حضـــور  عمرانـــی  و 

و  داشـــتند  را  خـــود  خـــاص  گرایش هـــای 
بنابرایـــن بایـــد ایـــن معاونت هـــا در آن شـــورا 
رای الزم را می دادنـــد و در عیـــن حـــال اگـــر بـــه 
یـــک تصمیـــم می رســـیدند بایـــد همـــه نســـبت 
بـــه انجـــام آن بـــه عنـــوان یـــک مســـئولیت دســـته 
جمعـــی اقـــدام می کردنـــد. مـــن یقیـــن دارم 
و  اشـــراف  مهربانـــی،  عطوفـــت،  حالـــت  آن 
اعتمـــادی کـــه آقـــای محتشـــمی پور نســـبت بـــه 
ــذار  ــه گـ ــت، پایـ ــن داشـ ــه معاونیـ ــوط بـ کار مربـ
اقدامـــات بســـیار خوبـــی شـــد؛ مثـــا در وزارت 
کشـــور وقتـــی انتخابـــات برگـــزار شـــد مـــن بـــه 
و  بـــه وزارت کشـــور  عنـــوان معـــاون حقوقـــی 
قانـــون  تفســـیر  کـــه  گفتـــم  محتشـــمی  آقـــای 
ـــیر  ـــی تفس ـــت ول ـــان اس ـــورای نگهب ـــا ش ـــی ب اساس
کـــرده  کـــه مجلـــس تصویـــب  قانـــون عـــادی 
اســـت بـــا خـــود مجلـــس و فهـــم آن بـــا مجـــری 
ــم،  ــادی داریـ ــون عـ ــا یـــک قانـ ــی مـ اســـت؛ یعنـ
ـــورای  ـــه ش ـــد ب ـــی بای ـــون اساس ـــت از قان در برداش
ـــد  ـــات بای ـــون انتخاب ـــیر قان ـــرای تفس ـــان و ب نگهب
بـــه مجلـــس مراجعـــه کنیـــم ولـــی در فهـــم 
و تشـــخیص و تطبیـــق قانـــون، فهـــم مجـــری 
مبنـــا اســـت و مـــا هـــم بـــه عنـــوان وزارت کشـــور 
ـــائل  ـــود و مس ـــم ب ـــا مه ـــم م ـــم و فه ـــری بودی مج
انتخابـــات بـــه جـــای طـــرح در شـــورای نگهبـــان 
بایـــد در معاونـــت حقوقـــی وزارت کشـــور مطـــرح 
اگـــر معاونـــت حقوقـــی  یـــا حداکثـــر  می شـــد 
تشـــخیص وجـــود مشـــکل را مـــی داد، معاونـــت 
حقوقـــی ریاســـت جمهـــوری بایـــد نظـــر مـــی داد. 
ــا اینکـــه  ــاد. بـ ــا افتـ ــاله جـ در آن زمـــان ایـــن مسـ
در آن مقطـــع عـــرف بـــود کـــه حتـــی ســـواالت 
معمولـــی قانـــون انتخابـــات از نظـــر اجرایـــی را 
از شـــورای نگهبـــان می پرســـیدند امـــا ایـــن کار 
خـــاف بـــود مـــا در دوره آقـــای محتشـــمی ایـــن 
ســـنت را برقـــرار کردیـــم و گفتیـــم تفســـیر قانـــون 
اساســـی بـــا شـــورای نگهبـــان، تفســـیر قانـــون 
عـــادی بـــا مجلـــس و فهـــم و تطبیـــق قانـــون بـــا 
مجـــری اســـت بنابرایـــن ایـــن امـــر ســـبب شـــد مـــا 
ـــات را مشـــخصا در چارچـــوب  ســـنت های انتخاب
معاونـــت  حداکثـــر  یـــا  کشـــور  وزارت  خـــود 
حقوقـــی نخســـت وزیـــری پایـــه گـــذاری کنیـــم 
و ایشـــان حمایـــت کـــرد کـــه خاطـــره و اقـــدام 

ــود. ــیرینی بـ ــیار شـ بسـ
 بـــه خاطـــر دارم دربـــاره انتخابـــات مجلـــس 
ــتیم  ــی داشـ ــی خاصـ ــام بحرانـ ــران ایـ ــوم تهـ سـ
و شـــورای نگهبـــان بازشـــماری صندوق هـــا را 
ــا بـــا حوصلـــه  یکـــی یکـــی انجـــام داده بـــود و مـ
ســـعی می کردیـــم ایـــن بازشـــماری را انجـــام 
دهیـــم هرچـــه دربـــاره انتخابـــات مخصوصـــا 
ــتر مشـــکل  تهـــران بازشـــماری می کردنـــد، بیشـ
مشـــکلی  یـــا  تخلـــف  هیـــچ  بـــود  شـــده  ســـاز 
کار  ایـــن  مدیریـــت  ولـــی  نمی کردنـــد  پیـــدا 
داشـــت.  نیـــاز  بیشـــتری  صبـــر  و  حوصلـــه 

فرمانـــداری تهـــران نیروهـــای زیـــادی را تهیـــه 
ــا بایـــد مـــورد تاییـــد  ــه ایـــن نیروهـ کـــرده بـــود کـ
وزارت کشـــور قـــرار می گرفتنـــد و درگیـــری ای 
کـــه فرمانـــداری تهـــران بـــا شـــورای نگهبـــان و 
اعضـــای آن و ناظریـــن شـــورای نگهبـــان پیـــدا 
ـــود. آقـــای  ـــود، بســـیار دقیـــق و حســـاس ب کـــرده ب
ــائل را  ــن مسـ ــه ایـ ــت همـ ــا دقـ ــمی پور بـ محتشـ
ـــام  ـــود ام ـــر خ ـــه نظ ـــم ب ـــر ه ـــرد و آخ ـــت ک مدیری
رســـید و امـــام نظـــر وزارت کشـــور را تاییـــد کردنـــد 
فرســـتاده  هـــم  بیطـــرف  افـــراد  ایشـــان  زیـــرا 
ــند  ــان ایـــن بازشـــماری باشـ ــه در جریـ ــد کـ بودنـ
و متوجـــه شـــدند کـــه انتخابـــات مجلـــس ســـوم 

تهـــران مشـــکل خاصـــی نداشـــته اســـت.
 آیـــا تفکـــرات ایشـــان بعدهـــا دســـتخوش 

تغییـــر شـــد؟ 
می کـــرد  تجربـــه  را  حالـــت  ایـــن  کـــم  ایشـــان 
خـــود  مســـیر  در  کـــه  بـــود  کســـانی  از  یعنـــی 
و  ســـوریه  در  کـــه  وقت هایـــی  ولـــی  می رفـــت 
لبنـــان مســـئول بـــود و احســـاس می کـــرد کـــه 
ممکـــن اســـت بـــه رغـــم اینکـــه خـــودش مســـئول 
ــانی  ــود، کسـ ــه بـ ــه منطقـ ــوط بـ ــا ی مربـ پروند هـ
ـــد و  ـــم بگیرن ـــان تصمی ـــر ایش ـــت س ـــران پش در ای
ـــا مشـــکاتی  ـــد ی پنهانـــی مذاکراتـــی را راه بیندازن
دهنـــد  انجـــام  ســـازش هایی  کننـــد،  ایجـــاد  را 
یـــا گروگان هایـــی را ازاد کننـــد، موضـــع گیـــری 
می کـــرد و انتقـــادات خـــود را مطـــرح می کـــرد 
ولـــی هیـــچ وقـــت اجـــازه نمـــی داد ایـــن فضـــای 
در  یعنـــی  کنـــد  پیـــدا  ادامـــه  تلـــخ  و  انتقـــاد 
ــرد   ــظ می کـ ــا را حفـ ــرایطی حرمت هـ ــن شـ چنیـ
و  صبـــوری می کـــرد و بعـــد راهـــی نجـــف شـــد. 
ـــر  ـــئولیت دفت ـــرش مس ـــل از پذی ـــی قب ـــان حت ایش
ــه  ــن بـ ــه مـ ــود کـ ــرده بـ ــرک کـ ــران را تـ ــام، ایـ امـ
الزم  محتشـــمی  می گفتم:» آقـــای  شـــوخی 
نیســـت وقتـــی کســـی از برخـــی مســـائل متعجـــب 
و ناراحـــت می شـــود بـــه نجـــف و کربـــا بـــرود و 
گوشـــه گیـــر شـــود، در همیـــن جـــا هـــم می شـــود 
گوشـــه گیـــر و منـــزوی شـــد«. ایشـــان گفت:»نـــه 
مســـاله گوشـــه گیـــری نیســـت مـــن همیشـــه بـــه 
نجـــف متمایـــل بـــودم و بهتریـــن دوره زندگـــی 
هـــم  حـــاال  و  شـــد  ســـپری  شـــهر  ایـــن  در  ام 

می خواهـــم بـــه آنجـــا برگـــردم«.
وقتـــی بـــه نجـــف رفـــت مســـئولیت مربـــوط بـــه 
ـــد،  ـــت ش ـــه درس ـــوزه ای ک ـــام و م ـــار ام ـــه و آث خان
بـــه عهـــده ایشـــان گذاشـــته شـــد چـــون بـــرای 
بیـــت امـــام و تولیـــت آســـتان امـــام شـــناخته 
ــان  ــودی شـــخصیت ایشـ ــود. اصـــل وجـ ــده بـ شـ
مبتنـــی بـــر صداقـــت بـــود و ایـــن مســـیر را تـــا 
ـــه  ـــیری ک ـــت از مس ـــچ وق ـــت و هی ـــش رف ـــا پی انته
احســـاس می کـــرد درســـت اســـت، برنگشـــت. 
در نجـــف هـــم گرفتـــار یکســـری مشـــکات شـــد 
امـــا هیـــچ وقـــت از راه خـــود برنگشـــت زیـــرا یـــک 

یـــار مخلـــص انقـــاب بـــود.

 ایشان درباره روابط 
سوریه و لبنان نقش 

تاسیسی داشت و 
افراط و تفریط نکرد 
یعنی در همان وقتی 

که مدافع روابط با 
سوریه حافظ اسد 
بود همان وقت در 
محدوده سال های 

1358 تا 13۶0 
اتفاقی در حما رخ 

داد و درگیری و 
کشتار وسیعی میان 

دولت سوریه با 
اخوان المسلمین به 
وجود آمد اما آقای 

محتشمی خود را 
غرق در گرایشات 

نظام سوریه نکرد و 
از امام برای حافظ 
اسد پیامی برد که 

او را از کشتار مردم 
در حما منع می کرد

دیپلمات
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 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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 »حزب اهلل«؛ یک قدرت استثنایی و بازدارنده
در مقابل اسرائیل 

پایه گذاری جریان »حزب اهلل« لبنان در گفت وگو با محمد علی سبحانی

آنچه سید علي اکبر محتشمي پور، یار وفادار انقاب را نسبت به بسیاری متمایز می کرد، تاش برای استیای حق و حقوق هموطنانش در 
میان کژتابی ها و ناراستی ها و در عین حال اعتقادش به مبارزه انقابی برای دفاع از حقوق ستمدیدگانی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران 
بود. اعتقادی که موجب شد او هرگز در عین تاش برای تحقق منافع ملی کشورش دست از تاش برای کمک هدفمند و سازماندهی شده در 
فلسطین اشغالي و لبنان هم برندارد. این تاش در نهایت به تشکیل حزب اهلل لبنان انجامید و نام محتشمی پور در تاریخ مبارزات با شکوه 
جریان مقاومت در منطقه به عنوان پدر معنوی حزب اهلل به یادگار ماند. با محمد علی سبحانی، دیپلمات و کسی که در حساس ترین مقاطع 

تحوالت منطقه ای اوایل انقاب، دوشادوش محتشمی پور گام برداشته است، گفت گو کردیم. روایت او را با هم می خوانیم.

 نخستین بار چه زمانی با آقای محتشمی پور آشنا 
شدید؟ 

آشـنایی مـن بـا ایشـان از دفتر امام در قم شـروع شـد 
وقتـی حضـرت امـام بـه قـم آمدنـد. مـن هـم آن موقـع 
در قـم در حـال مبـارزه و فعالیـت هـای انقابـی بـودم 
و طبیعتـا در هـر جایـی کـه حمایتـی از انقـاب امـام و 
مـردم ایـران در سـال 57 جریان داشـت، من هم حضور 
داشـتم. مـن بـه تهـران در دانشـگاه و در دفتـر امـام رفت 
و آمـد داشـتم و آقای محتشـمی پـور را اولین بـار در آنجا 
دیـدم و آشـنا شـدم. یکـی از دوسـتان قمـی مـن ایشـان را 
معرفـی کـرد و بـا هم نشسـتیم و حرف زدیم و ایشـان به 
مـن گفـت: »طـرز فکـر تـو خیلی بـه مـن نزدیک اسـت«. 
حـاال ایـن طـور هم نبـود که همه افـکار ما به هـم نزدیک 

باشد. 
از خصوصیـات خـود مـن هـم همیـن طـور اسـت کـه 
بـا هـر کسـی کـه دوسـت باشـم بـه معنـای قبـول همـه 

دیدگاههایـش نیسـت بـه همیـن دلیـل مـن نتوانسـتم 
چنیـن  هـم  ایشـان  نظـرم  بـه  شـوم  حزبـی  هیـچ  وارد 
ویژگـی ای را داشـت. مـا خیلـی راحـت از همدیگر انتقاد 
مـی کردیـم ولـی آنچه در شـناخت من از ایشـان مهم تر 

از همـه بـود ویژگـی هـای اخاقـی شـان بـود.
 درباره این ویژگی های اخاقی بفرمایید

مرحـوم محتشـمی پـور 2 تـا خصوصیـت داشـت کـه 
شـاید کمتـر روحانـی ای ایـن ویژگـی هـا را داشـت و مـی 
توانسـت داشته باشـد؛ اول این که خصوصیت آقازادگی 
نداشـت شـاید بـه ایـن علـت بود که ایشـان پسـر یک فرد 
کاسـب در تهـران بـود و تربیـت و شـخصیتش مبتنـی بـر 
بـودن  روحانـی  مختصـات  و  بـود  شـئونات  و  آقازادگـی 
نداشـت. بـه راحتـی با همه اقشـار جامعـه ارتبـاط برقرار 
مـی کـرد و همیـن باعـث شـده بـود کـه دوسـتان بسـیار 
زیـادی بـه دسـت بیـاورد. فـورا بـا افـراد بـر پایـه تفکـر و 

نگـرش آنهـا ارتبـاط خوبـی برقـرار مـی کـرد.

خصوصیـت دوم صداقـت این فرد بـود که هر فردی 
مجذوبـش مـی شـد اگـر نظـری دریافـت مـی کـرد و قـرار 
بـود در کاری وارد شـود صادقانـه وارد مـی شـد. دنبـال 
پـول و مقـام نبـود و برایـش اهمیت نداشـت چه کسـی از 
او خوشـش بیایـد. ماکـش ایـن بـود وقتـی کاری درسـت 
اسـت همـان پیگیـری شـود و همـان را هـم دنبـال مـی 
کـرد. خیلـی برایـش مهم نبود کـه مثا جایگاه ایـن افراد 
کجاسـت امـا خیلـی محترمانـه و بـا یـک روش منطقـی 
کارهـای خـود را تـا جایـی کـه امـکان داشـت، پیگیری می 
کـرد و هـر جـا هـم کـه نمی شـد راه خـود را مـی رفت. کما 
اینکـه دیدیـم زندگـی پرفـراز و نشـیب ایـن مـرد حاکـی از 
همیـن 2 ویژگـی اش بـود کـه نـه در رودربایسـتی گیـر می 

کـرد و نـه در قـدرت بـودن و نبـودن برایـش مهـم بـود.
 دلیل تمرکز ایشان بر حوزه سیاست خارجی چه 
بود؟ امری که ایشان را به یکی از چهره های ذینفوذ 

در منطقه به ویژه سوریه  و لبنان تبدیل کرد. 

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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رکاب  در  سـالگی  از ۱7  ایشـان  بـود  طبیعـی  خیلـی 
امـام بـود یعنـی بـه ایشـان دل داده بـود و در تشـکیات 
امـام حضـور داشـت و بـه فرزندانـش نزدیـک بـود. امـام 
بـا ایشـان ماننـد فرزنـد خـود برخـورد مـی کردند و بسـیار 
مـورد اعتمـاد امـام بود.  آقای محتشـمی قبـل از انقاب 
یکسـری پیـام هـا را از امـام که آن موقـع در نجف بودند و 
حتـی قبـل از آن منتقـل می کرد و متقابا به ایشـان پیام 
مـی رسـاند. خـب وقتـی امـام بـه عنـوان یک رهبـر ظهور 
کردنـد ایـن نقـش بسـیار فعـال تـر شـد. امـام در زمینـه 
بـا جریـان هـای مختلـف  ارتباطاتـی کـه مـی خواسـتند 
خارجـی ماننـد فلسـطینی هـا و لبنانـی هـا برقـرار کننـد، 
ایشـان را بـه عنـوان چهـره واسـطه برگزیـده بودنـد و در 
حقیقـت آقای محتشـمی حکم سـفیر امـام را حتی قبل 

از انقـاب داشـت.
 طبیعتـا یکـی از کشـورهای مهـم خاورمیانـه، سـوریه 
بـود و مسـائل و مشـکات زیـادی در ایـن رابطه بـه وجود 
آمـده بود. امام آقای محتشـمی پـور را به عنوان نماینده 
و  کـرد  انتخـاب  بـه عنـوان سـفیر  و  خـود در خاورمیانـه 
ایشـان در قالـب یـک مسـئولیت رسـمی به سـوریه رفت. 
قابـل انتظـار بـود کـه ایـن یـک کار غیـر عـادی نباشـد زیرا 
در آنجـا گـروه هـای مختلفـی بـه عنـوان تمـام کننـده چه 
در بخـش اداری ایـران و چـه در بخـش هـای مختلـف 
فرهنگی حضور داشتند و امام کسی را فرستادند که هم 
مـورد اعتمـاد کاملش باشـد هم بتواند وضعیـت آنجا را 
در چارچوب خواسـته های انقاب اسـامی پیگیری کند. 
تصور نمی کنم شـخصی مناسـب تر از آقای محتشـمی 
پـور بـرای ایـن کار می توانسـت باشـد. بنابراین ایشـان به 
سـوریه رفـت و در آنجـا سـفیر و در عیـن حـال نماینـده 
امـام بـود و بـا زیرکی و هوش خـود کارهای خیلی مهمی 

را کـه در آنجـا جریـان داشـت، انجـام مـی داد.
 این نقش در لبنان هم به همین صورت ادامه پیدا 

کرد؟ 
بلـه؛ در خاورمیانـه وقتـی اسـرائیل بـه لبنـان حملـه 
کرد مسـائل این کشـور هم تحت اختیار آقای محتشمی 
پـور قـرار گرفـت. در آن مقطـع اسـرائیل بـه لبنـان حملـه 
کـرده و دو سـوم خـاک ایـن کشـور را تصـرف کـرده بـود و 
بعـد از آن از نیروهـای داخـل ایـران گروههایـی کـه مـن 
واقعـا نمـی دانـم اصـا بـا امـام هماهنـگ کردنـد یـا نـه، 
تصمیمـات خلـق السـاعه ای گرفتنـد و بـه لبنـان نیـرو 
فرسـتادند تـا بـه آنهـا کمـک کننـد. در حالـی کـه کسـانی 
کـه استراتژیسـت هسـتند، بـه خوبـی مـی داننـد کـه اگـر 
کسـی بخواهد وارد جنگی شـود باید با یک توافق جدی، 
شـرایط ویـژه و پشـتیبانی و خصوصیات خیلـی متفاوتی 
وارد یـک جنـگ شـود. در آن موقـع جنـگ عـراق و ایـران 
جریـان داشـت و خـب نیروهـای مـا بـه خاطـر شـرایط 
انقابـی، جنـگ کاسـیک نمـی کردنـد ولـی جنـگ هـای 
خـارج از مـرز، مسـائل خـاص خـود را داشـت بنابرایـن 
ارسـال آن نیروهـا بـه لبنـان کار حسـاب شـده ای نبـود. 
آقـای محتشـمی در حـال بررسـی ایـن موضـوع بـود کـه 
در ایـن مقطـع، مرحلـه دوم همـکاری من با ایشـان آغاز 
شـد. مـن اتفاقـا قبـل از عملیـات فتـح المبیـن بـه جبهه 
رفتـه بـودم و بـا خـودم عهـد کـرده بـودم تـا خـاک ایـران 
آزاد نشـود در جبهـه بمانـم و مانـدم و حتـی مرخصـی 
هـم نیامـدم. کار مهـم و سـنگینی در جبهـه داشـتم کـه 
بایـد بـرای آن مـی مانـدم ولـی مـن را از وزارت خارجـه 

احضـار کردنـد و بـا حکمـی بـه عنـوان نماینـده وزارت 
خارجـه در نیروهـای اعزامـی بـه لبنـان فرسـتادند. مـا در 
آنجـا با آقای محتشـمی یـک همکاری چند ماهه بسـیار 
نزدیـک داشـتیم و خیلـی زود هـم ایشـان و هـم بنـده بـه 
نتیجـه رسـیدیم کـه وجـود ایـن نیروهـا در لبنـان نـه تنهـا 
هیـچ ثمـری نـدارد بلکـه مزاحمتـی بـرای روابـط ایـران 
و سـوریه خواهـد بـود. ضمـن اینکـه ماموریتـی بـرای ایـن 

نیروهـا تعریـف نشـده بـود.
 گویا خود امام هم به همین نتیجه رسیده بودند...

بلـه؛ خصوصـا خـود حضـرت امـام یـک نظـر بسـیار 
مهمی داشـتند. یک روز که مرحوم محتشـمی پور و من 
در اتـاق آقـای سـفیر نشسـته بودیـم مرحوم احمـد آقای 
خمینی تلفن زدند و به ایشان گفتند:»امام می خواهند 
شـما را فـورا ببیننـد«. ایشـان همان شـب به تهـران رفت 
و امـام در ماقـات فـردای آن روز به آقای محتشـمی پور 
گفتـه بودنـد کـه این نیروهـا را فورا برگرداننـد و تنها کاری 
کـه کننـد ایـن باشـد کـه بـه مـردم لبنـان آمـوزش دهند تا 
خودشـان از خودشـان دفـاع کننـد. امـام در ایـن ماقـات 
بـا  نیروهـای خـود مـا مـا االن در جنـگ  گفتـه بودنـد:» 

عـراق درگیـر هسـتند و مرزهایمـان در خطـر اسـت و این 
کار اشـتباهی اسـت کـه مرزهـای خـود را رهـا کنیـم و بـه 
جـای دیگـری برویـم کـه هیـچ حضـوری در آن نداریـم 
و همـه چیـز مبهـم اسـت«. آقـای محتشـمی هـم بعـد 
از بازگشـت بـه لبنـان تصمیـم امـام را اجـرا کـرد. حتـی  
امـام خمینـی همـان موقـع در خـال یـک سـخنرانی در 
میـان روحانیونـی کـه بـرای تبلیـغ مـاه مبـارک رمضـان 
فعالیـت می کردنـد، گفتنـد: »مـا در ماجرای لبنـان بازی 
خوردیـم و نیروهـا را از مرزهای خود به لبنان فرسـتادیم 
و ایـن شـبیه یـک توطئـه اسـت کـه اسـرائیلی ها عامل آن 
هسـتند.« امـام در نهایـت به نوعی گفتند این کار اشـتباه 
بـوده اسـت و نیروهـا بایـد بازگردنـد و فـوراً جبـران شـود. 

در اینجـا دو نکتـه تاریخـی مطـرح اسـت؛ یکـی اینکـه 
امام وقتی خرمشـهر آزاد شـد، معتقد بودند جنگ باید 
در همیـن جـا تمـام شـود. تاریـخ نویسـان بایـد بنویسـند 
چرا این نگاه دنبال نشـد و چه توجیهاتی مطرح شـد که 
امـام رضایـت داد کـه جنـگ ادامـه پیـدا کنـد. اتفـاق دوم 
همیـن بازگردانـدن نیروهـا از لبنان اسـت. ایشـان نیروها 
را بازگردانـد امـا از نظـر مـن چـون در میـان جنـگ بودیم 
نبایـد از رجزخوانـی و موضع خود کوتاه می آمدیم. امام 

در آنجـا فرمودنـد راه قـدس از کربـا می گـذرد حرفی که 
بـه ایـن معنـا بود که بـه نیروهـای ایرانی حاضـر در لبنان 
بازگردنـد  بـا عـراق  بـه مرزهـای مبـارزه  مـی گفتنـد کـه 
یعنی اول وطن و دفاع از کشـور خودمان مهم اسـت اما 

ایـن پیـام ها به شـکل دیگر تفسـیر شـد. 
یـک  برگرداندنـد  را  نیروهـا  وقتـی  امـام  بنابرایـن 
اسـتراتژی را تعییـن کردنـد و آن اسـتراتژی حمایـت از 
مرزهـای ملـی بـود و اینکـه مـا بایـد آن قـدر قـوی شـویم 
تـا بتوانیـم قـدرت بگیریـم کـه کسـی نتوانـد بـه مـا تجـاوز 
کنـد. دومـا شـعار صـدور انقـاب مطـرح بـود کـه مقدمـه 
آن قـدرت گرفتـن بـود. امـام هـم فرمودنـد کـه منظـور 
لشکرکشـی بـه جایـی نیسـت بلکـه به معنـای این اسـت 
کـه مـردم متوجـه شـوند مـی تـوان بـا اسـتقال و آزادی 

زندگـی کـرد و بـه یـک الگـو بـرای سـایرین تبدیـل شـد.
از   تاش برای شکل گیری جریان حزب اهلل بعد 

این فرمان امام آغاز شد؟
آقـای محتشـمی پـور یـک فـرد بسـیار بـا صداقـت، 
شـجاع و کامـا هماهنـگ بـا دیپلماسـی بـود. ایشـان هم 
فرمانـده دیپلماسـی و هـم فرمانـده میدان بـود و همین 

نظـر امـام را اجـرا کـرد. افـراد زیـادی از مـردم لبنـان بـه 
ایشـان بعـد از نظـر امـام مراجعـه کردنـد و ایشـان هـم 
بـا روی بـاز از همـه اسـتقبال کـرد. طبیعتـا بـرادران سـپاه 
هـم وارد صحنـه شـدند و صرفـا کار آمـوزش نیروهـای 
لبنانـی مظلومـی را که دو سـوم خاکشـان در اشـغال بود، 
بـه عهـده گرفتنـد. ایـن اقدام انجام شـد و خـود نیروهای 
لبنـان ایـن زمینـه هـا را فراهـم کردنـد کـه محصـول آن 
و  امنیـت  کننـده  تامیـن  و  اسـتثنایی  قـدرت  یـک  شـد 
بازدارنـده در مقابـل حمـات اسـرائیل بـه اسـم »حـزب 
اهلل«. آقـای محتشـمی پـور ایـن گروههـا را سـازماندهی 
کـرد و کار را ادامـه داد تـا اینکـه ایـن جریـان در مقابـل 
حمات اسـرائیل یک قدرت بازدارنده باشـد و از امنیت 
مراحلـی  در  اهلل  حـزب  کنـد.  دفـاع  لبنـان  مـردم  همـه 
کامـا یـک نیـروی ملـی محسـوب مـی شـد همیـن حـاال 
هـم یـک نیـروی ملـی اسـت. البتـه اختافـات مذهبـی و 
جنـگ سـوریه کـه پیـش آمـد بـه ایـن اسـتراتژی لطماتـی 
زده اسـت کـه حتمـا باید درباره آن اندیشـه کـرد و جبران 

نمود. 
پـور در زمـان خـودش کار بزرگـی  اقـای محتشـمی   
کـرد و بـه بازگشـت فـوری نیروهـا کمـک زیـادی کـرد و 

آقای محتشمی 
پور برخالف آنچه 

برخی ها می 
گویند، آدم تندی در 

صحنه عمل نبود. 
برعکس وقتی در 

جایی حرفی می زد 
و حرفش پیش نمی 

رفت و اگر تصور 
می کرد با ادامه 

دادن آن، یک مشکل 
داخلی ایجاد می 
شود، مانند مادر 

مهربان تر از دایه نه 
دایه مهربان تر از 

مادر عمل می کرد و 
کنار می کشید

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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اجـازه نـداد این اسـتراتژی مبهم و به قـول خود حضرت 
امـام شـبیه توطئـه بـه همـان شـکل پیـش رود. امـام ایـن 
اسـتراتژی را تعییـن کردنـد کـه هـر ملـت باید خـودش با 
اتـکا بـه نفـس و توانایـی هـای ذاتـی خـودش در مقابـل 
و  ببرنـد مقابلـه  بیـن  از  را  کـه مـی خواهنـد آن  کسـانی 
ایسـتادگی کننـد و قـدرت ملـی خـود را افزایـش دهنـد. 

طبیعتـا اینهـا بـه دوسـتان خـوب مـا تبدیـل شـدند.
 این استراتژی در فلسطین هم اجرایی شد؟

بلـه؛ همیـن اسـتراتژی در فلسـطین هـم بـه کار رفت 
و ملـت هـا در بخـش مقاومـت از امـام الگـو گرفتنـد تـا 
بـا اتـکا بـه خودشـان بتواننـد مبـارزه خـود را پیـش ببرند. 
االن در فلسـطین یـک ایرانـی هم حضور نـدارد اما بیدار 
شـدن وجـدان عمومی و اتکا به نفـس و افزایش  اعتماد 
بـه نفـس باعـث شـد وضعیـت منطقـه تغییـر کنـد. باید 
تاکیـد کنـم آقـای محتشـمی پـور بیشـترین نقـش را در 
شـکل گیـری ایـن اسـتژاتژی برای مـردم منطقه داشـت. 
در عیـن حـال یـک نیـروی کاما ملی بود و قدرت ایشـان 
و اعتقاداتـش باعـث شـد اسـرائیلی هـا از ایشـان انتقـام 
بگیرنـد و یـک بسـته پسـتی بمب گـذاری شـده را منفجر 
کننـد. ایشـان بعـد از مـداوا بـه ایـران برگشـت و بـا توجـه 
بـه همـان رویکـرد، هـوش و توانایـی هایش بهتریـن وزیر 
کشـور ایـران از اول انقـاب تـا حـاال شـد. ایشـان توانسـت 
بـا قـدرت باالیـی وزارت کشـور دوره جنـگ را اداره کنـد و 
در ایجـاد شـانیت ایـن وزارتخانه مهـم و افزایش وحدت 
میـان اقـوام و مـردم ایـران در وزارت کشـور نقـش مهمی 

ایفـا نماید. 
 به نقش کانونی ایشان در تشکیل حزب اهلل اشاره 
جریان  این  بدنه  با  ایشان  ارتباط  بعدها  آیا  کردید 

ادامه پیدا کرد؟
ویژگـی مهمـی کـه ایـران دارد یـک دولـت موسسـاتی 
و سـازمانی اسـت و وقتـی موضوعـی در شـورای امنیـت و 
در سـطوح عالـی، تصمیـم گیـری مـی شـود، آن سـازمان 
ایجاد می شـود و وقتی افراد می روند آن سـازمان وجود 
دارد و یکـی از  دالیـل بقـای ایـران انقابـی بـا همه توطئه 
ها و مشکات متعدد همین است. بله آقای محتشمی 
ارتبـاط خـود را بـا نیروهـای مقاومـت حفـظ کـرد همیـن 
حـاال هـم کـه به لبنـان برویـد از ایشـان در میـان نیروهای 
حـزب اهلل و گروههـای دیگـر اسـامی بـه طـور ویـژه یـاد 
مـی شـود. نیروهایـی که در مبارزه علیه اسـرائیل شـرکت 
کردنـد از ایشـان بـه عنـوان پـدر معنـوی خـود یـاد مـی 
کننـد. آقـای محتشـمی پـور ارتباطـات خـود را حفـظ کرد 
و حتـی در دوره وزارت کشـور یکـی از نهادهـای حمایـت 
کار  لـذا  بـود.  اسـتراتژی  همـان  بـا  نیروهـا  ایـن  کننـده 
سیاسـی مقاومـت را هرگـز کنار نگذاشـت و حمایت کرد. 
حتـی وقتـی بـه مجلـس رفـت در آنجـا هـم در چارچوب 
دیپلماسـی عمومـی از حـق مقاومـت مردم فلسـطین و 
لبنان و کسـانی که سـرزمین شـان اشـغال شـده و به آنها 
ظلـم شـده بـود، حمایـت می کـرد. حتی از حقـی هم که 

در ایـران زایـل مـی شـد، نمـی گذشـت.
علـت اینکـه مـی تـوان ایشـان را یـک انسـان منحصـر 
بـه فـرد دانسـت، ایـن تفکـر ویـژه بـود کـه ظلـم در همـه 
جـا محکـوم اسـت اگـر امـروز بـه کسـی ظلـم مـی شـود 
و افـرادی در خیابـان مـورد تعـرض قـرار مـی گیرنـد یـا 
حقوقشـان از بیـن مـی رود، در ایـران یـا هـر جـای دیگـر 

اسـت. محکـوم 

 ایشان به نوعی نقطه اتصال در عرصه سیاست 
کشور  در  هم  بعدها  و  بودند  ای  منطقه  و  خارجی 
وزارت  مانند  مهمی  مسئولیت  در  کانونی  نقش 
کشور داشتند اما به نظر می رسد از جایی به بعد این 

تقطه اتصال قطع شد درست است؟ 
مـی  هـا  برخـی  آنچـه  برخـاف  پـور  محتشـمی  آقـای 
گوینـد، آدم تنـدی در صحنه عمل نبـود. برعکس وقتی در 
جایـی حرفـی مـی زد و حرفش پیش نمی رفت و اگر تصور 
مـی کـرد بـا ادامـه دادن آن، یـک مشـکل داخلـی ایجاد می 
شـود، ماننـد مـادر مهربـان تـر از دایـه نـه دایـه مهربان تـر از 
مـادر عمـل مـی کـرد و کنار می کشـید. همان وقتـی که بعد 
از وزارت کشـور رای آورد و بـه مجلـس رفـت در آنجـا هـم 
ماننـد بسـیاری از افـرادی کـه متاسـفانه هنوز مـی توانیم رد 
پـای آنهـا را پیـدا کنیـم کـه دنبـال قـدرت و ثـروت رفتنـد و 
در چارچوبـی زنـدگ کردنـد کـه همیشـه در قـدرت بمانند، 
زندگـی نکـرد. حـرف حـق خـود را مـی زد از نظـر خـود کنـار 

نمـی کشـید امـا اقدامـی هم انجـام نمـی داد.
مـن ایـن را از ویژگی های عجیب و خاص ایشـان می 
دانـم؛ بـه عنـوان مثـال بعـد از سـال ۸۸ مـن در جاهـای 
زیادی با ایشـان همراه و شـاهد بودم که اهانت و توهین 
هـای بـدی بـه ایشـان مـی شـد کـه بعضـا حتی بـه ضرب 
و شـتم هـم منجـر مـی شـد و ایشـان را بسـیار اذیـت مـی 
کردنـد. امـا بسـیار فـرد آرامـی بـود و به صدها مـوردی که 
بـه او توهیـن مـی کردند، پاسـخی نمی داد و سـکوت می 
کـرد و بـه راه خـود ادامـه مـی داد. ایـن در حالـی بـود کـه 
حملـه کننـدگان هـم دنبال عکـس العمل ایشـان بودند 
امـا ایشـان در ایـن برخوردهـا بسـیار شـریف بـود. ایـن در 
حالـی بـود کـه فضـای ایـران بسـیار برایـش سـخت شـده 
بـود. گاهـی تمـاس مـی گرفـت و پیشـنهاد مـی کـرد کـه 
جایـی برویـم و ایـن افراد هم کـه نمی دانم از کجا مطلع 
مـی شـدند، مـی آمدنـد و بـه ایشـان اهانـت مـی کردنـد. 
متاسـفانه محافظ و راننده هم که نداشـت دستشان هم 
قطع بود، امکان رانندگی نداشـت یا همسرشـان ایشـان 
را جابجـا مـی کرد یا دوسـتانش. یعنی مظلومانه زندگی 

مـی کـرد امـا او را رهـا نمـی کردند. 
 به همین دلیل در سالهای آخر حیاتشان به نجف 

عزیمت کردند؟
بلـه؛ بـه همیـن دلیـل بـه نجف رفـت حتـی برخی به 
نجـف مـی رفتنـد و او را آزار مـی دادنـد. ولـی بـه هـر حال 
ایشـان بر راه و نظر خودش می ایسـتاد. در اندیشـه خود 
مقـاوم بـود. نه مایمات باعث می شـد کـه دیدگاهایش 
را تغییـر دهـد و در برابـر قـدرت و زور تسـلیم شـود و نـه 
بازی را به هم می زد. ظلم اتفاق می افتاد و ایشـان هم 

مقاومت مـی کرد.
من از ایشـان  یک خاطره تلخ دارم. آقای امراللهی، 
نخسـتین رئیس سـازمان انرژی اتمی به مناسبت میاد 
یکـی از ائمـه مراسـمی در منزلـش برگـزار کـرده بـود و 
مـا را دعـوت کـرد. مـن هـم بـه آقـای محتشـمی زنـگ 
زدم و بـا ایشـان رفتیـم. خـب یـک مراسـم مذهبـی بـود 
و آقـای امراللهـی اصـرار کـرد کـه آقـای محتشـمی پـور، 
پیش¬نمـاز نمـاز ظهـر شـود. ایشـان گفـت کـه شـاید در 
اینجـا افـرادی باشـند کـه بـا مـن مسـاله داشـته باشـند و 
قبـول نمـی کـرد امـا آقـای امراللهـی اصـرار کـرد و ایشـان 
هـم پذیرفـت و نمـاز خوانـد. بعـد از نمـاز سـرو صـدا و 
همـان حرفهـای نامربوطـی کـه مـی زدنـد، مطـرح شـد. 

ایـن افـراد بیـرون رفتنـد و نمـی دانـم از کجـا آدم خبـر 
کردنـد و پشـت در خانـه آقـای امراللهـی تجمـع کردنـد. 
نیروهایـی کـه معلـوم نبـود از کجـا آمـده بودنـد، جمـع 
شـدند و شـعار مـی دادنـد و مـی خواسـتند اذیـت کننـد. 
مـن بـه آقـای محتشـمی پـور گفتـم کـه حـاال بمانیـم تـا 
اینهـا خسـته شـوند و بروند. اقای امراللهـی هم همین را 
گفـت و بـا جاهایـی تمـاس گرفـت اما ظاهـرا قـدرت این 
نیروهـا از همـه جـا بیشـتر بـود و همان جـا ماندنـد. آقای 
محتشمی پور یک آرامش عجیبی داشت لبخندی زد و 
گفت ناهار بیاورید و بخوریم و بعد یک متکا زیر سـرش 
گذاشت و چنان آرام خوابید انگار نه انگار چنین اتفاقی 
افتـاده اسـت. آقـای امراللهـی هم کـه میزبان بـود نگران 
بـود و مرتـب تمـاس مـی گرفت امـا این در حالـی بود که 
آقـای محتشـمی بـه یـک خـواب عمیقی فـرو رفته بـود و 

خروپـف مـی کـرد! 
بعـد کـه از خـواب بلنـد شـد گفـت: »آقـای سـبحانی 
برویـم دیگـر«. آقـای امراللهی گفت که تعـداد این افراد 
معتـرض بـه 50 نفـر رسـیده اسـت و ایشـان هـم گفـت:» 
خـب مگـر مـی خواهنـد چـکار کننـد ایـن افـراد هـر روز 
سـراغ مـن مـی آینـد«. اصـرار کـرد کـه برویم. مـن هم به 
یکی از دوسـتان زنگ زدم که با ماشـین به در خانه بیاید 
و آن افـراد هـم کـه رهـا نکردنـد همیـن طـور فحـش مـی 
دادنـد و بـد و بیـراه می گفتند. بعـد یکدفعه یک مایعی 
را بـه سـمت مـن و آقـای محتشـمی و یکـی از دوسـتان 
خوبـم آقـای بزرگـی و امراللهـی پرتـاب کردنـد. مـا دور 
آقـای محتشـمی را گرفتـه بودیـم کـه سـوار شـود. آب را 
پاشـیدند و آقای امراللهی فریاد زد: »اسـید اسـید« آقای 
محتشـمی کـه عمامه خـود را برداشـت، آقـای امراللهی 
هـم فـورا رفـت لبـاس و زیرپـوش و پیراهـن و آب آورد و 
روی سـرو کلـه مـا ریخـت و خـدا را شـکر کـه اسـید نبـود و 

آب بـود یـا اسـید بـود و خیلـی قـوی نبـود! 
ایـن آرامشـی بـود کـه مـن در ایـن صحنـه از ایشـان 
دیـدم و هرگـز یـادم نمـی رود یعنـی وقتی همه اسـترس 
داشـتند و آقـای امراللهـی خـود را بـه آب و آتـش مـی زد 
کـه ایـن افـراد را از آنجـا دور کنـد، ایشـان خیلـی آرامـش 
داشـت. هیـچ وقـت لبخنـد از لبـش دور نمـی شـد حتـی 
اگـر کسـانی بـی ادبـی و توهیـن مـی کردنـد، بـه آنهـا نـگاه 
مـی کـرد و لبخنـد می زد شـاید معنایش این بـود که من 
مـی دانـم شـما کاره ای نیسـتید و کسـانی هسـتند که این 

صحنـه هـا را هدایـت مـی کننـد.
ایشـان واقعـا محبوب بـود حتی نزد رهبـری محبوبیت 
خیلـی زیـادی داشـت. وقتـی رهبـری در بیمارسـتان بودنـد 
آقـای محتشـمی به عیـادت رفت و با اسـتقبال گرم رهبری 
مواجـه شـد. مـی خواهـم بگویـم یـک فـردی بـود کـه اگـر 
چنانکـه  نداشـت  اشـتباهی  هیـچ  گفـت  تـوان  نمـی  چـه 
همـه اشـتباه و ایـراد دارنـد امـا مـی توانسـتیم صداقـت را 
در ایشـان بـه مفهـوم واقعـی کلمه ببینیـم. ایمـان و اعتقاد 
داشـت و بـا هیـچ کسـی بـد نبـود. آقـای محتشـمی مـن را 
یـاد ایـن جملـه معـروف مهنـدس موسـوی مـی انـدازد کـه 
مـا در شکسـت هیـچ کسـی تعریـف  مـی گفت:»پیـروزی 
نمـی شـود«. ایـن جملـه بسـیار زیبایی اسـت و نمـاد چنین 
افـرادی اسـت کـه پیـروزی برایشـان به معنـای این نبـود که 
وکیـل و وزیـر شـوند بلکه پیـروزی به معنای دفـاع از حق به 
هـر قیمتـی بـود و کسـانی را هـم کـه در مقابلشـان هسـتند، 
جـزو گروهـی بداننـد کـه آگاه شـوند و بـه رسـتگاری برسـند. 

امام آقای محتشمی 
پور را به عنوان 
نماینده خود 
در خاورمیانه و 
به عنوان سفیر 
انتخاب کرد و 
ایشان در قالب یک 
مسئولیت رسمی 
به سوریه رفت. 
قابل انتظار بود که 
این یک کار غیر 
عادی نباشد زیرا 
در آنجا گروه های 
مختلفی به عنوان 
تمام کننده چه در 
بخش اداری ایران و 
چه در بخش های 
مختلف فرهنگی 
حضور داشتند 
و امام کسی را 
فرستادند که هم 
مورد اعتماد کاملش 
باشد هم بتواند 
وضعیت آنجا را در 
چارچوب خواسته 
های انقالب اسالمی 
پیگیری کند

دیپلمات

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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 مرحوم محتشمی پور
 با اخالص و روحیه انقالبی حرکت می کرد

آیت اهلل عباسعلی اختری سفیر سابق ایران در سوریه

دیرین  یاران  از  شما  اینکه  به  توجه  با   
هم  دیرینی  آشنایی  و  هستید  امام  حضرت 
سید  المسلمین  و  االسام  حجت  مرحوم  با 
آستانه  در  دارید،  پور  محتشمی  اکبر  علی 
داریم  تمایل  ایشان  درگذشت  روز  چهلمین 
های  سال  طی  در  ایشان  از  شما  خاطرات 

مبارزه در نجف و بعد از آن را بشنویم.
یـاران امـام، مبارزین انقاب اسـامی و به خصوص 
کسـانی کـه از اول در خدمـت حضـرت امـام بـوده انـد، 
افـرادی دلسـوز، مخلـص و صـادق بـوده انـد و بـا رنـج 
و تحمـل کارهـا را انجـام داده انـد و برنامـه هـا را پیـش 
بـرده انـد و در حـد تـوان انجـام وظیفـه کـرده انـد. گرچه 
ممکـن اسـت در زندگـی هرکسـی مشـکات و مسـائلی 
بـه وجـود بیایـد، امـا باألخره ایـن زحمات مـورد عنایت 
خداونـد متعـال اسـت و خداونـد اجـر مـی دهـد و مـن 
امیـدوارم خداونـد متعـال مقامشـان را متعالـی کنـد و 
بـا امـام، یـاران صدیـق امـام و پیامبـر)ص( و خانـدان 

پیامبر)صلـوات اهلل علیهـم اجمعیـن( مشـهور کنـد.
 نحوه آشنایی شما با مرحوم محتشمی پور 

به چه شکل بود؟
بنـده وارد نجـف  بـه لطـف خداونـد متعـال روزی 
شـدم کـه در همـان روز حضـرت امـام و مرحـوم حـاج 
آقـا مصطفـی از ترکیـه وارد بغـداد شـدند. یعنـی مـن 
تقریبـا ۱0 صبـح از طریـق قاچـاق وارد نجـف شـدم و 

تـازه اول ورودم بـود که بعد از ظهر خبردار شـدیم امام 
تشـریف آورده انـد و بـه خدمـت امـام رفتیـم. بعـد هـم 
در کاظمین، سـامرا، کربا و نجف اشـرف جزو اسـتقبال 
کننـدگان از حضـرت امـام در خدمـت ایشـان بودیـم و 
اسـتقبال بسـیار بـی نظیـری از حضـرت امـام در نجـف 
اشـرف شـد و بعـد هـم تـا ۱0 روز گـروه هـای مختلـف 
مـردم بـه طـور مرتب بـرای دیدن امـام و عـرض ارادت 

بـه ایشـان خانـه حضـرت امـام مـی آمدنـد.
چـون خانـواده امام در ایـران بودند و آنجا هم پیش 
از آن افـرادی نداشـت، مـا چنـد نفـر طلبـه خدمتـکار 
از  بودیـم. بعـد  از مـردم  و پذیرایـی  اسـتقبال  مراسـم 
اینکه اسـتقبال تمام شـد، امام بازدید علما و مراجع را 
داشـت و در خدمـت امـام بـه دیدن مراجـع می رفتیم.
امـام وارد نجـف شـدند و  آبـان سـال ۴۴ حضـرت 
مرحـوم آقـای محتشـمی و چنـد نفـر از دوسـتان هـم 
سـال ۴5 وارد نجف شـدند. ما مدرسـه آقای بروجردی 
بودیـم و چـون معمـوال پایـگاه اول دوسـتانی کـه مـی 
آمدنـد و نمـاز امـام در ایـن مدرسـه بـود، ماقـات و دید 
و بازدیدهـا از آنجـا شـروع مـی شـد. مـن قبـا بـا ایشـان 
آشـنایی نداشـتم و قم همدیگر را ندیده بودیم. از آنجا 
با هم آشـنا شـدیم و تقریبا کارهایمان شـروع شد. ما در 
نجـف دو کار اصلـی داشـتیم کـه یکـی ارادت و عشـق و 
عاقـه بـه حضـرت امام بـود. امام نماز ظهـر را در خانه 
مـی خوانـد و مـا چنـد نفـر مقّیـد بودیـم کـه حتمـا نمـاز 

ظهر را محضر امام باشـیم. نماز مغرب را هم امام در 
مدرسـه مـی خواندنـد و مـا همیشـه آنجـا بودیم.

کار دوم مـا درس خوانـدن بـود. در درس خوانـدن 
تقریبـا هـم افق بودیم و درس های مختلف می رفتیم 
بودیـم.  مشـترک  همدیگـر  بـا  درس  سـه  دو  در  ولـی 
یکـی از درس هایـی کـه مشـترک مـی رفتیـم و بـا هـم 
بحـث مـی کردیـم، درس مرحـوم آیـت اهلل مشـکینی 
و دیگـری درس مرحـوم آیـت اهلل شـهید مدنـی بـود. 
صبح روزهای تعطیل من، آقای محتشـمی و حاج آقا 
عیسـی طباطبایی که اآلن لبنان هسـتند، با همدیگر به 
منـزل شـهید مدنـی می رفتیـم، صبحانه به ما مـی داد 
و درس هم از ایشـان می گرفتیم و می آمدیم. مبحث 
»خیـارات مکاسـب« را پیـش مرحـوم آیـت اهلل شـهید 
مدنـی بـا همدیگـر مـی خواندیـم. جلـد دوم »کفایـه« و 
»شـرح منظومـه« را هـم پیـش حـاج آقـا نصـراهلل شـاه 

آبـادی مـی خواندیـم.
لـذا درس هـای مـا بـا هـم بـود و از نظـر افـق فکـری 
هـم همـه خدمـت امـام بودیـم. امـام درس »والیـت 
ایـن درس هـا جمـع آوری و  فقیـه« را شـروع کردنـد، 
قرار شـد پیاده شـود. ما چند نفر جزو کسـانی بودیم که 
ایـن درس هـا را بـا نوازهـای کاسـت ضبـط مـی کردنـد، 
بعـد پیـاده مـی کردیـم و بعـد چـاپ و ویراسـتاری مـی 
شـد و بعـد جـزوه بـرای بخـش کـردن درسـت مـی شـد؛ 
کـه ایشـان هـم جـزو ایـن مجموعـه بـود. بـرای پخـش 
هـم مـن و حـاج آقـای رحمـت مجموعـه ای از آن کـه 
فکـر مـی کنـم جلـد اول و دوم بـود را بـا گونـی بـه بصـره 
بردیـم. هرکسـی یـک جایـی بـود و من ایشـان هـم آنجا 

پخـش مـی کردیـم.
همیـن  تـا  و  گرفـت  شـکل  جـوری  ایـن  مـا  رفاقـت 
اواخـر قبـل از کرونـا وقتـی از نجـف می آمد صبـح ها در 
برنامـه ای همدیگـر را مـی دیدیـم. لذا کاما ایشـان را از 
نظـر ایمـان، اخاص، عشـق به ائمه اطهار)ع( و عشـق 
نفسـه  اهلل  امام)قـدس  حضـرت  بـه  نسـبت  ارادت  و 

الزکیـه( مـی شـناختیم.
نجف  دوران  در  محتشمی  آقای  ظاهرا   
رفتند.  می  هم  دیگر  کشورهای  به  تبلیغ  برای 

خاطره ای در این زمینه دارید؟ 
معمـوال رسـم نبود که طلبه هـای نجف برای تبلیغ 
برونـد امـا بعضـی از طلبـه هـای ایرانـی تبلیـغ هـم مـی 
رفتیـم. مـن گاهـی بـرای تبلیـغ بـه اطـراف نجـف مـی 
رفتم و به سـوریه و لبنان هم رفتم. از سـال ۴9 به لبنان 
رفتم و تا سـال 52 آنجا بودم و برنامه تبلیغی داشـتم. 

آیت اهلل عباسعلی اختری سفیر سابق ایران در سوریه می گوید : یاران امام، مبارزین انقاب اسامی و به خصوص کسانی که از 
اول در خدمت حضرت امام بوده اند، افرادی دلسوز، مخلص و صادق بوده اند و با رنج و تحمل کارها را انجام داده اند و برنامه 
ها را پیش برده اند و در حد توان انجام وظیفه کرده اند. او درباره مرحوم محتشمی پور معتقد است : ایشان با اخاص و روحیه 

انقابی حرکت می کرد این گفت وگو را با هم می خوانیم :

انقالبی فکر کردن 
و باور و ایمان به 

حرکت امام مسأله 
بسیار مهمی است 
که یک عده افراد 

به عنوان یک تعهد 
دینی و وظیفه 

اسالمی، وظیفه 
خودشان می 

دانستند که برای 
این انقالب کار کنند. 

ایشان یکی از افراد 
بسیار مخلص بود 
و در تمام مراحل 
هر کاری که می 
توانست را انجام 

می داد

دیپلمات
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دیپلمات

یکـی از برنامـه هـای تبلیغـی ایشـان هـم در روسـتای 
یمونه بعلبک بود. به جای شـیخ حسـن یزدی زاده به 
آن روسـتا رفتـه بـود و تبلیـغ مـی کـرد و مـا و چنـد نفـر از 

دوسـتان بـرای دیدنـش رفتیم.
ایشـان بـه رفتـن کویت هم اهتمـام داشـت و همراه 
مرحـوم فردوسـی پـور برای تبلیـغ به کویت مـی رفتند.

 یکی از مباحثی که در خصوص یاران اولیه 
است  این  شود  می  مطرح  امام  نهضت 
امتیازی  هیچ  بودن  انقابی  که  زمانی  که 
نداشت افراد مبارزی بودند که اطراف امام را 
جایگاه  خصوص  در  شما  نظر  نکردند.  خالی 

این افراد چیست؟
نـه تنهـا امتیـاز نبـود، بلکـه مشـکل هـم داشـت. اوال 
کسـانی کـه بـا امـام میانـه ای نداشـتند همیشـه نسـبت 
بـه مـا نـگاه خاصـی داشـتند، گاهـی اعتـراض داشـتند 
و گاهـی حتـی اهانـت مـی کردنـد کـه چـرا ایـن کارهـا را 
مـی کنیـد. مـورد دیگـر ایـن اسـت کـه مـا مـورد غضـب 
نـرو  کنسـولگی  بـه  گفتنـد  مـن  بـه  بودیـم.  حکومـت 
چـون مـی گوینـد ایـن کارهـا را شـما و فانی انجـام داده 
ایـد. بعـد کـه بـه تهـران آمـدم و مـن را زنـدان کردنـد 
همیـن هـا را مـی پرسـیدند کـه شـما اطـراف امـام بـوده 
ایـد و اطاعیـه امـام را درسـت و چـاپ مـی کـرده ایـد و 
کارهـای امـام را انجـام مـی داده ایـد. اما بـه خاطر اینکه 

اطاعـات کاملـی نداشـتند مـن را آزاد کردنـد.
کربـا  سرکنسـولگری  و  بغـداد  در  ایـران  سـفارت 
نظـر  در  حتـی  و  دادنـد  مـی  مـا  علیـه  هـای  گـزارش 
حکومـت عـراق هـم مـا بـه عنـوان طرفـداران حضـرت 

امـام محسـوب می شـدیم. لـذا خیلی از کسـانی که فکر 
نمـی کردنـد انقـاب اسـامی پیـروز شـود و حکومـت 
اسـامی شـکل بگیـرد مـا را مسـخره مـی کردنـد و مـی 
گفتنـد حکومت درسـت شـد و آقـای فانی وزیـر و آقای 
فانـی وکیـل مـی شـود. ولی انقـاب پیروز شـد و همین 
هـا افتخـار خدمـت در حکومـت اسـامی پیـدا کردنـد و 
بعـدا مسـخره ای کـه آنهـا کـرده بودنـد تحقـق پیـدا می 

کرد.
کـه  کردیـم  نمـی  تصـور  مـا  خـود  حتـی  وقـت  آن 
ایـن انقـاب پیـروز شـود. مـن در لبنـان کـه تبلیـغ مـی 
کـردم مـی گفتـم دنبـال ایـن هسـتیم و مـی خواهیم که 
حکومت اسـامی درسـت شـود. حتـی گروه هایـی آنجا 
بودنـد کـه بـه مـا پیشـنهاد مـی کردنـد بـرای مقابلـه بـا 
حکومت شـاه کارهای چریکـی و نظامی انجام بدهیم. 
ولـی اصـا فکـر نمی کردیـم به ایـن زودی و ایـن جوری 
انقاب پیروز شـود و ما خدمتگزار این حکومت شـویم.

بـه دوسـتانی کـه درس مـی رفتیـم  سـال 57 مـن 
و  شـوند  موفـق  تواننـد  نمـی  هـا  دولـت  ایـن  گفتـم 
مـی  فکـر  امـا  شـود.  مـی  درسـت  اسـامی  حکومـت 
کردیـم همان چیزی که اول شـد اتفـاق می افتد. یعنی 
مهندسـین و دکترهایـی کـه در نهضـت و جاهـای دیگـر 
هسـتند حکومـت تشـکیل مـی دهنـد و مـا هـم آنهـا را 
خودمـان  اینکـه  نـه  کنیـم؛  مـی  حمایـت  و  پشـتیبانی 
مسـئول شـویم. لذا امام هم در مرحله اول حکومت را 
در اختیـار اینهـا گذاشـت و اینهـا را مأمـور پیگیـری کارها 
کـرد و نمی خواسـت کـه طلبه ها کار بپذیرنـد. اما وقتی 
آن طـور شـد، امـام قبـول کـرد کـه آیـت اهلل خامنـه ای 

رئیـس جمهـور شـود و بـه مراحـل دیگـر آمـد.
آن موقـع مـا بـه عنـوان جهـاد در راه خـدا و تکلیـف 
وظیفـه خودمـان مـی دانسـتیم هـر کاری از دسـتمان بر 
مـی آیـد انجـام بدهیـم. آقـای محتشـمی هـم همیشـه 
خدمـت امـام بودنـد و در پاریـس کارهـای دفتـری امـام 
را انجـام مـی دادنـد و بعـد از انقـاب هـم در دفتـر امام 

خدمـت مـی کردنـد و فعالیـت داشـتند.
 بارزترین ویژگی خاص آقای محتشمی پور 
که به آن صفت شناخته می شدند از نظر شما 

چه بود؟
انقابـی فکـر کـردن و بـاور و ایمـان بـه حرکـت امـام 
مسـأله بسـیار مهمی اسـت که یک عده افراد به عنوان 
یـک تعهـد دینـی و وظیفـه اسـامی، وظیفـه خودشـان 
می دانسـتند که برای این انقاب کار کنند. ایشـان یکی 
از افـراد بسـیار مخلـص بـود و در تمام مراحـل هر کاری 
کـه مـی توانسـت را انجـام مـی داد. لذا در رفتـن امام به 
طـرف کویـت و رفتن به پاریس همـواره کنار امام بودند 
و بـار مسـئولیت و کار را بـر عهـده مـی گرفتنـد و حاضـر 

بودنـد بـا تمام وجودشـان جهـاد کنند.
شـانه خالـی نکـردن از زیـر کار یکـی از ویژگـی هـای 
و  انقـاب  بـه  باورشـان  و  اعتقـاد  ایمـان،  بـود.  ایشـان 
پذیـرش مسـئولیت و انجـام کار بـرای انقـاب و حرکت 
امـام و همچنیـن اخاص مسـائل دیگری اسـت که من 
از ایشـان سـراغ دارم و بدون هیچ چشـم داشـتی در این 
زمینـه هـا کار مـی کـرد. بـه عقیده مـن و برخی دوسـتان 
همفکـر، حتـی کنـاره گیـری اخیـر ایشـان کـه بـه نجـف 

رفـت هـم عنایـت خداونـد متعـال بـود.

شانه خالی نکردن 
از زیر کار یکی از 
ویژگی های ایشان 
بود. ایمان، اعتقاد و 
باورشان به انقالب 
و پذیرش مسئولیت 
و انجام کار برای 
انقالب و حرکت امام 
و همچنین اخالص 
مسائل دیگری است 
که من از ایشان 
سراغ دارم و بدون 
هیچ چشم داشتی 
در این زمینه ها کار 
می کرد
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 شـما بـه عنـوان فـردی کـه از همـان ابتـدای انقاب 
در زمـره انقابیـون و سـپس مسـئوالن کشـور بودید، 
آقـای محتشـمی پـور را از نزدیک می شـناختید. این 
آشـنایی از کجا شـروع شـد؟ بـرای اولین بـار در خاطر 

داریـد ایشـان را کجـا دیدید؟
مـن مرحـوم محتشـمی پـور را اولین بـار در نوفل 
لوشـاتو و در همان روزهای منتهـی به پیروزی انقالب 
مالقـات کـردم. در آن زمـان چنـد گـروه از افـراد از 
جاهای مختلف در نوفل لوشـاتو مسـتقر شـده بودند. 
یـک عـده از ایـران آمـده بودند، یـک گروه دوسـتانی 
بودنـد کـه از همـان عـراق و عمومـا همـراه حضـرت 
امـام راهـی آنجا شـده بودنـد. یک گوه دیگـر از همان 
پاریـس و پایتخت هـای اروپایـی بودنـد و در نهایـت 
هـم گـروه قابـل توجهـی نیـز از آمریـکا آمـده بودند. 
ایـن دو گـروه آخر عمومـا همان انجمن های اسـالمی 
دانشـجویان ایرانـی بودند. من خودم شـخصا از آمریکا 
آمـده بـودم و مرحوم محتشـمی پـور از گروهی بودند 
کـه مسـتقیما از عـراق و همـراه حضـرت امـام )ره( 
راهـی پاریـس شـده بودنـد. اداره دفتـر حضـرت امام 
در اوایـل بـه لحـاظ سـابقه و شـناختی کـه از هـم و 
ارتبـاط نزدیکـی که با امام داشـتند عمومـا در اختیار 
همیـن گروهـی بـود کـه از عـراق آمـده بودنـد. مثل 
آقای دعایی، فردوسـی پور یا شـهید محمد منتظری. 
دوسـتان دیگـر بـا اینها همـکاری می کردنـد و کمک 
ایـن جمـع بودنـد. مرحـوم محتشـمی پـور در همان 
جمعـی کـه از عراق آمـده بودند جـزو نیروهای اصلی 
بـود. گروهـی کـه از اروپـا و آمریکا آمده بودند بیشـتر 
کارهـای ارتباط حضـرت امام با رسـانه های خارجی و 
ایـن دسـت کارهـا را انجـام می دادنـد. بنابرایـن آنچه 
کـه مربـوط بـه بیـت حضـرت امـام )ره( می شـد در 
بیـرون توسـط همیـن چهـار بزرگـواری که نـام بردم 
انجـام می شـد و در داخـل هـم مرحومـه خانـم دبـاغ 
انجـام وظیفـه می کردنـد. کمـا اینکـه گویـا در زمـان 
حضـور حضـرت امـام در عـراق هـم وضـع همینطور 
بـوده. در بیـن ایـن مجموعـه، مرحوم محتشـمی پور 

در امـوری مثـل برگـزاری نمـاز و مراسـم ها، رفـت 
و آمـد حضـرت امـام )ره( و ثبـت و ضبـط بخشـی از 
مطالبـی کـه ایشـان می فرمودند نقش داشـتند. حتی 
یـک شـب مراسـم سـوگواری برقـرار شـد که امـام از 
مرحوم محتشـمی پور خواسـتند تا روضه ای بخوانند. 
ایشـان گفتـه بودنـد کـه من روضـه به سـبک پاریس 
بلـد نیسـتم بخوانـم و امـام فرمـوده بودنـد از همـان 
و  بخوانیـد  قـم  پاییـن  روضه هـای سـنتی محـالت 
مرحـوم محتشـمی هـم بـه سـبک زنـده یـاد کوثری 
در آن جمـع روضـه خواندنـد. حتـی مکبـری نمـاز 
جماعـت هم گاه توسـط ایشـان انجـام می شـد. اینها 
اولیـن تجربـه برخـورد من بـا آقای محتشـمی پور در 

آن شـرایط پـر تالطـم و پرشـور بود. 
بـا  پـور  محتشـمی  مرحـوم  هـم  زمـان  همـان  در   
فلسـطین  حـوزه  در  مشـغولیت هایی  جدیـت 
پاریـس  از  و  مقطـع  آن  در  را  مسـایل  ایـن  داشـت. 

می کـرد؟ پیگیـری  چطـور 
مسـاله کارهایـی که ایشـان در آن زمـان در برخی 
از کشـورها مثل لبنان و فلسـطین انجام می داد تقریبا 
مسـایلی پنهـان بـود که بـدون اینکـه بروز پیـدا کند 

پیگیری می شـد. در دوره حضور امـام در پاریس، اکثر 
افـراد سیاسـی کـه به نوفل لوشـاتو آمده بودنـد از این 
وجـه کارهـای آقـای محتشـمی پـور مطلـع نبودند و 
چیـزی نمـی دانسـتند. حتـی افـرادی کـه خیلـی به 
امـام در آن مقطـع نزیک شـدند. به هر حـال طبیعی 
هـم بـود چـون انقـالب هنـوز پیـروز نشـده بـود، مـا 
می دانسـتیم چـه می شـود و باید یک سـری مسـایل 
امنیتـی رعایـت می شـد. بنابراین در آنجا جـز عده ای 
محدود دیگران از نقش ایشـان در مسـایل فلسطین و 

مبـارزه با اسـرائیل آگاه نبودند. 
 خـب بعد از ایـن، در مقطع بعد از پیـروزی انقاب 

هـم با آقای محتشـمی پور ارتباطی داشـتید؟
ارتبـاط  مـن  دیگـر  ایـران  برگشـتیم  وقتـی  مـا 
چندانـی با اقای محتشـمی پـور از نزدیک نداشـتم تا 
اینکـه ایشـان در سـال 1360 بـه عنـوان سـفیر ایران 
در دمشـق انتخـاب شـدند. مـن هم در سـال 1362 و 
پـس از مرحوم عسـکراوالدی به عنوان وزیـر بازرگانی 
در دولـت آقـای مهندس موسـوی و در زمان ریاسـت 
جمهـوری حضرت آیـت اهلل خامنه ای انتخاب شـدم. 
در ان مقطع به دلیل شـرایط جنگـی، وزارت بازرگانی 

 پیام سالمتی محتشمی پور را
به تهران مخابره کردم

حسن عابدی جعفری، وزیر بازگانی دولت های میرحسین موسوی در فاصله سال های 62 تا 67، سابقه سه سال همکاری با مرحوم 
علی اکبر محتشمی پور در کابینه را داشت. با این حال او شرح می دهد که این آشنایی سابقه و قدمتی بیش از این سال ها داشته 
و بعدا هم ادامه یافته است . عابدی جعفری از چهره هایی است که در زمستان سال 57 از آمریکا راهی نوفل لوشاتو می شود تا 
حضرت امام را در واپسین روزهای نهضت انقاب همراهی کند. همان روزهایی که مرحوم محتشمی پور هم به همراه بنیانگذار 
انقاب از عراق راهی فرانسه شده بود. این آغاز اشنایی بین این دو است. عابدی جعفری می گوید تا همین اواخر هم در سفر به 
عراق همواره سعی می کرده تا مرحوم محتشمی پور را ماقات کند، هر چند توضیح می دهد که بر خاف آنچه که بسیاری تصور می کردند، او در 
سال های حضورش در نجف هم منفعل نبوده و مشغولیت های مختلفی از جمله در کارهای خیریه و یا امور حوزوی داشته است. عابدی جعفری 
همچنین می گوید که او اولین مقام رسمی بوده که به طور اتفاقی و ساعتی پس از عملیات تروریستی اسرائیل در سفارت ایران در دمشق در سال 62 

توانسته بود مرحوم محتشمی پور را که هدف این ترور بوده در بیمارستان ببیند و گزارش سامت وی را به تهران بدهد.

روایت حسن عابدی جعفری از همکاری در دولت دفاع مقدس تا حادثه تروریستی سال۶2

 دولتمرد

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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اهمیـت زیادی در دولت داشـت و در همان هفته های 
نخسـت، اولین سـفری که برای بنده ترتیب داده شـد 
سـفر بـه سـوریه بود. بـه این جهـت که روابط بسـیار 
نزدیکـی داشـتیم و سـوریه برای ایـران خیلی اهمیت 
داشـت. زمسـتان 1362 بود که ما فتیم و در استقبال 
هم دوسـتان سـفارت به فرودگاه آمدند و ما را اسـکان 
دادنـد. همـان روزی کـه رسـیدیم منتظـر بودیـم که 
ایشـان را مالقـات کنیـم و من خیلی دوسـت داشـتم 
بعـد از چنـد سـالی و بـا توجـه بـه همـان آشـنایی 
قبلـی، ایشـان را ببینـم. بعـدز ظهـر حـدود سـاعت 
4 بـود کـه اطـالع دادنـد ایشـان سـفارت نیسـتند و 
بـرای دیـدار بایـد بیمارسـتان برویم. ما هـم از چیزی 
خبـر نداشـتیم. بالفاصلـه رفتیـم بیمارسـتان و دیدم 
ایشـان روی تخـت هسـتند و ملحفه هـای خونـی دور 
ایشـان اسـت. در راه البتـه بـه من گفتند چـه اتفاقی 
افتـاده و در سـفارت بـا هـدف تـرور آقای محتشـمی 
پـور، انفجـار صـورت گرفتـه. زمانی که ما بیمارسـتان 
رسـیدیم ایشـان تقریبـا بعـد از عمـل به هـوش آمده 
بود اما یک دسـت ایشـان از مچ و بخشـی از انگشـتان 
دسـت دیگـر قطع شـده بود و یک چشـم ایشـان هم 
آسـیب دیـده بـود. خـب مـن در آن حادثـه بـه طـور 
کامـال اتفاقی اولیـن نفری بودم که از مقامات رسـمی 
توانسـتم ایشـان را مالقات کنم. یادم هسـت که حال 
جسـمی مسـاعدی خصوصـا بعـد از عمـل جراحـی و 
بـه هـوش آمـدن نداشـتند امـا روحیـه بسـیار خوبی 
داشـتند و حتـی شـوخی هـم می کردنـد. مـن هـم 
بعـد از آن مالقـات گـزارش اوضـاع ایشـان را از آنچـه 
دیـده بـودم بهتهران دادم و بقیه سـفر را سـریع انجام 
دادیـم و برگشـتیم. خب آن واقعه هم بسـیار مهم بود 
و اسـرائیل همانطـور کـه مقاماتـش بعـدا هـم اعتراف 
کردنـد، می خواسـت بـا ایـن کار جلوی توسـعه حزب 
اهلل لبنـان را بگیـرد. چون به هر حال آقای محتشـمی 
پـور در ایجـاد و تقویـت حـزب اهلل خیلـی نقش مهم 
و اساسـی داشـت. بـا ایـن حـال و در شـرایطی کـه 
می دانسـتیم اسـرائیل تهدید کـرده باز هم ایـن کار را 
می کنـد امـا مرحوم محتشـمی پور تا پایـان ماموریت 
شـان یعـی دو سـال بعـد از ایـن واقعـه در دمشـق 
ماندنـد و مسـئولیت سـفارت را تـرک نکردنـد. حتی 
از تهـران هـم بـه ایشـان گفتـه شـد اگـر می خواهید 
می توانیـد برگردیـد اما خودشـان خواسـتند تـا پایان 
بماننـد. حضـرت امـام هـم در پیامـی کـه بـه ایشـان 
در همـان شـب تـرور دادنـد نوشـته بودند کـه از این 
اتفـاق متاثـر شـده انـد و تاکیـد کردنـد »امیـدوارم 
در  را  خودتـان  مبـارزات  و  بازگـردد  شـما  سـالمت 
سـنگر اسـالم و انقالب بـرای مظلومان ادامـه دهید.« 
آقـای محتشـمی پـور هم کنار نکشـید انصافـا و البته 
خـودش و همینطـور مقامـات در تهران می دانسـتند 
کـه وجـود او چقـدر در دمشـق موثـر اسـت. خصوصا 
بـرای موضـوع حـزب اهلل لبنـان کـه االن در اسـناد 
تاریخـی هـم این موضوع وجـود دارد. ما کـه آن زمان 
در دولـت بودیم می دانسـتیم که آقای محتشـمی پور 
مشـغول کارهای بسـیار بزرگی در سـوریه اسـت. هم 
بحـث پشـتیبانی جنـگ بـود و نقـش و اهمیتـی که 
روابـط ایـران و سـوریه در ایـن زمینـه داشـت و هـم 
مسـایل فلسـطین. واقعـا آن مقطع اهمیت سـفرت ما 

در دمشـق خیلـی بیشـتر از یک سـفارتخانه معمولی 
بـود. حتـی از نظـری انـدازه یـک وزارتخانه مهـم بود. 
 در مقطـع سـفارت ایشـان در سـوریه رابطـه شـما بـا 
مرحوم محتشـمی پور چگونه بود؟ جایـی باز هم به 

قـول معـروف راه تـان بـه همدیگر رسـید یا خیر؟
در آن زمـان دیگـر مـن ایشـان را تـا پایـان دوره 
سـفارت ندیـدم. اخبـار اقدامـات ایشـان را در دولـت 
می شـنیدم امـا ایشـان غالبـا در همـان دمشـق بود و 
اگـر به تهـران می آمد، سـریع بـر می گشـت و در این 
بیـن در حـد نخسـت وزیر و وزیـر خارجه یـا حضرت 
امـام و آیـت اهلل خامنـه ای یا مرحوم هاشـمی را دیدار 
می کـرد. یـک ارتبـاط کاری از طریـق دولت با ایشـان 
وجـود داشـت امـا دیگر ارتباط شـخصی نداشـتیم. تا 
اینکـه در سـال 1364 بعـد از پایان ماموریت سـفارت 
سـوریه، ایشـان به عنـوان وزیر کشـور معرفی شـدند. 
اینجـا مقطعـی بـود کـه دیگـر از نزدیـک در کابینه با 
همدیگـر کار می کردیـم. من وزیـر بازرگانی و ایشـان 
وزیـر کشـور بودنـد و اتفاقـا خیلی هم بـا همدیگر کار 
داشـتیم. هر چند ماهیت کار ایشـان در وزارت کشـور 
عمومـا سیاسـی بـود امـا یـک سـری ماموریت هـای 
مشـترک داشـتیم از جمله مسـاله اصناف. بخشـی از 
امـور اصنـاف در وزارت کشـور انجـام می شـد و هنـوز 
هـم همینطـور اسـت. در شـورای عالـی اصنـاف هـم 
وزارت کشـور خیلی نقش داشـت. در زمینه های دیگر 
هـم مثـل توزیع کاالهای اساسـی، بحث کوپـن و این 
طـور چیزها هـم ارتباطات زیادی داشـتیم. چیزی که 
در آن زمـان مـن در همـکاری بـا ایشـان خصوصـا در 
ایـن حوزه هـای مشـترک می دیـدم دغدغـه ای بـود 
کـه بـرای اقشـار پاییـن جامعـه، آن هـم نـه از روی 
نمایـش و نقـش بـازی کـردن بلکـه بـه شـکل واقعی 
داشـت. در زمینـه اصنـاف هـم ایشـان خیلـی نقـش 
مهمـی داشـت کـه امـکان کار صنفـی فراهم شـود و 
در جاهایـی کـه نـگاه امنیتـی می خواسـت بـر برخی 
امـور سـوار شـود، حقیقتـا جلـوی آن را می گرفـت و 
نمی گذاشـت مشـکل ایجاد شـود. کار تشـکیالتی را 
هـم خـوب بلـد بـود. مثـال وقتـی در دولـت یـا جای 
دیگـری اختـالف نظـری جـدی بـه وجـود می آمـد، 
افـرادی بـود کـه  از  مرحـوم محتشـمی پـور یکـی 
می توانسـت خـوب و بـدون حاشـیه آن را هدایت کند 
و بـه جمـع کردنش کمک کند. شـاید همیـن ویژگی 
بـود کـه باعث شـد بتواند در پـای گذاری تشـکیالت 
مهمـی مانند حزب اهلل لبنان آن نقـش تاریخی را ایفا 
کنـد. بـه هـر حـال نمـی شـود چنیـن کاری را بدون 
داشـتن روحیـه و تـوان کار گروهـی انجـام داد. یعنی 
هـم در روحیـه خـودش چنیـن ویژگـی داشـت و هم 
در جریـان مبـارزات آن را پـرورش داده بـود. ایـن را 
هـم بگویـم کـه در عیـن حال خیلـی برایشـان حفظ 
حریـم وزارت کشـور اهمیت داشـت. یعنـی جایی که 
احسـاس می کـرد کـه کوچکتریـن خدشـه ای به این 
حریم وارد شـده، واکنش نشـان می دادند. از جمله در 
بحـث اجرائیـات انتخابات خـود ما این را دیـده بودیم. 
یعـی جایـی که اصـرار داشـت مسـاله نظـارت و اجرا 
در انتخابـات جـدای از هـم اسـت و اجـازه ورود اهـل 
قضـاوت را بـه حریـم اجرا نمـی دادند. در سـوابق هم 
مسـایلی که بین ایشـان و شـورای نگهبـان پیش آمد 

و باعـث ورود حضـرت امام شـد، هنوز موجود اسـت و 
می شـود مراجعـه کرد. 

 در آن مقطـع در دولـت ایشـان مسـاله فلسـطین و 
دغدغه هایـی که در این مورد داشـت را چطور دنبال 

می کـرد؟ اصا پیگیـر بود یـا خیر؟
ایشـان خـب مشـخصا همیشـه دغدغـه داشـتند 
و مسـایل را دنبـال می کردنـد و چـون اطـالع هـم از 
اخبـار و رویدادهـا و تحـوالت داشـتند، اگـر اتفاقـی 
می افتـاد و مـا می خواسـتیم چیـزی بدانیم از ایشـان 
هـم می پرسـیدیم و کسـب اطـالع می کردیـم. امـا 
خـب زمـان جنـگ بود و مـا دغدغه هـای خودمـان را 
در داخـل داشـتیم و خیلـی مجـال ایـن نبـود. ضمن 
اینکه چون مسـاله فلسـطین و مبارزه با اسرائیل ابعاد 
امنیتـی هـم داشـت ایشـان کمتـر دربـاره آن چیزی 
بـروز مـی داد. در واقـع فضـای مـا در دولت حـول این 
موضـوع نبود و به این سـمت نمی رفتیم اما مشـخصا 
می دانسـتیم کـه ایشـان هم اطـالع دقیـق دارد و هم 

اسـت.  مرتبط 
 بعـد از دوران همـکاری در دولـت چـه؟ بـا ایشـان 

ارتباطـی داشـتید؟
خیلـی دورادور بـود. هـر کـدام مشـغول مسـایل 
خودمـان شـده بودیـم تـا اینکه در سـال 88 در سـتاد 
مهندس موسـوی بـاز یـک دوره همکاری داشـتیم. اما 
ایشـان از سـال 90 از ایـران دوبـاره هجـرت کردنـد به 
نجـف اشـرف و مـن در سـفرهایی کـه داشـتم و امکان 
زیـارت عتبات دسـت مـی داد حتما به دیدار ایشـان در 
نجـف می رفتـم. آنجا هم خیلی سـر ایشـان شـلوغ بود 
و مشـغولیت های زیـادی داشـتند. هـم در امـور خیریه 
کار می کردنـد، هـم برای مسـایل حـوزه فعـال بودند و 
هـم مشـغله های دیگری. یعنـی دوران نجـف را من در 
جریـان هسـتم کـه اصال حالـت انفعال و گوشـه گیری 
نداشـتند. امـا مقیـد بودند بـرای نماز جماعـت به حرم 
حضـرت امیرالمومنیـن بیاینـد. بـرای همیـن هـم من 

سـعی می کـردم همانجـا ایشـان را مالقـات کنم. 
داشـتید؟  دیدارهایـی  آن  در  خاصـی  بحث هـای   

مثـا دربـاره مسـایل سیاسـی حـرف می زدیـد؟
بیشـتر در حـد حال و احـوال و تجدید دیـدار و این 
جـور چیزهـا بود. اینکه بگویم به جهـت کار خاصی بود، 
نـه اینطـور نبـود. تجدید دیـدار با یک آشـنا و دوسـت 
قدیمـی بـود بیشـتر. یـک بـار هـم در حـرم عسـکرین 
در سـامرا بـه طـور تصادفـی ایشـان را دیـدم. مرحـوم 
محتشـمی پـور یک ویژگی داشـت کـه اهل بـروز دادن 
کارهایـش نبـود. بـه همیـن خاطر مثـال خیلی هـا فکر 
می کردنـد ایشـان در عـراق رفته یک گوشـه ای زندگی 
خـودش را می کنـد در حالیکـه در جاهایـی کـه کاری 
از دسـتش بـر می آمـد بسـیار فعـال بـود. حـاال نـه کار 
سیاسـی، بلکـه همین کارهـای خیر و چیزهایـی از این 
دسـت. به همیـن جهت هم اساسـا آدم سـاده ای بود و 
زندگـی پـر زرق و برقی نداشـت. خیلی سـاده تا همین 
اواخـر زندگـی می کرد و بهاین موضوع مشـور بود. حتی 
در همـان دوره ای کـه وزیـر کشـور بـود و همزمـان به 
هـر حـال نفـوذی در لبنان و فلسـطین داشـت که خب 
خیلـی جـای مهمی بود، اصـال اینها را نشـان نمی داد و 
خـودش را نمـی گرفـت که مـن وزیر مهم دولـت و آدم 

پر نفـوذ در منطقه هسـتم. 

مرحوم محتشمی 
پور یک ویژگی 

داشت که اهل بروز 
دادن کارهایش 
نبود. به همین 

خاطر مثال خیلی ها 
فکر می کردند ایشان 

در عراق رفته یک 
گوشه ای زندگی 

خودش را می کند 
در حالیکه در 

جاهایی که کاری 
از دستش بر می آمد 

بسیار فعال بود. 
حاال نه کار سیاسی، 
بلکه همین کارهای 
خیر و چیزهایی از 
این دست. به همین 

جهت هم اساسا 
آدم ساده ای بود 

و زندگی پر زرق و 
برقی نداشت

 دولتمرد
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 آشنایی نزدیک شما با آقای محتشمی پور از 
چه زمانی بود؟

آشـنایی مـن بـا جنـاب آقـای مرحـوم آقای 
محتشـمی پور بـه ابتـدای سـال 59 برمی گردد؛ 
زمانـی کـه بنـده به اتفـاق آقـای عبـداهلل نوری 
بـه صـدا و سـیما رفتیـم. حسـب تدبیـری کـه 
از ناحیـه حضـرت امـام )ره( اتخـاذ شـده بـود، 
قـرار شـد فضـای مدیریـت خبـری و سیاسـی 
حیطـه  از  و  بگیرنـد  اختیـار  در  را  صداوسـیما 
دخالت هـای آقـای بنی صـدر خـارج کننـد. مـن 
در ایـن ارتبـاط بـه تهران آمـدم و در بخش خبر 

صـدا و سـیما مسـتقر شـدم.
نامـور  یـا سـه شـخصیت  در آن مقطـع دو 
از ناحیـه حضـرت امـام بـه مجموعـه خبـری و 
فرهنگـی صداوسـیما آمده بودنـد؛ از جمله آقای 
عبـداهلل نـوری کـه بـرای مسـئولیت سیاسـی و 
خبـری صـدا و سـیما تشـریف آورده بودنـد. در 
نـوری،  عبـداهلل  آقـای  مـوازات  بـه  مقطـع  آن 
آقـای محتشـمی پور عزیـز هـم از ناحیه حضرت 
امـام)ره( بـه صدا و سـیما آمـده و به عنوان مدیر 

بودند. منصـوب شـده 
آشـنایی مـا بـا آقـای محتشـمی پور از ایـن 
نقطـه شـروع شـد؛ اگرچـه قبـل از ایـن هـم به 
اعتبـار ارتباطـی کـه بـا بیت حضـرت امـام)ره( 
و دوسـتان بسـیار عزیزی کـه در آنجا داشـتیم، 
یکـی  محتشـمی پور  آقـای  جنـاب  می دانسـتم 
از اعضـای نزدیـک بـه بیـت حضـرت امـام)ره( 
هسـتند و جـزو حواریـون ایشـان بودنـد کـه از 
نجـف اشـرف به تهـران آمـده بودنـد و در بنیاد 
مسـتضعفان فعالیـت داشـتند. بعـد بـه صـدا و 
سـیما آمدنـد و به عنـوان مدیر رادیـو منصوب و 
بـه کار مشـغول شـدند. در ایـن نقطـه ارتباط ما 

بـا آقـای محتشـمی پور تنگاتنـگ شـد.
شـخصی،  صفـت  بـه  محتشـمی پور  آقـای 
شـخصیت آزاده ای بودند. آدم زحمت کشـیده و 
فانـی در امـام بود. نسـبت به حضـرت امام تعلق 
خاطر بسـیاری داشـت و به نظر من، دلبسـتگی 
آقـای محتشـمی پور بـه حضـرت امـام کمتـر از 

دلبسـتگی حـاج احمـد آقا بـه پـدر نبود. 
می دانیـد مرحوم حـاج احمد آقـا خمینی در 
عین حال که شـخصیت بسـیار رئـوف و مهربانی 
بودنـد، امـا نسـبت بـه اتفاقاتـی کـه در رابطه با 
احتمـاال  و  می رسـید  ایشـان  اطـالع  بـه  امـام 
تشخیص شـان ایـن بـود کـه کسـی در موضـع 
مخالفـت بـا امـام اسـت یـا در مقـام تخریـب 
یـا تضعیـف حضـرت امـام قـدم برمـی دارد، نـه 
از فـرط دلبسـتگی فرزنـدی بـه پـدری، از بـاب 
دلبسـتگی اعتقـادی بـه خـط انقالبی امـام هیچ  
امـام  بـه  را تحمـل نمی کـرد و نسـبت  کسـی 

بود. باغیرتـی  عنصـر 
بخشـی از رفتارهایی کـه از ناحیه حاج احمد 
آقـا دربـاره آیـت اهلل العظمی منتظری هـم صادر 
شـده و بسـیاری از دوسـتداران حضرت آیت اهلل 
منتظـری هـم به حـاج احمد آقـای خمینی نقد 
دارنـد، ناشـی از همیـن رفتـار بـود. تصـور حاج 

آقای محتشمی پور، 
ابوذر امام بود

 روایت محمد عطریانفر از دوران وزارت کشور 
و صدا و سیما

از  یکی  سازندگی،  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو  عطریانفر«  » محمد 
چهره هایی است که هم در صداوسیما و هم در وزارت کشور با مرحوم محتشمی پور 
روزهایی  شاید  جالب ترینش  دارد؛  زیادی  خاطرات  روزها  این  از  او  بود.  همراه 
است که سیدحسن نصراهلل تحت حمایت مرحوم محتشمی پور چند ماهی در 
تهران می ماند و بعد از آن حرکت عظیم خود در لبنان را آغاز می کند. عطریانفر ضمن برشمردن 
ویژگی های مرحوم محتشمی پور، از او به عنوان »ابوذر امام« یاد می کند. مشروح این گفت وگو را با 

هم می خوانیم.

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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احمـد آقا این بـود که مرحوم آیـت اهلل منتظری 
نسـبت به امـام زاویه تعریضی را آغـاز کردند؛ به 
ادبیـات عرفی مـا مرحوم حـاج احمد آقا بسـیار 
بی رحمانـه نسـبت بـه فـردی کـه در خـط امام 

جفا داشـته باشـد، موضـع می گیرد. 
حـاال مـن نمی خواهـم بگویـم در حـق امـام 
نمی خواهـم  و  اسـت  گرفتـه  صـورت  جفایـی 
بگویـم حـاج احمـد آقـا هـم بی رحمانـه رفتـار 
حـاج  دلبسـتگی  آن  می خواهـم  اسـت.  کـرده 
احمـد آقـا را نسـبت بـه امـام بیـان کنـم و در 
ادامـه تاکیـد کنـم مرحوم آقـای محتشـمی پور 
هـم نسـبت بـه حضـرت امـام چنیـن غیرتـی 
داشـت. بـه هیـچ عنـوان نمی توانسـت تحمـل 
کند که کسـی نسـبت به پیشـوای ایشـان، مراد 
ایشـان و کسـی کـه عاشـق و دلباختـه ایشـان 
اسـت، تعرضـی داشـته باشـد یـا ایـرادی بگیرد. 
آقـای محتشـمی پور بسـیار انسـان پاک طینـت 
و خـوش اخالقـی بـود و بـه وقتـش هـم انسـان 

بسـیار سلحشـور و شـجاعی بـود. 
 گفتید دلبستگی و غیرت آقای محتشمی پور 
آقا  احمد  حاج  دلبستگی  شبیه  امام  به 
احمد  حاج  ارادت  مصادیق  بود؛  خمینی 
به صورت  کسی  کمتر  اما  است؛  فراوان  آقا 
روایات  محتشمی پور  آقای  از  مصداقی 

مشابهی شنیده است.
یکـی از مـواردی کـه می توانـم بـه آن اشـاره 
از  ایشـان  کـه  برمی گـردد  دوره ای  بـه  کنـم، 
صـدا و سـیما رفتـه بـود. ایشـان بعـد از صـدا و 
سـیما بـه وزارت امـور خارجـه تشـریف بردنـد. 
حقوقـی  و  سیاسـی  آموزش هـای  تحـت  آنجـا 
قـرار گرفتنـد که بعـداً به عنـوان سـفیر انتخاب 
شـوند. مواضعی که در آن مقطـع در وزارت امور 
خارجـه بـود، عمدتـاً تحـت تأثیر فضـای نهضت 
مواضـع خیلـی  ایشـان  بـود.  امثالهـم  و  آزادی 
دیدگاه هـای  بـه  نسـبت  و  می گرفـت  شـفافی 
بـه اصطـالح متسـامحی کـه آن زمـان از سـوی 
بـرادران محترم نهضـت آزادی در وزارت خارجه 
وجـود داشـت، واکنـش نشـان می دادنـد؛ یعنی 

موضـع گرفتـه و برخـورد می کردنـد.
یکـی از مـواردی کـه می توانیـم به آن اشـاره 
کنیـم همـان نامـه معروفی اسـت کـه در وزارت 
کشـور بـه ایشـان منسـوب اسـت و درسـت هم 
حضـرت  از  کـه  آزادی  نهضـت  نامـه  هسـت. 
امـام اسـتعالم کردنـد و ایشـان تـا پایـان عمـر 
هیـچ گاه حاضـر نشـد نسـبت بـه موضعـی کـه 
حضـرت امـام در برابـر نهضـت آزادی گرفتنـد 
نامـه معـروف منجـر شـد، تردیـد  کـه بـه آن 
کنـد. برخـی نسـبت بـه آن تردیـد کردنـد، امـا 
بـه نظـر مـن نمی توانیـم دربـاره آن هیـچ هیـچ 
تردیدی داشـته باشـیم. بسـیاری از دوسـتداران 
امـا نسـبت بـه آن نامـه یـا سـکوت می کردنـد 
یـا اگـر بـه خودشـان جـرات می دادند تـا درباره 
آن صحبـت کننـد، چـه بسـا نقـد می کردنـد و 
می گفتنـد: موضـع امـام در آن نامـه یـک مقدار 
تنـد بـه نظـر می آید، اما آقـای محتشـمی پور به 

هیـچ عنوان موضعـش را تغییر نـداد و همچنان 
بـه آن مواضـع پایبنـد بود. 

زمانـی کـه ایشـان سـفیر بودنـد، مـا شـاهد 
اتفاقـات زیـادی در آن حـوزه هسـتیم؛ بـه ویژه 
در حـوزه موضع گیری هـای ایشـان بـه عنـوان 
سـفیر که نشـان می دهد ایشـان یک شـخصیت 
کامـاًل انقالبـی و پرتـوان بودنـد؛ بـه حـدی کـه 
هیـچ لحظـه از زندگـی ایشـان از حضـرت امـام 
خالـی نبـود و امـام تمـام لحظه های شـان را پـر 

بود. کـرده 
آقای محتشـمی پور انسـان بسـیار متشـرعی 
انسـان  بـود.  سختکوشـی  بسـیار  انسـان  بـود؛ 

دردمنـدی بود. سـختی ها و مشـکالت انقالب را 
بـه راحتـی تحمـل می کـرد و لـب نمی گشـود. 
زمانـی کـه زمینـه ای ایجـاد می شـد که ایشـان 
فریادگـر  کنـد،  مبـارزه  مقـدم  خـط  به عنـوان 
بزرگـی بـود. از هیچکـس در هـر سـطحی کـه 

بـود حسـاب نمی بـرد و ابایـی نداشـت.
برخـی از بزرگوارانـی کـه در سـطوح عالـی 
قـدرت بودند، بعضـاً از این مسـئله  می رنجیدند، 
ولـی تنها کسـی که ایشـان وجودشـان را در آن 
فانـی می دیـد، امـام بـود و هیـچ کـس دیگـر را 
به حسـاب نمـی آورد. از منظر تمثیلـی می توانم 
بگویـم کـه آقـای محتشـمی پور بـه یـک معنـا 

ابـوذر امـام بود. 
به  که  پیامی  در  خمینی)س(  امام  اما   
نوشتند  طالقانی  اهلل  آیت  رحلت  مناسبت 
عاوه بر آنکه از وی به عنوان دوستی ارجمند 
نام بردند، آیت اهلل طالقانی را براى اسام به 

منزله ابوذر دانستند.

اهلل  آیـت  بـه  بیشـتر  را  ابـوذر  عنـوان  بلـه؛ 
طالقانـی نسـبت می دهنـد، اما من فکـر می کنم 
در یـک مرحلـه فروتـری، آقـای محتشـمی پور 
جـزو  ایشـان  داشـتند.  شـخصیتی  چنیـن 
شـاگردان امـام حسـاب می شـد و از طـالب و 
حواریونـی بـود کـه در نجف در کنار امـام بالیده 
بـود و بـا عرفـان امـام، بـا سیاسـت ورزی امـام، 
بـا تدیـن و تشـرع امـام، بـا روح مبارزاتـی امـام 
تربیـت کـرده بـود. امـام هـم بـه ایشـان خیلی 
عالقمنـد بـود. مـن بایـد تاکیـد کنـم زمانی که 
امـام در نجـف اشـرف بودند، ایشـان نزدیک 15 
سـال در غربـت و در تبعیـد بودنـد و در همـان 
13-14 سـالی که ایشـان در آنجـا بودند، بخش 
بزرگـی از زندگـی آقای محتشـمی پور در دوران 
از طـالب  اندکـی  بـود.  امـام کنارشـان  غربـت 
ایرانـی حـدود 20 تـا 25 نفر بودند کـه این تیم 
24-25 نفـره کـه اطراف امام بودنـد، طالب غیر 
ایرانـی هم بودنـد اما در بین طـالب ایرانی  4-3 
نفرشـان شـاخص بودنـد و آقـای محتشـمی پور 
یکـی از آن چهره هـای شـاخص اسـت که در آن 
زمـان مامویـت می گرفـت و کار می کـرد؛ مثـل 
آقـای دعایـی یـا آقـای فردوسـی پور یـا خـود 
حـاج آقـا مرحـوم مصطفی خمینـی و بعد احمد 

خمینی.  آقـای 
آقـای محتشـمی پور هـوش سیاسـی بسـیار 
خوبی داشـت. در مسـائل، مسـتقال فکـر می کرد 
و نظـر مـی داد؛ به گونـه ای که امـام در مقطعی 
سیاسـی  هـوش  همیـن  خاطـر  بـه  را  ایشـان 

کردند.  سـتاش 
ایشـان بـه گونـه ای بـود کـه وقتـی بـه حق 
می رسـید، ادامـه مـی داد و بـه هیچ وجـه کوتاه 
نمی آمدنـد. یـک بیانیـه خیلی کوتـاه از حضرت 
امیـر در نهـج البالغـه داریم کـه بـرادران در راه 
خدای خودشـان را توصیـف می کننـد:» َکاَن لِی 
ِ َو َکاَن یُْعِظُمـُه فِی َعْیِنی  فِیَمـا َمَضی أٌَخ فِـی اهللَّ
نَْیـا فِی َعْیِنـِه َو َکاَن َخاِرجاً ِمْن ُسـلَْطاِن  ِصَغـُر الدُّ
بَْطِنـِه َفاَل یَْشـَتِهی َمـا اَل یَِجُد َو اَل یُْکِثـُر إَِذا َوَجَد 
َو َکاَن أَْکَثـَر َدْهـِرِه َصاِمتـاً َفـإِْن َقاَل بَـذَّ الَْقائِلِیَن 
ـائِلِیَن َو َکاَن َضِعیفاً ُمْسـَتْضَعفاً  َو نََقـَع َغلِیـَل السَّ
َفـإِْن َجـاَء الِْجـدُّ َفُهـَو لَْیـُث َغـاٍب َو ِصـلُّ َواٍد اَل 
ـٍة َحتَّـی یَْأتِـَی َقاِضیـاً َو َکاَن اَل یَُلـوُم  یُْدلِـی بُِحجَّ
أََحـداً َعلَـی َما یَِجُد الُْعـْذَر فِی ِمْثلِِه َحتَّی یَْسـَمَع 
اْعِتـَذاَرُه َو َکاَن اَل یَْشـُکو َوَجعـاً إاِلَّ ِعْنـَد بُْرئِـِه َو 
َکاَن یَُقـوُل َمـا یَْفَعُل َو اَل یَُقـوُل َما اَل یَْفَعُل َو َکاَن 
ـُکوِت َو  إَِذا ُغلِـَب َعلَـی الَْکاَلِم لَـْم یُْغلَْب َعلَی السُّ
َکاَن َعلَـی َما یَْسـَمُع أَْحَرَص ِمْنُه َعلَـی أَْن یََتَکلََّم 
َو َکاَن إَِذا بََدَهـُه أَْمـَراِن یَْنُظـُر أَیُُّهَمـا أَْقـَرُب إِلَـی 
الَْهـَوی َفُیَخالُِفُه َفَعلَْیُکـْم بَِهِذِه الَْخاَلئِـِق َفالَْزُموَها 
َو تََناَفُسـوا فِیَهـا َفإِْن لَـْم تَْسـَتِطیُعوَها َفاْعلَُموا أَنَّ 

أَْخـَذ الَْقلِیـِل َخْیٌر ِمـْن تَـْرِک الَْکِثیِر.«
دینـی  بـرادری  می فرماینـد  امیـر  حضـرت 
داشـتم کـه در چشـم مـن بـزرگ مقـدار بـود؛ 
برزگـی او در چشـم مـن بـه ایـن خاطر بـود که 
دنیـا در چشـم او خیلـی حقیر بود. مفسـرین در 
بیـان حضـرت قائلنـد بـه اینکه منظـور حضرت 

عنوان ابوذر را بیشتر 
به آیت اهلل طالقانی 
نسبت می دهند، اما 

من فکر می کنم در یک 
مرحله فروتری، آقای 
محتشمی پور چنین 
شخصیتی داشتند. 

ایشان جزو شاگردان امام 
حساب می شد و از طالب 
و حواریونی بود که در 

نجف در کنار امام بالیده 
بود و با عرفان امام، با 
سیاست ورزی امام، با 

تدین و تشرع امام، با روح 
مبارزاتی امام تربیت کرده 

بود. امام هم به ایشان 
خیلی عالقمند بود

به مناسبت چهلمیــن روز 
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در ایـن نامـه یـا عثمـان ابـن مظعـون هسـت یا 
ابـوذر غفـاری. بعـد از توصیفاتـی کـه مرحـوم 
آقـای شـریعتی در تاریـخ مذهبی انقالبـی ایران 
در دهه هـای 50 از ابـوذر غفاری ارائـه داد، ابوذر 
را بـه جامعـه شناسـاند و از او نـام بـرد و تاریـخ 
و زندگـی نامـه اش را گفـت. آقای محتشـمی پور 
را خیلـی راحـت می تـوان بـه ابوذر تشـبیه کرد. 
می گوینـد؛  نکاتـی  ابـوذر  وصـف  در  حضـرت 
َصاِمتـاً«  َدْهـِرِه  أَْکَثـَر  می گوینـد:» َکاَن  مثـال 
بسـیاری از ایـام زندگی شـان سـاکت بـود. آقای 
محتشـمی پور هـم واقعـاً همینطور بودنـد و آدم 

نبود.  پرهیاهویـی 
غفـاری  ابـوذر  دربـاره  امیـر  حضـرت 
می گویند:» َفـإِْن َقـاَل بَـذَّ الَْقائِلِیـَن َو نََقـَع َغلِیـَل 
ـائِلِیَن« وقتـی هـم کـه سـخن می گفتنـد،  السَّ

واقعـا مسـتمعین را از بیانـات گهربـار خویـش 
سـیراب می کـرد. بیان شـان بـه گونه ای بـود که 
وقتـی منتشـر می شـد،همه گوینـدگان دیگـر را 
تحت الشـعاع قـرار مـی داد. آقـای محتشـمی پور 
هـم همینطـور بودنـد. یـا مثـال می گفتنـد کـه 
» َکاَن اَل یَْشـُکو َوَجعـاً« یعنـی وجـع و ناراحتـی 
نمی کـرد.  اعتـراض  وقـت  هیـچ  نمی کـرد. 
بیـان  بیـان درد نمی کـرد. زمانـی  هیـچ وقـت 
بُْرئِـِه«  »ِعْنـَد  قـول حضـرت  بـه  کـه  می کـرد 
بـود؛ یعنـی زمانـی بود کـه خوب می شـد. آقای 

بودنـد.  طـور  همیـن  محتشـمی پور 
یکـی دیگـر از نکاتـی کـه حضـرت در وصف 
ابـوذر دارنـد، ایـن اسـت کـه وقتـی قرار بـود به 
میـدان حـق طلبـی بیاینـد، » لَْیـُث َغـاٍب َو ِصلُّ 
َواٍد« بودنـد؛ یعنی مثل مار بیابان و شـیر جنگل 
بـود. آقـای محتشـمی پور نیـز همینطـور بـود، 
وقتـی بـه نقاطـی می رسـید کـه بایـد از مبانـی 
انقـالب و امام دفاع کند، سـر از پا نمی شـناخت 
و بـا فریـاد بلنـد و با صدای رسـا حـرف خودش 

را مـی زد و پیـش می بـرد؛ اگرچـه بسـیاری از 
سیاسـت گـذاران همـان عصر نسـبت بـه برخی 

از دیدگاه هـای ایشـان گارد داشـتند. 
برای تـان  یـک خاطـر شـخصی  اینجـا  مـن 
بگویـم؛ یک وقتـی آقـای محتشـمی پور بزرگوار 
اینکـه  بـر  مبنـی  بـود  کـرده  صحبـت  جایـی 
اگـر قائـل باشـیم بـه اینکـه بیـن اینکـه انقالب 
را حفـظ کنیـم یـا نظـام را حفـظ کنیـم، مـا 
ایـن  کـرد.  خواهیـم  انقـالب  قربانـی  را  نظـام 
دیـدگاه مبـارزه طلبـی و روح سلحشـوری آقای 

مـی داد. نشـان  را  محتشـمی پور 
مـن خاطرم هسـت صحبـت ایشـان پراکنده 
پخش شـد و بـه گوش حضـرت امام)ره( رسـید 
و حضـرت امـام موضع گرفتند. امـام به مهندس 
میر حسـین موسـوی نامـه ای نوشـتند و گفتند: 

در برخـی از محافـل دوسـتان ما یـک حرفهایی 
اسـت.  غلـط  کـه  می زننـد  مضمـون  ایـن  بـا 
اسـتدالل حضـرت امـام ایـن بـود کـه اگـر مـا 
عالقمنـد به انقالب باشـیم و بخواهیـم از انقالب 
صیانـت کنیـم، باید اول نظـام را صیانـت کنیم. 
مـن یـادم هسـت کـه آن نامه دسـت مـن افتاد 
و مـن خدمـت آقای محتشـمی پور رفتـم. آن را 
نشـان ایشـان دادم و گفتـم ایـن را دیده ایـد؟ 
گفتنـد: نـه. گفتم: حضرت امام شـما را دوسـت 
داشـتند و غیـر مسـتقیم گفتنـد و نامـه را بـه 
مهنـدس موسـوی نخسـت وزیر نوشـتند. آقـای 
محتشـمی پور یـک نگاهـی کـرد و سـری تـکان 
داد و ایـن حـرف را تاییـد کـرد و تسـلیم شـد. 

 بنابراین علقه آقای محشتمی پور به مسئله 
دستگاه  از  که  بود  دلیل  این  به  هم  فلسطین 

فکری امام نشأت می گرفت.
مسـئله اسـرائیل و فلسـطین به عنـوان یکی 
از نقطه هـای محـوری دکتریـن امام بـود و آقای 
محتشـمی پور بـه عنـوان یک علمـدار یک پیش 

کسـوت و یـک مبـارز دراه تحقـق منویـات امام 
نقش آفرینـی کـرد؛ کمـا اینکـه در مقطعـی کـه 
در سـوریه بودنـد، فراتـر از سـفیر دولـت ظاهـر 
بودنـد  امـام  حضـرت  سـفیر  واقـع  در  شـدند؛ 
و در همیـن رابطـه قربانـی شـدند و از ناحیـه 
ایشـان  بـرای  کـه  تلخـی  حادثـه  اسـرائیلی ها 

افتاد. اتفـاق 
آقای  همراه  هم  کشور  وزارت  در  شما   

محتشمی پور بودید؟
ایشـان وزیـر کشـور  بلـه؛ در 4 سـالی کـه 
بودنـد، مـن شـبانه روز در خدمـت ایشـان بـودم 
و حیـات سیاسـی داشـتم. خیلـی هم به ایشـان 
عالقمند و دلبسـته بودم. وقتی ایشـان به عنوان 
وزیـر کشـور معرفی شـدند ، من هم بـرای کمک 
رفتـم. مرحـوم حاج احمـد آقا نظرشـان این بود 
و جمـع بندی شـان با دوسـتان این بـود که من 
بـه ایشـان کمـک کنـم. چـون مـن آن موقع در 
صنایـع دفـاع بـودم. بـه هـر حـال مـن از آنجـا 
جـدا شـدم و بـه وزارت کشـور آمـدم. مـن بـه 
ایشـان عالقمنـد بـودم و از قبـل هـم با ایشـان 
اخالقی بـودن،  خاکی بـودن،  داشـتم.  آشـنایی 
سـرزنده بـودن، شـجاع بـودن ایشـان بـرای من 
کـه هـم روحیه دانشـجویی داشـتم، هـم تجربه 

فعالیـت سیاسـی داشـتم خیلـی جـذاب بود. 
همیشـه پیشـنهاد ایشـان بود که من معاونت 
ایشـان را بـه عهـده بگیـرم. مـن خواهشـم ایـن 
بـود کـه از خیـر معاونـت بگذریـد تـا مـن برای 
شـما مشـاور باشـم. ایشـان بـا سـختی و اکـراه 
حـرف مـن را پذیرفـت و مـن بـه عنوان مشـاور 
عالـی ایشـان بـودم. خـود مـن هم کمـک کردم 
تـا تیـم ایشـان را بچینیـم. آقـای صـدر را خود 
مـن دعـوت کـردم. دوسـتان دیگـری کـه بـه 
عنـوان اسـتاندار انتخـاب شـدند، کسـانی بودند 
کـه مـن عمدتـا بـه ایشـان مشـورت داده بودم. 
منظـورم ایـن اسـت کـه مـن بـا ایشـان زندگی 
روزمـره داشـتم. تقریبـاً در طول روز که ایشـان 
وزارت کشـور بـود، 80 درصـد مواقـع مـن بـا 
ایشـان بودم. در مالقـات، در دیدارها، در نگارش 
نامه هـا، در سـخنرانی هایی کـه ایشـان داشـت، 
می کـردم،  تنظیـم  برایشـان  کـه  مطالبـی  در 
خیلـی زندگـی صمیمانـه و دوسـتانه ای بـا هـم 

شتیم.  دا
اینکـه  جـز  نداشـتم؛  توقعـی  هـم  مـن 
دلبسـتگی  ایـن  کنـم.  خدمـت  می خواسـتم 
باعـث شـد برخـی از دوسـتان خودمـان اینگونه 
عنـوان کننـد کـه فالنـی خیلـی نفـوذ دارد و 
فـالن و بهمـان اسـت. ایشـان، انسـان پاکباخته 
ای بودنـد. ایشـان در مـراد و معشـوق خود فانی 

بودنـد. 
علمـا  قـول  بـه  شخصی شـان  زندگـی  در 
»قلیـل المؤنـه و کثیـر المعونـه« بـود؛ کارهایی 
نمی دانسـت.  کسـی  کـه  می کـرد  خـدا  بـرای 
مرقـد  بـود،  سـوریه  در  ایشـان  کـه  زمانـی 
حضـرت رقیـه )س( را بـا کمـک خیریـن بـازار 
بازسـازی کـرد. ایشـان همت کرد و بـدون اینکه 

بعد که ایشان 
از صحنه تاثیر 
گذاری اش خارج 
شد، اختالفاتی شد 
و دو تا تیپ شد. 
نقش کلیدی ایشان 
این بود که توانست 
از درون مرزبندی ها 
جریان سومی  را 
شکل بدهد که 
حزب اهلل است. سید 
حسن نصراهلل از 
جوانان مبارز خط 
مقدم در جنوب 
لبنان بود که آقای 
محتشمی پور به 
ایشان عالقه داشت. 
ایشان از چهره های 
طرد شده بود 
و اگر االن سید 
حسن نصراهلل از 
چهره های شاخص 
جهانی است، 
احیا شده آقای 
محتشمی است

 دولتمرد

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



تیـرماه
1400

شـد.  سـاخته  باشـکوهی  مرقـد  بدانـد،  کسـی 
اگـر کسـی قبـال رفتـه بـود، دیـده بـود مرقـد 
حضـرت رقیـه چقـدر کوچـک بـود. تمامـش به 
همـت آقـای محتشـمی پور بـود. کسـانی که به 
آقـای محتشـمی پور پـول می دادنـد، بـه آقـای 
بیشـتراعتماد  چشم شـان  از  محتشـمی پور 
داشـتند. زحمـات زیـادی کشـیده شـد انسـان 

بودنـد. دوسـت داشـتنی 
آقـای محتشـمی پور از جملـه آدم هایـی بـود 
کـه ما بـا ایشـان زندگی کردیـم. شـبانه روز در 
ماموریتـی کـه فکـر می کـرد در مسـیر منویـات 
کوتـاه  اسـت  انقـالب  منافـع  تحقـق  و  امـام 

نمی آمـد.
و  شخصی  سلوک  به  عطریانفر  جناب   
ورزی  سیاست  کردند؛  اشاره  ایشان  سیاسی 
فکر  بود؟  چطور  مردم  به  شان  نگاه  و  ایشان 
می کنم این دوبخش در دوره ای که ایشان در 

وزارت کشور بودند، نمود بیشتری داشت.
مقـدم  خـط  در  محتشـمی پور  آقـای 
ماموریت هـای دولت بـود. دولت دو تـا ماموریت 
ملـی و منطقـه ای داشـت، رئیـس دولـت کـه 
را  ملـی  ماموریت هـای  بـود،  وزیـر  نخسـت 
تعقیـب می کـرد. وزیـر کشـور، وزیـر خارجـه و 
وزیـر اطالعات هم سرسلسـه جنبـان حوزه های 
مدیریتـی میان بخشـی دولـت هسـتند کـه هـر 
ملـی  تکالیـف  خودشـان  حوزه هـای  در  کـدام 

دارنـد. 
آقـای محتشـمی پور تکالیـف ملـی داشـتند 
کـه محـل اجـرای آن در مناطق یعنی اسـتان ها 
و اسـتانداری ها بـود. واقعیت این بـود که اگر در 
سـطح فرماندار، اسـتاندار، دهداری، بخشـداری، 
معاونـان سـر سـوزنی احسـاس می کردنـد کـه 
اینهـا بـه امـام تعلـق خاطـر ندارنـد، بـه راحتی 
را  کسـی  اگـر  و  می خواسـتند  را  عذرشـان 
می دیـد کـه مسـائل امـام را دنبـال می کـرد، به 
او عنایـت داشـت. البتـه در آن مقطـع نمی توان 
گفـت کسـی نسـبت بـه امـام تعریـض داشـت؛ 

همـه عالقمنـد بودند.
انجمـن  مسـئول  دولـت  در  ایشـان 
اسـالمی دولت بـود. یک تعـداد از دوسـتان وزیر 
مـا مسـائلی را در دولـت تعقیـب می کردنـد و 
مثـاًل می گفتنـد جنـگ در اولویـت اسـت، امـا 
مسـائل مردم هـم وجـود دارد. مواضع داشـتند. 
گاهـی حـس می شـد ایـن مواضـع بـا دیـدگاه 
امـام مغایـر اسـت. اینهـا یک تیـم شـده بودند، 
سلسـله جنبانـش هـم آقای محتشـمی پور بود و 

بـود.  اسـالمی دولت  انجمـن  اسـمش هـم 
برخی از دوسـتان به آقای بهـزاد نبودی گارد 
می گرفتنـد کـه شـما در سیاسـت های تـان امام 
را تضعیـف می کنیـد. اینهـا سـینه چاکانی بودند 
کـه در دولـت از منویـات امـام دفـاع می کردند. 
اگـر امـام نکاتـی را مطـرح می کردنـد، حتی اگر 
در حـوزه وزارت کشـور تعریـف نمی شـد، ایـن 
بزرگـوار میـدان داری می کـرد و جلـو می رفـت. 
یکـی از این تحرکات تشـکیل مجمـع روحانیون 

مبـارز بود.
جامعه  عضور  محتشمی پور  آقای  اما   

روحانیت مبارز نبودند.
آقـای محتشـمی پور جـزو جامعـه روحانیـت 
آقـای  مثـل  تیپ هایـی  ولـی  نبـود،  تهـران 
جامعـه  از  درچـه ای  مرحـوم  کروبـی  دعایـی، 
روحانیـت مبـارز فاصلـه گرفتنـد. امـا یکـی از 
تاثیـر گذاران برای سـر و سـامان یافتـن مجمع 
بود.دوسـتان  مختشـمی پور  آقـای  روحانیـون 
حـس کردنـد جامعـه روحانیـت مبـارز تهـران 
بـا امـام مرزبندی هایـی کرده انـد و یـک مقـدار 
مسئله سـاز می شـوند. رگ غیـرت اینهـا جنبیـد 
و تـالش کردند کـه در دفاع از حریـم و گفتمان 
حضـرت امـام راه خـود را از جامعـه روحانیـت 

مبـارز جـدا کننـد. 
از  تـا  مـن خاطـرم هسـت خـود مـن 8-7 

آقـای  بـه  و  کـردم  نویـس  پیـش  را  بیانیه هـا 
می خواسـتند  چـون  مـی دادم.  محتشـمی پور 
اعـالم موجودیـت کـرده و اعـالم کننـد بـه چـه 
دلیـل از جامعـه روحانیـت مبارز جدا می شـوند؛ 
ایشـان بـه عنـوان عضـو سـاده مجمـع نبودنـد. 
آقـای محتشـمی پور در مقـام تاسـیس مجمـع 
روحانیـون مبـارز پیش کسـوت بـود و نقشـش 
بیشـتر از یـک فـرد عـادی بـود؛ چون احسـاس 
می کردنـد جامعـه روحانیـت ماموریـت دفـاع از 
حضـرت امـام را وا نهاده اسـت و اینهـا باید دفاع 

کننـد و از اینهـا فاصلـه بگیرنـد. 
جنـگ  هـم  سـوم  مجلـس  انتخابـات  در 
سـنگینی بیـن وزارت کشـور و در راس آن آقای 
آمـد؛  پیـش  نگهبـان  شـورای  و  محتشـمی پور 
کـه  می بینیـم  امـروز  آنچـه  برخـالف  درسـت 
وزارت کشـور در برابـر شـورای نگهبـان وا داده 
و زوری ندارنـد، آقـای محتشـمی پور در دفـاع 
از مـردم و نماینـده مـردم بـا قـدرت می ایسـتاد 

و اجـازه نمـی داد نیروهـای اطالعاتـی هـر کاری 
بکننـد. نیروی هـای نظارتـی از حریـم خود دفاع 
می کـرد و حرفـش را بـه کرسـی می نشسـت. 
داسـتان معروف سـال 68 مجلس را می دانید 
امـام  شـد.  محتشـمی پور  آقـای  بـا  حـق  کـه 
چنـد نامـه خطـاب بـه شـورای نگهبـان و آقای 
محتشـمی پور نوشـتند و آثـار مقبولیـت ادبیاتی 
نشـان  بـود  محتشـمی پور  نامه هـای  در  کـه 
مـی داد حضـرت امـام بـه آقـای محتشـمی پور 

عالقـه داشـت و ایشـان را دوسـت داشـت. 
همیشـه حـرف از مـردم می شـد؛ از جمله در 
کارهـای اقتصـادی و می گفتنـد: چـرا بـه مـردم 
میـدان ندهیـم. موضـع ایشـان این بود که شـما 
داریـد از مـردم تعریـف خاصـی ارائـه می دهید؛ 
یعنـی دوسـتان خـود را جمـع کرده ایـد و بـه 
آنهـا کار و امکانـات داده ایـد و می گوییـد کـه 
محتشـمی پور  آقـای  هسـتند.  اینهـا  مـردم 
می گفـت: مـردم در همیـن کوچـه پس کوچه ها 
عمومـی  و  ذهنیـت  هسـتند.  خیابان هـا  و 
مردمی متعـارف داشـت ؛ علتـش هم ایـن بود که 
آقـای محتشـمی پور از خانـدان روحانیـت نبود. 
پـدر ایشـان بـازاری و برادرش کاسـب بـود. این 
قشـر روحانـی مـا یکسـری ایرادهایـی دارند که 
بـه خودشـان ربطـی نـدارد و ریشـه خانوادگـی 

دارد کـه بـه آنهـا منتقل شـده اسـت. 
ایـن  محتشـمی پور  آقـای  خوشـبختانه 
ویژگی را نداشـتند. منظورشـان از مـردم، همان 
مـردم مسـتضعفی بـود کـه امـا از آنـان تحـت 
داسـتان  می  کـرد.  یـاد  کوخ نشـینان  عنـوان 
حـزب اهلل هـم روشـن اسـت. بـه خاطـر اینکـه 
و  شـیعیان  از  حمایـت  امـام  حضـرت  موضـع 
پیشـبرد اهـداف اسـالم در منطقـه بـود، آقـای 
محتشـمی پور خیلـی زحمـت کشـید. می دانیـد 
موسـس حـزب اهلل لبنـان آقـای محتشـمی پور 
 بـود. در آن مقطـع دو جریـان شـیعه در لبنـان 
و بیـروت داشـتیم. آقای موسـی صـدر و جریانی 
تحـت عنـوان امل بود کـه مخفف افـواج مقامت 

مقاومـت بـود. 
 بعـد که ایشـان از صحنه تاثیـر گذاری اش 
خـارج شـد، اختالفاتی شـد و دو تا تیپ شـد. 
نقـش کلیـدی ایشـان این بـود که توانسـت از 
شـکل  را  سـومی   جریـان  مرزبندی هـا  درون 
حسـن  سـید  اسـت.  اهلل  حـزب  کـه  بدهـد 
در  مقـدم  خـط  مبـارز  جوانـان  از  نصـراهلل 
جنـوب لبنـان بـود کـه آقـای محتشـمی پور 
به ایشـان عالقـه داشـت. ایشـان از چهره های 
حسـن  سـید  االن  اگـر  و  بـود  شـده  طـرد 
نصـراهلل از چهره هـای شـاخص جهانـی اسـت، 
احیـا شـده آقـای محتشمی اسـت. مـن یـادم 
هسـت زمانـی کـه ایشـان غریبانـه طرد شـده 
بـود، بـه تهـران آمـده بودنـد و 6 مـاه اینجـا 
بودنـد. ما هـم روزهایـی با سیدحسـن نصراهلل 
می گذراندیـم ورزش می کردیـم . ایشـاندر پناه 
آقـای محتشـمی پور حفـظ شـدند و بعد حزب 

اهلل را تشـکیل دادنـد. 

آقای محتشمی پور تکالیف 
ملی داشتند که محل اجرای 
آن در مناطق یعنی استان ها و 
استانداری ها بود. واقعیت این 
بود که اگر در سطح فرماندار، 
استاندار، دهداری، بخشداری، 
معاونان سر سوزنی احساس 

می کردند که اینها به امام تعلق 
خاطر ندارند، به راحتی عذرشان 

را می خواستند و اگر کسی را 
می دید که مسائل امام را دنبال 

می کرد، به او عنایت داشت. البته 
در آن مقطع نمی توان گفت کسی 

نسبت به امام تعریض داشت؛ 
همه عالقمند بودند

 دولتمرد

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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 فعالیت های مرحوم محتشمی
فارغ از هرگونه تعصبات سیاسی بود

سید محمد صدر دیپلمات ایرانی که ارتباط نزدیک با مرحوم محتشمی پور داشت در باره آن شخصیت ارزشمند انقاب می گوید: 
مرحوم محتشمی پور معتقد بودند که انقاب اسامی مربوط به همه دنیا است و ما نباید بسنده کنیم به اینکه این انقاب در ایران 
پیروز شده است. به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مشی اخاقی و روش فکری و سیاسی مجاهد دیرین، مرحوم محتشمی پور به 

گفتگو با دکتر صدر  پرداختیم که از نظر می گذرد: 

 آقـای دکتـر صـدر ضمـن تشـکر از شـما در قبول 
انجـام ایـن گفتگـو، مقدمتـا در بـاره شـخصیت 
مرحـوم  دینـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  فـردی، 
محتشـمی پـور،و از سـابقه آشـنایي جنابعالـی بـا 
ایشـان و رویکردشـان در فعالیـت هـای سیاسـی 

بفرماییـد. وی 
سـابقه آشنایي من با ایشـان به همکاریمان به وزارت 
کل  مدیـر  مـن  کـه  زمانـي  برمیگـردد.  خارجـه  امـور 
اروپـا و آمریـکا بـودم مرحوم محتشـمي پور بـه عنوان 
سـفیر درسـوریه بـه فعالیـت مشـغول بودنـد. البته در 
آن زمـان سـوریه در حـوزه کاري مـن نبـود و مـا ارتبـاط 
کاري بـا یکدیگر نداشـتیم؛ اما ایشـان بـه دلیل اهداف 
انقابـي بـه دفتـر بنـده مـي آمـد و بـه تبـادل نظـر در 
خصـوص مسـائل مختلف مي پرداختیـم. در نهایت 
هـم کـه ایشـان در سـوریه سـنگ بنـای تاسـیس حـزب 
اهلل را گذاشـتند و این مسـایل بر کسی پوشیده نیست.
 باتوجـه بـه اهتمامـی کـه ایـن یـار دیریـن امـام 
در خصـوص گسـترش انقاب اسـامی داشـت، 
لطفـا بفرماییـد کـه در زمینـه تاسـیس حـزب اهلل 

اقدامات ایشـان و نقش های مشـورتی جنابعالی 
بـود؟ چگونه 

بـا ایـن کـه جامعـه هـدف ایشـان در حـوزه کاری مـن 
نبـود امـا نـکات بسـیاری از وی را به یاد دارم. اسـراییل 
بـه هیـچ وجـه  و  بـود  کـرده  را اشـغال  لبنـان  جنـوب 
حاضـر بـه تخلیـه نبود. بـه دنبال ایـن اتفـاق، این فکر 
بـه وجـود آمـد بـرای مقابله بـا صهیونیسـت باید یک 
جنبـش اسـتقالی در لبنـان بـه وجـود بیایـد کـه هـم 
خاک لبنان را حفظ بکند و هم از هویت فلسـطینیان 
صیانـت کنـد. این کار بـا زحمات آقای محتشـمی پور 
کـه با الهام از اندیشـه های امام شـکل گرفتـه بود آغاز 
شـد و بـا ایـن کـه کاری سـختی بـود بـه نتیجه رسـید. از 
تجربیـات امـام موسـی صـدر و حـزب امـل اسـتفاده 
کـرد و مجموعـه آنهـا را بـه عنـوان حزب اهلل بـه وجود 
آورد. اسـراییل تـا کنـون هر کجا را کـه گرفته پس نداده 
امـا در لبنـان بـه واسـطه عملکـرد خـوب حـزب اهلل 
اسـراییل فرصـت عمـل نیافـت و خـاک ایـن کشـور را 

تخلیـه کرد.
خصـوص  در  امـام  مهـم  هـای  آرمـان  از  یکـی   

دفاع از مردم فلسـطین بوده و مرحوم محتشمی 
پـور زحمـات فراوانی در این راسـتا کشـیده اند. در 

ایـن زمینـه اگـر نکتـه ای هسـت، بفرمایید.
ایشـان در چارچـوب قوانیـن فعالیـت هـای گسـترده 
ای بـرای فلسـطینیان انجـام دادنـد. مرکـزی داشـتند 
بـرای  لبنـان  و  ایـران  در  بزرگـی  هـای  کنفرانـس  کـه 
حمایـت از ایـن کشـور بـه صورت جـدی انجـام دادند. 
مرحـوم معتقـد بودنـد کـه انقـاب اسـامی مربـوط 
بـه همـه دنیـا اسـت و مـا نبایـد بسـنده کنیـم بـه اینکه 
ایـن انقـاب در ایـران پیـروز شـده اسـت. در راس ایـن 
قضیـه مسـئله فلسـطین بـود. ایشـان معتقـد بـود کـه 
مـا بایـد جمهـوری اسـامی را از انقـاب اسـامی جدا 
کنیـم. بایـد گـروه هایـی بـرای رشـد انقـاب اسـامی 
بـه کشـورهای دیگـر بفرسـتیم و بـه نشـر آن بپردازیم. 
هرچنـد کـه بنـده تـا حـدود زیـادی بـا ایـن نظـر موافـق 
بـه فکـر مسـتضعفین  کـه  ایـن جهـت  از  امـا  نبـودم 
ایشـان  اسـت.  توجـه  قابـل  بسـیار  بودنـد  جهـان 
همیشـه بـه فکـر جهانـی کـردن پیـام امـام بودنـد. بـه 
دنبـال ایـن جریـان زمانـی کـه جنـوب لبنـان به دسـت 

گفت وگو با دکتر محمد صدر معاون مرحوم محتشمی پور در دوران وزارت کشور  
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اسـراییل افتـاد نیروهـای ایرانـی بـه آن منطقـه رفتنـد 
ایـن در حالـی بـود کـه چنـد اسـتان ایـران بـه دسـت 
نیروهـای صـدام درامـده بـود و ایـن تصمیـم در آن 
زمـان سـاده اندیشـانه بـود. بعـد از اینکـه امـام متوجه 
شـدند، اعتـراض کردنـد و نیروهـای انقابـی بـه کشـور 
بازگشـتند. بـه هـر حـال اگـر انقابـی بـودن همـراه بـا 
عقـل نباشـد ضررش بیشـتر از منفعـت آن اسـت. در 
همـان زمـان بـود کـه امـام جمله کلیـدی راه قـدس از 
کربـا میگـذرد را مطـرح کردنـد و مانـع افراطـی گـری 

عـده ای شـدند.
 مرحـوم محتشـمی پور فـردی اخاقمـدار بوده 
و نسـبت به امور سیاسـی از مشـی اخاقی باالیی 
برخـوردار بوده اسـت. در ایـن خصوص اگر نکته 

ای دارید بفرمایید.
بـه نکتـه خوبـی اشـاره شـد. اقـای محتشـمی پـور چـون 
مخالفـان زیـادی داشـت آنهـا سـعی داشـتند از ایشـان 
چهـره ای خشـن نشـان بدهنـد و هم در مجلـس و هم 
در جاهـای دیگـر بـه دروغ پراکنی علیـه وی پرداختند و 
تـا حـدی هـم موفـق شـدند. امـا بنـده کـه چهـار سـال با 
ایشـان از نزدیک همکاری داشـتم متوجه اخاق عالی 
او شـدم. مرحـوم محتشـمی پـور انسـانی بسـیار خوش 
واقعـی  بـه معنـای  رفیـق  و  و مهربـان، لطیـف  طبـع 
بـود. تحمـل نظـر مخالـف خـودش را داشـت و بـا روی 
گشـوده رفتـار می کـرد. جنـگ کـه تمـام شـد دو قانـون 
در وزارت کشـور مانـده بـود و هنـوز بـه امضـا نرسـیده 
و  شـهر  قانـون  دیگـری  و  و  احـزاب  قانـون  یکـی  بـود. 
روسـتا. مـن مـی دانسـتم تـا زمانـی کـه جنـگ هسـت 
فعالیـت حزبـی بـه صـاح نیسـت. فعالیـت شـوراها 
و احـزاب ممکـن اسـت بـه صـاح نباشـد. امـا بعـد از 
جنـگ بـا ایشـان صحبـت کـردم کـه متولـی اجـرای آن 
وزارت کشـور اسـت کـه بایـد بـه اجـرا درآیـد؛ تـا موضوع 
را بـه جریـان بیندازنـد. بـه هـر حـال ایـن پیشـنهاد مـن 
بـرای آقـای محتشـمی خیلـی جـا نیافتـاده بـود. مـن 
هـم از تجربـه ای کـه از کار در وزارت خارجـه داشـتم و 
نظـام سیاسـی دیگـر کشـورها را دیـده بـودم و مطالعـه 
داشـتم، موضـوع را مطـرح کـردم. مـن بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدم کـه حزب های مختلف نظـام را بیمه می کنند. 
و جابجایـی احـزاب موجـب می شـود تـا خواسـته های 
مـردم در زمـان هـای مختلـف پاسـخ داده شـود و هیچ 
وقـت آن نظـام بـا انقاب مواجـه نمی شـود. اگر مردم 
خسـته شـدند به دنبـال حـزب دیگـر مـی رونـد. امـا اگـر 
حکومـت تـک حزبـی باشـد و یـا حزبـی نداشـته باشـد، 
مـردم وقتـی خسـته شـوند امـکان انتخـاب در داخـل 
نظـام را ندارنـد. چیـزی کـه در دوره شـاه اتفـاق افتـاد. 
بـرای شـوروی تـک حزبـی هـم ایـن اتفـاق افتـاد. بـه هر 
حـال ایـن قانـون در شـورای انقـاب هـم تصویـب شـد 
و در قانـون اساسـی هـم بـود ولـی اجـرا نشـد. در اولیـن 
مرتبـه بـا آقـای محتشـمی پـور ایـن پیشـنهاد را مطـرح 

کـردم ایشـان خیلـی موافـق نبـود.
ایشـان حـزب را فقـط حـزب اهلل مـی دانسـتند امـا بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه وجـود احـزاب اعتبار نظـام را 
بیمـه می کنـد و هیچ موقـع نظام این کشـور با انقاب 

مواجـه نمی شـود. 
امـا صـاح دیـد مـا را بـه سـمتی کشـاند کـه ایـن جریـان 
بـه نفـع نظـام اسـت و قانـون احـزاب و شـوراها بـه اجـرا 

را  پـور موضـوع  آقـای محتشـمی  درآمـد. در آن زمـان 
بـه حضـرت امـام منعکـس کردنـد و حضـرت امـام هم 
موضـوع را بـه سـران سـه قـوه ارجـاع دادنـد کـه در آن 
زمـان آیـت اهلل خامنـه ای رئیس جمهور، آقای موسـوی 
رفسـنجانی  هاشـمی  آقـای  و  قضائیـه  قـوه  از  اردبیلـی 
هـم مجلـس و آقـای مهنـدس موسـوی نخسـت وزیـر و 
حـاج احمدآقـا هـم از طـرف حضـرت امـام می آمـد و 
در جلسـات شـرکت می کـرد و آقـای محتشـمی و بنـده 
در ایـن جلسـه بودیـم. در آن جلسـه اول اعتقـادی بـه 
موضـوع نداشـت امـا بعد که دید موضـوع به نفع نظام 
اسـت آن را پذیرفـت و پـای آن ایسـتاد. در جلسـه سـران 
سـه قوه آقای هاشـمی رفسـنجانی با موضوع مخالفت 
کـرد و مـن کمـی ناراحـت شـدم. رو کـردم بـه آیـت اهلل 
خامنه ای و گفتم من یک سـوال دارم: حضرت عباسـی 
مـا شـعار هـای انقـاب را می خواهیـم اجرا کنیـم یا نه؟ 
همیـن  بـه  مربـوط  اسـت  انقـاب  شـعار  در  کـه  آزادی 
آزادی احـزاب اسـت و ... شـوراها هـم بـر می گـردد بـه 
جمهوری اسـامی و به هر حال مخالفت از سـوی آقای 
هاشـمی ادامـه داشـت کـه آیـت اهلل خامنـه ای در جمع 

بنـدی گفتنـد: آقـای صـدر، برویـد و کار را شـروع کنیـد.
 باتوجـه به اینکـه حاج احمدآقا نیز در جلسـات 
کشـور  در  احـزاب  تشـکیل  بـرای  گیـری  تصمیـم 

بـه  خصـوص  در  ایشـان  نظـر  داشـتند،  حضـور 
جریـان افتـادن ایـن قانـون چـه بـود؟ 

»قبـل از شـروع جلسـه بـه دنبـال تصویب ایـن قانون، 
خصـوص  در  را  امـام  نظـر  اردبیلـی  موسـوی  آقـای 
کـه  گفتنـد  احمدآقـا  حـاج  پرسـید.  جلسـه  برپایـی 
شـود.  اجـرا  بایـد  اسـت  قانـون  اگـر  فرمودنـد  امـام 
دیگـری  چیـز  امـام  گفتنـد  اردبیلـی  موسـوی  آقـای 
شـوخ  روحیـه  همـان  بـا  احمداقـا  حـاج  نگفتنـد؟ 
طبعـی همیشـگی شـان گفتند کـه »امام چیـز دیگری 
نگفتنـد امـا اگـر بخواهـی خـودم چیـز دیگـری رویـش 
ایـن قضیـه  بـه  ایشـان نظرشـان  می گـذارم.« در کل 
مسـئوالن  بیـن  در  طـرح  ایـن  اینکـه  بـا  بـود.  مثبـت 
مخالفـان زیـادی داشـت اما به هر حال تصویب شـد. 
در نهایـت بایـد مجددا بگویم که نمونه های اختاف 
نظـر اینگونـه بـا آقای محتشـمی پـور زیاد داشـتیم اما 
او بـا سـعه صـدر بحـث می کـرد و اگـر قانـع می شـد، 
بـه راحتـی با مسـئله کنار می آمـد و اثـری از هیچگونه 
دیکتاتـوری ذهنـی در وی پدیدار نبود. تعصب فکری 

نداشـت و بسـیار روشـن فکـر بـود.
 درباره مشـی سیاسی و اخاقی آقای محتشمی 

پور بخصـوص در چگونگـی برخورد های ایشـان 
را  موضـوع  تـر  مصداقـی  لطفـا  مخالفـان،  بـا 

تشـریح  بفرماییـد. 
یـک مصداق واقعی به یـاد دارم. همانطور که عرض 
امنیتـی   - اجتماعـی   - سیاسـی  معـاون  مـن  کـردم 
وزارت کشـور بودم. بعد از گذشـت یک سال همکاری 
بـا یکدیگـر، ایشـان بـه ایـن نتیجه رسـید که بهتراسـت 
کـه معاونـت امنیتـی از معاونت سیاسـی - اجتماعی 
جـدا و مسـتقل شـود. مـن کامـا با این قضیـه مخالف 
بـودم بـه ایـن دلیـل کـه مسـائل امنیتـی بایـد تحـت 
اشـراف سیاسـیون باشـد تا در جامعه شـاهد خشونت 
نباشـیم. آقـای محتشـمی وقتـی مخالفت مـن را دید 
از نظرشـان منصـرف شـد. بعـد از مدتـی در گفتگویی 
به من گفتند: »همه مخالفان فکر میکنند من بسـیار 
نمیتوانـم  کـه  هسـتم  وزیـری  چـه  مـن  قدرتمنـدم! 
دو معاونـت را از هـم جـدا کنـم« کا اهـل زورگویـی 
نبودنـد. مـن هـم بـه سـبب رفاقـت خاصـی کـه بیـن 
مـا حاکـم بـود، بـا شـنیدن ایـن جملـه از ایشـان کمـی 
شـما  رویکـرد  بـا  گفتـم  ایشـان  بـه  و  شـدم  شـرمنده 
موافقـم و بـا ماجـرا موافقت کردم. معاونت سیاسـی 
- اجتماعی - امنیتی به دو بخش معاونت سیاسی_

اجتماعـی و معاونـت امنیتی_انتظامی تقسـیم شـد. 

بعد که جدا شـدن این دو معاونت، آقای محتشـمی 
پـور بنـده را بـه عنـوان معاونـت هر دو بخـش انتخاب 
کرد. ایشـان بسـیار انسـان منطقی، لطیـف و مهربانی 
ناراحـت  تصمیـم  ایـن  از  مـن  می کـرد  فکـر  و  بـود 
شـده ام و درصـدد برطـرف کـردن دلخـوری بـود. در 
صورتیکـه مـن بـه هیـچ وجـه بـه ایـن مسـائل نمـی 
اندیشـیدم و صرفـا بـه فکر پیشـبرد انقاب اسـامی و 

حفـظ نظـام بـودم.
 در پایـان اگر خاطره ای در مورد ایشـان دارید که 

تـا کنون در جایی نقل نکـرده اید بفرمایید.
قضایـای  از  بعـد  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  بسـیار  نکتـه 
در  و  نشـد  ایشـان  بـا  خوبـی  برخـورد  متاسـفانه   ۸۸
خیلـی مواقـع عـده ای علیـه ایشـان شـعارهای تنـدی 
سـردادند و بـه او اهانـت کردنـد. بـا ایـن حـال مرحـوم 
محتشـمی پـور هیـچ واکنشـی بـه آنهـا نداشـتند و بـا 
سـعه صـدر رفتـار میکردنـد. رفتارهـای بـد و اهانـت 
هـای بـی شـماری) حتـی بـه گفتـه خودشـان در حـرم 
مطهـر حضرت علی)ع( به ایشـان شـد کـه در نهایت 
خداونـد  گردیـد.  نجـف  بـه  وی  مهاجـرت  باعـث 

روحشـان را قریـن شـادی کنـد.

مرحوم محتشمی 
پور انسانی بسیار 

خوش طبع و 
مهربان، لطیف و 
رفیق به معنای 

واقعی بود. تحمل 
نظر مخالف 

خودش را داشت 
و با روی گشوده 

رفتار می کرد
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سبک مدیریتی محتشمی پور شایسته ساالری بود
رضا اردکانیان، رئیس دفتر مرحوم محتشمی پور در دوران وزارت کشور

دوره وزارت کشور مرحوم محتشمی پور که سال های 6۴ تا 6۸ را شامل می شد، یکی از حساس ترین دوره های کاری این وزارتخانه 
محسوب می گردد. دوره ای که با اوجگیری جنگ همراه بود و وزارت کشوری که هم مسئولیت امور شهرها را به عهده داشت، هم 
باید نیازهای جنگ را تامین می کرد، هم امنیت کشور و هم خدمات شهری شهرها را تامین. اما دشواری این دوره فقط این ها نبود. در 
فروردین 6۸، انتخابات مجلس سوم به عنوان یکی از بحث برانگیزترین انتخابات ها در دوره وزارت کشور محتشمی پور برگزار شد، 2 
ماه بعد، یعنی در خرداد 6۸ با رحلت بنیانگذار انقاب، آیت اهلل خامنه ای از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر انتخاب شدند، در این دوره قانون 
اساسی بازنگری و رفراندوم آن برگزار شد و سپس آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که تا آن زمان رئیس مجلس بود، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد 
و دولت بعدی را تشکیل داد. همه این وقایع مهم، حساس و سرنوشت ساز برای جمهوری اسامی ایران، در دوره مدیریت مرحوم محتشمی پور در 
وزارت کشور اتفاق افتاد که دستکم مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهدده داشت. بنابراین می توان پرسید این دوره ۴ ساله چطور سپری شد؟ رضا 
اردکانیان، وزیر نیرو در دولت دوازدهم، ابتدا رئیس دفتر وزیر کشور و سپس معاون عمرانی مرحوم محتشمی پور بود. او تصویر روشنی از خصلت های 
فردی و منش مدیریتی محتشمی پور ارائه می دهد، منشی که باعث شد ارتباط و تماس او با مرحوم محتشمی پور تا این اواخر هم برقرار بماند. اردکانیان 
به نقاط عطف و حساس مورد اشاره، نکته دیگری را نیز اضافه می کند: پذیرش قطعنامه 59۸ و اینکه حتی استانداران نیز آمادگی روحی و فکری الزم 
برای پذیرش این تصمیم سرنوشت ساز را نداشتند. رضا اردکانیان این گفت و گو را با بیان ذکر این جمله به پایان برد، جمله ای که از قدرشناسی وزیر 
نیروی دولت دوازدهم نسبت به رئیس و رفیق سال های دور او حکایت دارد: »اینجا فرصتی شد تا من به برخی از خاطرات خود از مرحوم محتشمی پور 
بپردازم. برای ایشان رحمت الهی، برای خانواده محترم شان صبر و برای نور چشمان شان سامتی و برای همه دوستداران انقاب، توفیق قدردانی از 

فرصت خدمت به مردم را مسالت کنم.« این گفت و گو را بخوانید. 

مرحوم  انتخاب  با  همزمان   64 سال   
هم  شما  کشور،  وزیر  عنوان  به  محتشمی پور 
شدید.  انتخاب  ایشان  دفتر  رئیس  عنوان  به 
آشنایی  سابقه  و  بود  چه  انتخاب  این  علت 

شما با ایشان به کجا می رسید؟
مـن سـال 55 در دانشـگاهی کـه امـروز صنعتـی 

از دوران  قبـول شـدم.  نامیـده می شـود،  شـریف 
دارم  و  داشـتم  دوسـتانی  دانشـگاه  در  تحصیـل 
و  انقـاب  کـوران  در  بـودم.  آنـان مانـوس  بـا  کـه 
فعالیـت  انقـاب،  از  پـس  نخسـت  سـال های 
خـود را در وزارت نیـرو بـه همراه شـهید عباسـپور 
آغـاز کـردم. ایـن شـهید نیز از دانشـگاه بـه وزارت 

نیـرو رفتـه بـود کـه ایـن انتقـال در کابینـه شـورای 
شـهید  شـهادت  از  پـس  افتـاد.  اتفـاق  انقـاب 
عباسـپور، مـن به جهادسـازندگی و جاهـای دیگر 
رفتـم. در ایـن دوره بـه دلیـل انقـاب فرهنگـی، 
فراینـد تکمیـل تحصیـات مـن بـه تعویـق افتـاد 
تـا سـرانجام در سـال 62 فـارغ التحصیـل شـدم. 

 دولتمرد

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



تیـرماه
1400

یـزد  بـه  مـادر  تنهایـی  دلیـل  بـه  هـم  آن  از  بعـد 
رفتـم و بـه حکـم قانـون و بـه عنـوان کفیـل مـادر، 
از خدمـت سـربازی معـاف شـدم. بنابرایـن بایـد 
یـزد و در کنـار مـادر می مانـدم. بـه همیـن دلیـل 
مدتـی  و  یـزد  مرکـز  صداوسـیمای  در  مدتـی 
مشـاور  عنـون  بـه  یـزد  اسـتانداری  در  نیـز  دیگـر 
فتـاح،  سـیدمرتضی  مرحـوم  اسـتاندار،  فنـی 
خدمـت کـردم. ایـن دوره بـا دوران وزارت کشـور 
جنـاب آقـای ناطـق نـوری همزمـان بـود. پـس از 
آغـاز  و  نـوری  ناطـق  آقـای  جنـاب  وزارت  پایـان 
از  یکـی  محتشـمی پور،  آقـای  مرحـوم  وزارت 
مرحـوم  و  مـن  مشـترک  دوسـت  کـه  دوسـتان 
محتشـمی پور بـود، از مـن خواسـت چنـد ماهـی 
بـه تهـران بیایـم و بـه آقـای محتشـمی پور کمـک 
بـود  قـرار  ایـن  از  ایـن دوسـت مـن،  کنـم. بحـث 
در مقـام سـفیر  آقـای محتشـمی پور سـال ها  کـه 
ایـران در کشـور سـوریه بودنـد و اکنـون هـم قـرار 
بـود کـه وزارت کشـور را مدیریـت کننـد، عـاوه بـر 
ایـن شـرایط، سـاختار وزارت کشـور هـم بـه گونـه 
ای اسـت کـه دفتـر وزیـر جـای مهـم و حساسـی 
محسـوب می شـود. بـه ایـن دلیل دفتـر وزیر جای 
مهمـی بـود کـه ارتبـاط همـه اسـتانداران بـا وزیـر 
از سـوی رئیـس دفتـر برقـرار و هماهنگ می شـد، 
بـه نوعـی می تـوان گفت کـه از دریچه این سـمت 
می شـد.  توزیـع  کشـور  وزارت  در  کارهـا  کـه  بـود 
کـه  مـن،  شـد  باعـث  دسـت،  ایـن  از  توجیهاتـی 
تـازه ازدواج کـرده بـودم، از یـزد بـه تهـران بیایـم 
تـا چنـد ماهـی بـه عنـوان رئیـس دفتـر وزیر کشـور 
فعالیـت کنـم. امـا ایـن چندمـاه، به درازا کشـید و 
پـس از آنکـه کار را بـا جنـاب آقـای محتشـمی پور 
کـردم،  آغـاز  ایشـان  دفتـر  مسـئول  عنـوان  بـه 
بعدهـا بـه عنـوان مشـاور فنـی وزیر هـم منصوب 
شـدم. ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه تـا پیش 
هـم  از  شـناختی  هیـچ  ایشـان  و  مـن  ایـن،  از 
نداشـتیم. امـا ایـن نکتـه در درجه چنـدم اهمیت 
قـرار داشـت، زیـرا در آن سـال ها، آنچـه اهمیـت 
و  مشـترک  نگاه هـای  از  برخـورداری  داشـت، 
مهـم  از  یکـی  کـه  بـود  مشـترک  دلبسـتگی های 
تریـن و اساسـی تریـن اشـتراک ها، دلبسـتگی بـه 
انقـاب، دلبسـتگی به اصـول انقـاب و دلدادگی 

بـه امـام)ره( بـود. 
عنوان  به  محتشمی پور  آقای  انتخاب   
و  فکری  قرابت  علت  به  هم  کشور  وزیر 
سیاسی بود که با نخست وزیر وقت داشتند 
امام)ره(.  بیت  به  نزدیکی  دلیل  به  هم  و 
آقایان  خروج  با  زمان  آن  در  اینکه  ویژه  به 
آقای  دولت  از  نوری  ناطق  و  عسگراوالدی 
نحوی  به  نیز  کشور  سیاسی  فضای  موسوی، 
قطبی شده بود. در این شرایط، چگونه کسی 
می شود  انتخاب  وزیر  دفتر  رئیس  عنوان  به 

که وزیر از قبل شناختی از او ندارد؟
ایـن انتخـاب کامـا سیاسـی بـود، امـا نکتـه اینجـا 
حـوزه  یـا  مقولـه  می خواهیـم  وقتـی  کـه  اسـت 
تبییـن  و  را در آن دوره زمانـی بررسـی  سیاسـت 

کنیـم، بایـد بـه ایـن واقعیت توجه داشـته باشـیم 
کـه بـرای انتخـاب همکار یا در اینجـا رئیس دفتر، 
نیـازی نبـود کـه حتمـا از قبـل، کسـی را سـال های 
دانشـگاه  و  مسـجد  در  اینکـه  یـا  بشناسـید  سـال 
می بایسـت  صرفـا  بلکـه  باشـید،  بـوده  باهـم 
بدانیـد کـه بـر سـر اصـول و نقـاط مهـم فکـری و 
ذهنـی، قرابـت و نزدیکـی وجـود دارد. بنابرایـن 
قرابـت  چنیـن  کـه  می شـد  داده  تشـخیص  اگـر 
فکـری و سیاسـی بـر سـر اصـول و ارزش هـا وجـود 
دارد، درسـت ماننـد ایـن بـود کـه سـال های سـال 
بـا هـم زندگـی کـرده ایـد. دوسـتان مشـترک مـن 
ایـن  یعنـی  کردنـد،  ایفـا  را  نقـش  ایـن  ایشـان،  و 
قرابـت فکـری را تشـخیص دادنـد. ضمـن اینکـه 
کار  هـم  بـا  کـه  روز  هـر  همـکاری،  آغـاز  از  پـس 
می کردیـم، ایـن ارتبـاط قـوی تـر می شـد. بـه طور 
خاصـه، داسـتان و فضـای آن سـال ها با داسـتان 

و فضـای ایـن روزهـا بسـیار تفـاوت داشـت.
از  قبل  سال های  در  محتشمی پور  آقای   
و  بود  مبارزاتی  فعالیت های  درگیر  انقاب 
سفیر  سال   4 به  نزدیک  هم  انقاب  از  پس 
برنامه های  از  یکی  که  بودند  سوریه  در  ایران 
سازماندهی  و  ارتباط  سمت،  این  در  ایشان 
این  باوجود  بود.  مقاومت  محور  نیروهای 
تشکیاتی  لحاظ  به  کشور،  وزارت  در  سابقه، 

و مدیریتی، ایشان را چگونه مدیری دیدید؟
بگذاریـد خاطـره ای را نقـل کنـم تـا طـی آن نـوع 
برخـورد جنـاب آقـای محشـتمی پـور بـا مسـائل 
و افـراد مشـخص شـود، خاطـره ای کـه تاحـدود 
زیادی مشـی مدیریتی ایشـان را نیز نشان خواهد 
داد. در آن زمـان، وزیـر کشـور تغییـر کـرده بـود، 
لـذا طبیعـی می نمـود کـه بـه دنبـال تغییـر وزیـر، 

اسـتانداران یـا برخـی از معاونـان وزیـر کشـور هم 
از دیگـری تغییـر کننـد. امـا برخـاف  یکـی پـس 
کـه  مدیـران  ایـن  از  برخـی  امـروزی،  تلقـی  ایـن 
معاونـان  واقـع،  بـه  حتـی  و  ظاهـر  برحسسـب 
تعـدادی  یـا  بودنـد،  نـوری  ناطـق  آقـای  جنـاب 
شـده  منصـوب  قبـل  دوره  در  کـه  اسـتانداران  از 
خـود  سـمت های  در  هـم  دوره  ایـن  در  بودنـد، 
باقـی ماندنـد و بـه فعالیـت خـود ادامـه دادنـد. 
معـاون  کـه  مجـدآرا  مرحـوم  مثـال  عنـوان  بـه 
عمرانـی وزیـر کشـور در زمـان آقـای ناطـق نـوری 
بودنـد و بعـد هـم نماینـده بابلسـر و فریدونکنـار 
شـدند و بعـد جنـاب آقای موسـی رضـا، از جمله 
چهره هایـی بودنـد کـه بـه کار خـود ادامـه دادنـد. 
مـن بـه عنـوان مسـئول دفتـر ایشـان شـاهد بـودم 
کـه گاه، همـکاران جدیـد مـا، می آمدنـد و از نـوع 
قبـل  دوره  از  کـه  اسـتاندارانی  از  برخـی  رفتـار 
مانـده و تغییـر نکـرده بودنـد، گله هایـی را مطرح 
»آقـای  می گفتنـد  مثـال  عنـوان  بـه  می کردنـد. 
وزیـر کشـور، شـما ایـن قاعـده را گذاشـتید کـه اگـر 
قـرار اسـت فرمانـدار یـا بخشـداری جابجـا شـود، 
باشـد،  کشـور  وزارت  سـتاد  هماهنگـی  بـا  بایـد 
بـا  هماهنگـی  بـدون  و  راسـا  اسـتاندار  فـان  امـا 
سـتاد وزارت کشـور ایـن کار را کـرده اسـت و ایـن، 
تضعیـف سـتاد اسـت و بایـد برخـوردی صـورت 
آقـای  بـا  را  دسـت  ایـن  از  مسـائلی  بگیـرد.« 
مـواردی  در  می کردنـد.  مطـرح  محتشـمی پور 
مطـرح  مـن  بـا  را  دغدغه هـا  ایـن  برخـی،  هـم 
بـه  محتشـمی پور  مرحـوم  بـه  مـن  تـا  می کردنـد 
عنوان وزیر کشـور منتقل کنم. یادم هسـت که در 
همـان ایـام، مرحـوم آقـای محتشـمی پور بـه من 
گفتنـد کـه »فانـی، شـما فکـر می کنیـد دوسـتانی 
کـه می آینـد و گلـه می کننـد، مـن متوجـه مسـائل 
چـه  بـه  همـکار  فـان  رفتـار  مثـا  کـه  نمی شـوم 
امـا کارکـردن  صورتـی اسـت؟ متوجـه می شـوم، 
بـا آدم هـای قـوی، هزینـه دادن هـم دارد و بایـد 
و  مشـی  امـر  ایـن  کـرد.«  تحمـل  را  چیزهـا  ایـن 
مـرام آقـای محتشـمی پور را نشـان می دهـد، بـه 
ایـن معنی که ایشـان همـواره در پی آن بودند که 
چـه کسـی می تواند کار را با کیفیـت بهتری انجام 
مـن  از  صددرصـد  کسـی  چـه  اینکـه  نـه  دهـد، 
تبعیـت می کنـد یـا اینکـه قـد او از مـن کوتـاه تـر 
باشـد تـا مـن بتوانـم بـر او اعمـال مدیریـت کنـم. 
بنابرایـن، بـه بـاور مـن مـاک ایشـان در انتخـاب 
یـا شـرح وظایـف  مدیـران، شـرح وظایـف مدیـر 
آن مسـئولیت بـود و اینکـه چنیـن شـرح وظایفی، 
چـه افـرادی با چـه خصوصیاتی را الزم دارد و اگر 
ایـن شـرایط و خصوصیـات را در کسـی می دیـد، 
محتشـمی پور  مرحـوم  می کـرد.  حمایـت  او  از 
کامـل  اعتمـاد  از  را  همـکاری  و  حمایـت  ایـن 
شـروع می کـرد، مگـر اینکـه خافـش ثابـت شـود. 
بـه عبـارت دیگـر، منـش ایشـان اینطـور نبـود کـه 
تـا  ایـن بکننـد  فرصـت کار و مدیریـت را صـرف 
پاییـن  نقطـه  یـک  از  فـرد،  آن  بـه  اعتمـاد  مثـا 
یابـد،  افزایـش  زمـان  طـول  در  و  شـود  شـروع 

انتخاب آقای محتشمی پور 
به عنوان وزیر کشور کامال 
سیاسی بود، اما نکته اینجا 
است که وقتی می خواهیم 

مقوله یا حوزه سیاست را در 
آن دوره زمانی بررسی و تبیین 
کنیم، باید به این واقعیت توجه 
داشته باشیم که برای انتخاب 

همکار یا در اینجا رئیس 
دفتر، نیازی نبود که حتما از 
قبل، کسی را سال های سال 

بشناسید یا اینکه در مسجد و 
دانشگاه باهم بوده باشید، بلکه 
صرفا می بایست بدانید که بر 

سر اصول و نقاط مهم فکری و 
ذهنی، قرابت و نزدیکی وجود 

دارد
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بلکـه از همـان ابتـدا بـا اعتمـاد کامـل بـه افـراد، 
ایـن،  از  گذشـته  می سـپردند.  آنـان  بـه  را  کارهـا 
مرحـوم محتشـمی پور نسـبت بـه همـکاران خـود 
بـا  اینکـه  ضمـن  بودنـد،  صمیمـی  العـاده  فـوق 
صراحـت هـم برخـورد می کردنـد. در آن زمـان 
مـا نیـروی انتظامـی واحـدی نداشـتیم؛ نیروهـای 
کمیته هـای  و  ژاندارمـری  شـهربانی،  چندگانـه 
در  امنیـت  تامیـن  مسـئولیت  اسـامی  انقـاب 
داخل کشـور را برعهده داشـتند. من شـاهد بودم 
موقعیت هـای  ایـن  بـا  راحـت  بسـیار  ایشـان  کـه 
ایشـان  گاه  یعنـی  می کردنـد؛  برخـورد  متفـاوت 
یـک مدیـر ارشـد سیاسـی در وزارت کشـور بودنـد، 
شـخصیت  یـک  کسـوت  در  دیگـر  جایـی  در 
روحانـی، گاهـی هم جانشـین فرمانـده کل قوا در 
ارتبـاط بـا نیروهـای انتظامی کشـور و در همه این 
یـا شـخصی،  موقعیت هـای سیاسـی، اجتماعـی 
مسـاله  ایـن  می شـدند.  جابجـا  راحتـی  بـه 
بـرای مـن بسـیار جـذاب بـود و بـرای مـن جنبـه 

ضـروری  هـم  نکتـه  ایـن  ذکـر  داشـت.  یادگیـری 
جوانـان  بـه  ویـژه  بـه  ایشـان  اعتمـاد  کـه  اسـت 
بسـیار چشـمگیر بـود. در آن دوره بـه مـن محبت 
کاری  کارنامـه  روشـنی های  از  یکـی  و  داشـتند 
مـن، ایامـی اسـت کـه در خدمـت ایشـان بـودم. 
بسـیاری چیزهـا را از ایشـان آموختـم تـا جایـی که 
می توانـم بگویم سـبک و سـیاق کاری و مدیریتی 

مـن در آن دوره شـکل گرفـت.
 شما در چه سنی به عنوان رئیس دفتر وزیر 

کشور انتخاب شدید؟
کـرد  اعـام  مجـدآرا  مرحـوم  کـه  وقتـی 
شـود،  مجلـس  انتخابـات  نامـزد  می خواهـد 
مسـئولیت  خواسـتند  مـن  از  محتشـمی پور  آقـای 
عهـده  بـه  را  کشـور  وزارت  عمرانـی  معاونـت 
وزیـر  عمرانـی  معاونـت  هنـگام،  آن  در  بگیـرم. 
کشـور »معاونـت امـور محلـی و عمـران شـهری« 
نامیـده می شـد کـه من آن را بـه معاونت عمرانی 
تبدیـل کـردم. در آن هنـگام 2۸ یـا 29 سـاله بودم. 

اعتمـاد، پشـتیبانی و حمایت هـای  اگـر  رو  ایـن  از 
ایـن  در  مدیریـت  نبـود،  محتشـمی پور  مرحـوم 
اینکـه دوران  بـه ویـژه  مسـئولیت دشـوار می بـود. 
بـا  همزمـان  مـن  و  بـود  هـم  تحمیلـی  جنـگ 
معـاون عمرانـی وزیـر کشـور، معـاون جنـگ وزیـر 
کشـور هم بودم. مطابق مسـئولیت اخیر، از سـوی 
وزارت کشـور در سـتادهای مرکزی نخسـت وزیری 
یـا  ماننـد سـتاد پشـتیبانی مناطـق بمبـاران شـده 
عنـوان  بـه  زده،  جنـگ  مناطـق  بازسـازی  سـتاد 
نماینـده وزیـر کشـور حاضـر می شـدم. نکتـه دیگـر 
اسـامی  شـوراهای  هنـوز  دوران  آن  در  کـه  ایـن 
دلیـل  همیـن  بـه  و  بـود  نشـده  تشـکیل  شـهرها 
مسـائل مربـوط بـه امـور عمرانـی شـهرها بـه وزیـر 
محتشـمی پور  آقـای  کـه  بـود  شـده  محـول  کشـور 
مـن  بـه  کامـل،  اعتمـاد  بـا  نیـز  را  مسـئولیت  ایـن 
محـول کردنـد. ایـن اعتمـاد ایشـان به مـن اعتماد 
بـه نفـس مـی داد و بـه حمـداهلل توانسـتم انجـام 

کنـم. وظیفـه 

به  کشور  امور  و  جنگ  امور  دوره  این  در   
اینکه  ویژه  به  می شد،  مدیریت  دشواری 
خود  میزان  کمترین  به  نفتی  درآمدهای 
رسیده و شرایط اقتصادی کشور بسیار دشوار 
بود. اما در همین زمان، وزارت کشور هم باید 
می کرد  مدیریت  را  داخلی  سیاست  حوزه 
آقای  و  شما  شهرها.  عمران  حوزه  هم  و 
این  چگونه  کشور،  وزارت  در  محتشمی پور 

دو مقوله را مدیریت می کردید؟
جنـگ  دوره  در  کـردم،  اشـاره  کـه  طـور  همـان 
شـهرها  اسـامی  شـوراهای  هنـوز  تحمیلـی، 
امـور  دلیـل،  همیـن  بـه  و  بـود  نشـده  تشـکیل 
بـود  وزارت کشـور محـول شـده  بـه  شـهرداری ها 
و از آنجـا کـه سـازمان شـهرداری ها هـم تشـکیل 
نشـده بـود، عمـا معاونـت عمرانـی وزیـر کشـور 
زمـان  آن  در  می کـرد.  اداره  را  کارهـا  ایـن  بایـد 
حـدود 5۱0 شـهرداری در کشـور داشـتیم کـه ۱۳0 
مـورد آن هـا زیـر آتـش مسـتقیم دشـمن بودنـد. 

بایـد از امـور خدمـات شـهری ایـن شـهرداری ها، 
بـه ویـژه شـهرهای زیـر آتیـش مسـتقیم دشـمن 
کـه  آنجـا  از  حـال،  درعیـن  می شـد.  پشـتیبانی 
مواقعـی  در  بـودم،  کشـور  وزیـر  جنـگ  معـاون 
کـه عملیات هـای نظامـی تـدارک دیـده می شـد، 
مسـئولیت پشـتیبانی را نیـز عهـده دار می شـدم. 
بـه عنـوان مثـال، سـتاد مربـوط بـه ایـن حـوزه کـه 
می کـرد  اعـام  مـا  بـه  بـود،  وزیـری  نخسـت  در 
کـه بـرای ایـن طـرح عملیاتـی، بـه فـان تعـداد 
تجهیـزات و ماشـین آالت سـنگین نیـاز اسـت کـه 
مـا بایـد ایـن ماشـین آالت را از بقیه شـهرداری ها 
شـرایط  ایـن  در  می کردیـم.  تامیـن  و  تـدارک 
تردیـد  هـم  لحظـه  یـک  حتـی  خطیـر،  و  دشـوار 
و  می دهـم  انجـام  کـه  کاری  در  کـه  نمی کـردم 
و  تـام  پشـتیبانی  از  می گیـرم،  کـه  تصمیماتـی 
بـا  اساسـا  هسـتم.  برخـوردار  کشـور  وزیـر  تمـام 
کـه،  ترتیـب  ایـن  بـه  داشـتم  قـراری  یـک  ایشـان 
مادامـی کـه از شـما چیـزی نشـنوم کـه کار بایـد به 
شـکل دیگـری انجـام شـود یـا مسـیر و رفتـار خـود 
مـن  رفتـار  و  کار  از  شـما  یعنـی  دهـم،  تغییـر  را 
راضـی هسـتید و مـن ایـن مسـیر را دنبـال خواهم 
محتشـمی پور  آقـای  همیشـه  مـن  البتـه  کـرد. 
مـی دادم،  قـرار  کارهـا  جزئیـات  جریـان  در  را 
آقـای  کـه  بـودم  حـال همـواره مطمئـن  درعیـن 
محتشـمی پور بـه عنوان وزیر کشـور تمـام و کمال 
بـرای  بـه طـور کلـی،  از کار مـا حمایـت می کنـد. 
اواخـر دهـه دوم  کـه  یـک جـوان  بـه عنـوان  مـن 
اوایـل دهـه سـوم زندگـی خـود را طـی  زندگـی و 
می کـردم، ایـن دوره کاری دوران بسـیار جذابـی 
بـود. شـاید در شـبانه روز ۱6 یـا ۱7 سـاعت بـا کار 
درگیـر بودیـم. امـا آنچـه ایـن کار را تحمـل پذیـر 
بـود.  محتشـمی پور  آقـای  شـخصیت  می کـرد، 
ایشـان شـخصیت فـوق العـاده جذابـی داشـت. 
فقـط مـن نبـودم کـه جـذب روحیـات، خلقیـات 
هـم  آن  شـدم،  ایشـان  مدیریتـی  ویژگی هـای  و 
ایشـان  بـا  آشـنایی  سـابقه  کـه  فـردی  عنـوان  بـه 
بودنـد  هـم  دیگـری  دوسـتان  بلکـه  نداشـت، 
دوسـتان  واسـطه  بـه  یـا  مـن  واسـطه  بـه  یـا  کـه 
دیگـر، آمدنـد و جـذب ایشـان شـدند و منشـا اثـر 
سـیدمحمدهادی  مرحـوم  آنـان  از  یکـی  بودنـد. 
و  آمـده  نیـرو  وزارت  از  کـه  بـود  طباطبایـی 
مسـئولیت معاونـت اداری و مالـی وزارت کشـور 
کـه  جنـگ  دوران  در  بـود.  گرفتـه  برعهـده  را 
ایجـاد  زیـادی داشـت،  سـختی ها و مضیقه هـای 
ضـروری  کشـور  در  متمرکـزی  کامـا  سیسـتم 
بخشـداری ها  و  اسـتانداری ها  امـور  همـه  تـا  بـود 
مرحـوم  شـود.  مدیریـت  کشـور  وزارت  سـتاد  در 
از  را  سـنگینی  بـار  منـدی،  عاقـه  بـا  طباطبایـی 
حیـث امـور اداری و مالـی و پشـتیبانی عهـده دار 
شـد. آن قـدر همـه ما شـیفته خلقیـات و روحیات 
مرحـوم محتشـمی پور بودیـم کـه این امـر تحمل 
دشـواری ها را آسـان می کـرد. بـرای این شـیفتگی 
دلیـل هـم داشـتیم. مـا مرحـوم محتشـمی پور را 
واقعـا، بـه صورت خالص و محـض، مرید و محو 

آن قدر همه ما 
شیفته خلقیات و 
روحیات مرحوم 
محتشمی پور 
بودیم که این امر 
تحمل دشواری ها 
را آسان می کرد. 
برای این شیفتگی 
دلیل هم داشتیم. 
ما مرحوم 
محتشمی پور 
را واقعا، به 
صورت خالص 
و محض، مرید 
و محو شده در 
امام)ره( می دیدم 
و نشانه های این 
محور و مرید 
امام بودن، برای 
ما که به ایشان 
بسیار نزدیک بود، 
نشانه های کامال 
روشنی بود

 دولتمرد
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ایـن  نشـانه های  و  می دیـدم  امـام)ره(  در  شـده 
محـور و مریـد امـام بـودن، بـرای مـا کـه به ایشـان 
بسـیار نزدیک بود، نشـانه های کاما روشـنی بود. 
کمـک  طریـق  از  کـه  می کردیـم  فکـر  اینطـور  مـا 
دادن بـه آقـای محتشـمی پور اسـت که بـه وظیفه 
انقابـی خـود عمـل کـرده و تعهـد خودمـان را به 
مـردم، انقـاب و امـام)ره( عملـی می کنیـم. این 
فکـر، حـس و حـال خوبـی بـه همـه مـا مـی داد.

محتشمی پور  آقای  انتخاب  دالیل  از  یکی   
امام  بیت  به  نزدیکی  کشور  وزیر  عنوان  به 

بود. این رابطه به چه صورت بود؟
آقـای محتشـمی پور در سـاله ای زیـادی در دوران 
محشـور  ایشـان  بـا  نجـف  در  امـام)ره(  تبعیـد 
بودنـد. در دوران اقامـت امام)ره( در فرانسـه هم 
آقـای محتشـمی پور یکـی از همراهـان امـام)ره( 
و  بـود  ایـن  مـا  تلقـی  این هـا،  از  گذشـته  امـا  بـود. 
هسـت کـه امـام)ره( نیـز بـه یـک معنـا بـه آقـای 
محتشـمی پور توجـه داشـتند. خاطـرم هسـت کـه 
در آن زمـان، معمـوال اسـتانداران را بـرای حضـور 
در سـمینار سراسـری به تهران دعوت می کردیم. 
در پایـان سـمینار که اسـتانداران در تهـران بودند، 
رسـم بـر ایـن بـود کـه اسـتانداران پیـش مقام های 
ارشـد وقـت ماننـد رئیـس جمهـور محتـرم وقـت، 
رئیـس محتـرم وقـت مجلـس یـا رئیـس محتـرم 
آنجایـی  از  می رفتنـد.  قضایـی  عالـی  شـورای 
امـام  بیـت  بـا  محتشـمی پور  مرحـوم  ارتبـاط  کـه 
آن  اگـر  بـود،  نزدیـک  احمدآقـا  حـاج  مرحـوم  و 
همزمـان  داشـتند  امـام  کـه  برنامه هایـی  بـا  ایـام 
ایـن  اسـتانداران  چشمداشـت  طبیعتـا  می شـد، 
تـا  کننـد  شـرکت  هـم  برنامه هـا  ایـن  در  کـه  بـود 
امـام را از نزدیـک زیـارت کنند. این مـوارد هم رخ 
مـی داد. یکـی از ایـن مناسـبت ها کـه بـه جمـاران 
رفتیـم، در دیـدار عمومـی حضـرت امـام)ره( بود 
کـه معمـوال چهارشـنبه ها با اقشـار مختلف مردم 
عمومـی،  دیدارهـای  ایـن  از  یکـی  در  داشـتند. 
امـام)ره(  گـروه اسـتانداران هـم حاضـر بودنـد و 
هـم عنایـت داشـتند. آقـای محتشـمی پور وظیفـه 
امـام  محضـر  در  ای  جملـه  چنـد  تـا  کـرد  پیـدا 
آنچـه  ماننـد  امـور،  از  گزارشـی  و  کنـد  صحبـت 
بدهـد.  امـام  بـه  گذشـت  اسـتانداران  سـمینار  در 
آقـای  صحبـت  اینکـه  از  بعـد  هسـت  خاطـرم 
خـود  سـخنان  امـام  شـد،  تمـام  محتشـمی پور 
عمومـی  جلسـه  یـک  ایـن  البتـه  کردنـد.  آغـاز  را 
حضـرت امـام بـود و مخاطـب ایشـان هـم همـه 
بـا  را  خـود  صحبـت  امـام)ره(  امـا  کشـور،  مـردم 
اشـاره بـه آقای محتشـمی پور آغاز کردند. کسـانی 
کـه بـا پروتـکل یا شـیوه سـخنرانی ها و بیانات امام 
چـه  سـخنان  ایـن  کـه  می دانسـتند  بودنـد،  آشـنا 
عامـت مثبتـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، همیـن 
تعبیـری کـه امـام دربـاره آقـای محتشـمی پور بـه 
کار بردنـد، بـرای همـه کسـانی کـه در آن دوره در 
وزارت کشـور بودنـد ایجـاد انگیـزه می کـرد. البتـه 
ایـن قضیـه منحصـر بـه آقـای محتشـمی پور هـم 
آقـای  بـه  مـا  دسترسـی  کـه  اسـت  درسـت  نبـود. 

محتشـمی پور بـود، امـا واقعیـت این بـود که همه 
احسـاس می کردیـم درحـال فعالیـت در مـداری 

هسـتیم کـه مـورد توجـه و عنایـت امـام اسـت.
 شما و آقای محتشمی پور در دوره حساسی 
از  ای  دوره  داشتید،  حضور  کشور  وزارت  از 
آن  می توان  که  سال  این  زمستان  تا   6۸ بهار 
این  خردادماه  در  نامید.  انتقالی«  »دوره  را 
قانون  بعد  مدتی  رفتند،  دنیا  از  امام  سال 
ای  خامنه  اهلل  آیت  شد،  بازنگری  اساسی 
اهلل هاشمی  آیت  شدند،  انتخاب  رهبری  به 
عنوان  به  مجلس،  ریاست  از  رفسنجانی 
دولت  در  و  شدند  انتخاب  جمهور  ریاست 
عنوان  به  نوری  عبداهلل  آقای  هم  ایشان 
وزیر کشور جایگزین آقای محتشمی پور شد. 
تامین  پرمخاطره،  و  حساس  دوره  این  در 
و  امنیتی  و  سیاسی  فرایندهای  و  امنیت 

اجتماعی کشور به چه صورت بود؟ 
فضـای  در  را  سـوال  ایـن  شـما  کـه  می پذیـرم  مـن 
امـروز  بندی هـای  تقسـیم  بـر  تکیـه  بـا  و  امـروز 
ایـن  پاسـخ  ایـن،  رغـم  بـه  امـا  می کنیـد،  مطـرح 
سـوال بایـد ناظـر بـر واقعیت هـای آن روزهـا باشـد. 
کـه شـدت و غلظـت تقسـیم  ایـن اسـت  واقعیـت 
نداشـت.  وجـود  زمـان  آن  در  امـروز  بندی هـا 
خاطـرم هسـت کـه در همیـن دوره، اصلـی تریـن 
بـه  بزرگـی  تحـول  هضـم  چالـش  کشـور،  چالـش 
کنـد  و  بـا آن  آمـدن  کنـار  پذیـرش قطعنامـه،  نـام 
نشـدن سـرعت انجـام کارهـا بـود. یـادم هسـت کـه 
آمدنـد.  تهـران  بـه  شـگفتی  حالـت  بـا  اسـتانداران 
نامـه  و  رفـت  امـام  بیـت  بـه  محتشـمی پور  آقـای 
معـروف امـام را بـا خـود آورد تـا از روی متـن بـرای 
سـوی  از  بایـد  نامـه  آن  زیـرا  بخوانـد،  اسـتانداران 
داده  برگشـت  امـام  بیـت  و  جمـاران  بـه  پیکـی 
بـه  دادن  آگاهـی  و  قرائـت  ایـن  اهمیـت  می شـد. 
اسـتانداران در زمینـه پذیـرش قطعنامـه ناشـی از 
ایـن بـود کـه اسـتانداران نماینـده عالـی دولـت در 
زود  بسـیار  بایـد  آنـان  نتیجـه  در  بودنـد،  اسـتان ها 
بـا ایـن تحـول و اقـدام بـزرگ هماهنـگ می شـدند 
چـه  بـه  و  چگونـه  تحـول  ایـن  کـه  می یافتنـد  در  و 
معنـا اسـت. آقـای محتشـمی پور همـه اسـتانداران 
آیـت  مرحـوم  پیـش  را  کشـور  وزارت  معاونـان  و 
وقـت  محتـرم  رئیـس  رفسـنجانی،  اهلل هاشـمی 
فرمانـده  جانشـین  زمـان  آن  در  کـه  بـرد  مجلـس 
کل قـوا هـم بودنـد. آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
در ایـن دیـدار سـخنرانی بسـیار مهمی ایـراد کردند 
بگیرنـد.  آرام  تاحـدودی  همگـی  شـد  باعـث  کـه 
اینکـه حـاال  مبنـی  شـد،  آن، عزم هـا جـزم  از  پـس 
بایـد اوضـاع و شـرایط  کـه تصمیـم چنیـن اسـت، 
کشـور در کمـال آرامـش پیـش بـرود. بنابرایـن اگـر 
در آن زمـان مـورد اشـاره، نقطـه عطفـی در کشـور 
بـود، پذیـرش قعطنامـه بـود. مسـاله تغییـر دولـت 
یـا اصـاح و بازنگـری در قانـون اساسـی هـم مطرح 
و  بـود  روشـن  کامـا  موضوعاتـی  این هـا  امـا  بـود، 
آن  در  اینکـه  ضمـن  بودنـد.  سـازگار  آن  بـا  همـه 
هنـگام، نحله هـای فکـری و سیاسـی و افـراد مرتبط 

بـا آن هـا، همگـی دوسـتان یکدیگـر بودنـد. جنـاب 
آقـای  نزدیـک  دوسـتان  از  نـوری،  عبـداهلل  آقـای 
محتشـمی پور بـود و حداقل مـن به خاطر ندارم که 
چالـش، مشـکل یـا دسـته بندی هایـی از ایـن حیـث 
گیـری  کنـاره  از  مدتـی  از  پـس  باشـد.  شـده  ایجـاد 
انتخابـات  کشـور،  وزارت  از  محتشـمی پور  آقـای 
برگـزار  اسـامی  شـورای  مجلـس  ای  دوره  میـان 
شـد. خاطرم هسـتم که به اصرار دوسـتان نزدیک، 
کـرد.  نـام  ثبـت  انتخابـات  در  محتشـمی پور  آقـای 
آقـای  می خواسـتیم  دوسـتان،  از  جمـع  ایـن  زیـرا 
و  سیاسـی  صحنـه  در  زودتـر  هرچـه  محتشـمی پور 
مدیریتی کشـور نقش پررنگی داشـته باشـد و کشـور 
بـه  باشـد.  منـد  بهـره  ایشـان  تجریـات  از  کمـاکان 
تعبیـر امروزی هـا، بـا یکـی از دوسـتان بـرای آقـای 
کردیـم  درسـت  تبلیغاتـی  کمپیـن  محتشـمی پور 
اطـاع رسـانی هایی  یـا  تهیـه شـد  پوسـتری  و مثـا 
سـوال  در  آنچـه  برخـاف  بنابرایـن،  شـد.  انجـام 
شـما بـود، از آن ایـام و این تحول، مشـکل و چالش 
دیگـری را بـه خاطـر نـدارم. خـود مـن یکـی دو مـاه 
بعـد از مسـئولیت آقـای نـوری در وزارت کشـور، از 
نیـز اضافـه کنـم  را  ایـن  البتـه  وزارت کشـور رفتـم. 
کـه در طـی مـدت حضـور در وزارت کشـور، عاقـه 
داشـتم تحصیـات خـود را بـه اتمـام برسـانم، بـه 
ویـژه اینکـه دو یـا سـه سـال قبـل از پایـان ماموریـت 
در وزارت کشـور، بورسـیه وزارت علـوم شـده بـودم، 
می کردنـد  متقاعـد  مـرا  دوسـتان  سـال،  هـر  امـا 
پذیـرش بورسـیه را تمدیـد کنـم، زیـرا بـر ایـن بـاور 
را  محتشـمی پور  آقـای  نبایـد  کـه  بودیـم  و  بودنـد 
را  دوسـتان  توصیـه  ایـن  هـم  و مـن  گذاشـت  تنهـا 
می پذیرفتـم. بعـد از پایـان ماموریـت وزارت کشـور 
عزمـم بـرای ادامـه تحصیـل جـزم شـد. شـرایطی 
نیـرو  وزارت  بـه  کوتاهـی  دوره  کـه  کـرد  آمـد  پیـش 
بـروم.  کشـور  از  خـارج  بـه  تحصیـل  بـرای  بعـد  و 
کشـور  از  خـارج  بـه  تحصیـل  بـرای  کـه  هـم  وقتـی 
محتشـمی پور  آقـای  مرحـوم  بـا  تماسـم  رفتـم، 
همچنـان برقـرار بـود. ایـن تمـاس هـم تاحـدودی 
خانوادگـی بـود و هـم بـه نوعـی نمی خواسـتم که از 
داشـتن ارتبـاط بـا ایشـان مغبـون شـوم. همچنیـن 
بـه دلیـل شـیفتگی ایجـاد شـده در مـن نسـبت بـه 
کـه  باشـد  اینگونـه  نمی خواسـتم  اخاقـا  ایشـان، 
شـغلی  قالـب  یـک  در  فقـط  ارتبـاط  و  عاقـه  آن 
باشـد و حـاال کـه آن شـغل نیسـت، پـس ارتباطـی 
هـم نباشـد. بنابرایـن در همـه 7 سـالی کـه خـارج 
از کشـور بـودم، تمـاس منظـم مـن بـا ایشـان برقرار 
بـود. ایـن تمـاس تـا ایـن اواخـر هـم ادامـه داشـت. 
مدت هـا قبـل کـه در یکـی از ماموریت هـای وزارت 
مشـرف  اشـرف  نجـف  بـه  رفتـم،  عـراق  بـه  نیـرو 
دیـداری  محتشـمی پور  آقـای  بـا  آنجـا  در  و  شـدم 
امـام)ره(،  تـازه کـردم. در آنجـا، در بیـت تاریخـی 
برقـی را در چشـمان آقـای محتشـمی پور می دیدم 
و می دیـدم بـا چـه عاقـه منـدی و بـا چـه شـوقی از 
امـام)ره(، خاطـرات سـال های اقامـت و مبـارزه در 
نجـف و نیـز اقداماتـی کـه بـرای بازآرایـی آن بیـت 

می کـرد. صحبـت  بـود،  کـرده 

مرحوم 
محتشمی پور 

نسبت به همکاران 
خود فوق العاده 
صمیمی بودند، 

ضمن اینکه با 
صراحت هم 

برخورد می کردند. 
در آن زمان ما 

نیروی انتظامی 
واحدی نداشتیم؛ 

نیروهای چندگانه 
شهربانی، 

ژاندارمری و 
کمیته های انقالب 
اسالمی مسئولیت 

تامین امنیت در 
داخل کشور را 

برعهده داشتند. 
من شاهد بودم که 

ایشان بسیار راحت 
با این موقعیت های 

متفاوت برخورد 
می کردند

 دولتمرد

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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 مرد مقتدر و کارآمد
گفت وگو مهندس حمید امامی مشاور و مدیرکل سیاسی وقت وزارت کشور

ویژگی هـای  و  خصائـل  از  مقدمتـا  لطفـا   
بفرماییـد. محتشـمی پور  مرحـوم 

خداونـد آقـای محتشـمی را بیامـرزد. مـن ایشـان را 
به عنـوان انسـان مقتـدر می شناسـم. درواقـع همـه 
ایشـان را بـه ایـن صورت می شناسـند. حتی کسـانی 
عاقه منـد  مـا  مثـل  و  بودنـد  ایشـان  مخالـف  کـه 
نبودنـد نیـز می گوینـد کـه ایشـان فـردی این چنیـن 
بـود. مثـا دوسـتانی کـه در حـوزه سیاسـی مطلـب 
می نویسـند، ایشـان را فـرد مقتـدری می دانسـتند. 
آقـای محتشـمی فـرد مقتـدری بـود. شـناخت امام 
از ایشـان باعـث شـده بـود پشـتوانه خوبـی داشـته 

باشـند. لـذا فـرد محکمـی بـود.
 از اولیـن ماقـات خـود بـا ایشـان خاطـره ای 

داریـد؟
اولیـن ماقـات من با ایشـان اینطور بـود که به اداره 
سیاسـی آمـده بـودم و بـا مدیرمـان در وزارت کشـور 
رفتیـم کـه ایشـان مـرا بـه وزیـر معرفـی کنـد و گفـت 
کـه آمـده ام ایـن کار را انجـام دهـم و آقـای امامـی 
گفـت  ایشـان  بگویـم.  را  کارم  و  کنـم  معرفـی  را 
نوشـته های آقـای امامـی را دیـده ام و مطالب شـان 
خیلـی محکـم و خـوب اسـت. ایـن اقتدار را داشـت 
و علی رغـم اینکـه ایـن اقتـدار و وجهـه بیرونی خود 
نشـان  تنـد  و  خشـن  احتمـاال  فـردی  به عنـوان  را 
مـی داد، ولـی واقعـا فـردی عاطفی و مبـادی آداب 

و اخاقـی بـود.
اگـر  هـم  ایشـان  صفـات  مصادیـق  دیگـر  از       

بفرماییـد. دارد  امـکان 
اتاقـش  در  کـه  دیـدم  برخوردهایـش  در  یک بـار 
بـا یکـی از اسـتانداران تـراز اول نشسـته بـود و مـن 
فکـر کـردم بـا ایشـان محکـم حـرف می زنـد. بعـد 
قـوه  رییـس  اردبیلـی  موسـوی  آقـای  بـا  فهمیـدم 
مقتـدر  اینطـور  یعنـی  می زنـد.  حـرف  قضاییـه 
بـود. در دولـت هـم هـر وقـت کـه مـی دیدیـم کاری 
مـی داد،  نظـری  ایشـان  و  شـود  انجـام  می خواهـد 
در  می پذیرفتنـد.  راحتـی  بـه  مسـئولین  و  وزرا 
و  محکـم  همینطـور  می رفتنـد  کـه  هـم  مجلـس 

بودنـد. اسـتوار 
    نفـوذ کام ایشـان چگونـه و بـه چـه ترتیـب 

؟ د بو
از نظـر نفـوذ نیـز وقتـی سـمینار فلسـطین را برگـزار 
و  کـرد  دعـوت  را  رهبـری  معظـم  مقـام  کـرد، 
معمولـش ایـن بـود که اگـر هر کس دیگـری دعوت 
بـه  ولـی  نمی رفتنـد،  احتمـاال  رهبـری  می کـرد 

ایشـان احتـرام گذاشـتند و رفتنـد. یعنـی نفـوذ کام 
و کارهـای ارزشـمند ایشـان حتـی در سـطح رهبـری 
هـم تاثیـر داشـت و مـورد حمایـت قـرار می گرفـت.
همیـن آدم بسـیار عاطفـی بـود و مـن در جاهـای 
مختلفـی با ایشـان بـودم و دیدم که چقـدر عاطفی 
اصلـی  کمیسـیون های  از  یکـی  بـه  مثـا  اسـت. 
رییـس  موسـوی  مهنـدس  آقـای  و  رفتیـم  دولـت 
صحبـت  اصنـاف  مسـائل  مـورد  در  و  بـود  جلسـه 
مـا  کار  حـوزه  در  کمیسـیون اش  چـون  می کردیـم. 
بـود. آقـای مهنـدس موسـوی بـه افـرادی کـه خارج 
از دولـت آمـده بودنـد، گفـت کـه ایشـان چـرا آمـده 
و ایشـان عضـو دولـت نیسـت و نبایـد بیایـد و بایـد 
نشسـته  محتشـمی  آقـای  کنـار  مـن  بـرود.  بیـرون 
بـودم و گفتـم مـن هـم به عنـوان مدیـر کل آمـده ام 
و مـن هـم عضـو نیسـتم و خیـال کنیـد ایشـان هـم 
بیرونـش  بگوییـد  گفـت  و  اسـت  آنهـا  مدیـرکل 
جلسـه  در  هـم  بازرگانـی  کل  مدیـر  البتـه  نکننـد. 
تـا  و  نوشـت  یادداشـتی  محتشـمی  آقـای  بـود. 
بـرود،  ایشـان  بـه طـرف  و  بلنـد شـود  می خواسـت 
مـن آمـاده بـودم و ایشـان را نـگاه داشـتم و گفتـم 
حـاج آقـا بـه مـن بدهیـد و بـا اینکـه جوانکـی 26 - 
27 سـاله بـودم امـا حاضـر نبـود کـه کاغـذ را بـه من 
بدهـد و بگویـد ایـن را بـه آن طـرف بـده و خـودش 

ببـرد. می خواسـت 
یـک روزی مـن بـه اتـاق ایشـان رفتم احتمـاال زمان 
و  کردنـد  مـی  خامـوش  را  هـا  المـپ  و  بـود  جنـگ 
یـک المـپ روی میـز ایشـان بـود و آخـر شـب بـود 
کـه مـن وارد اتـاق ایشـان شـدم و به خاطـر حادثـه 
رفتـم  و  بـود  سـنگین  کمـی  ایشـان  گـوش  انفجـار 
کنـار میـز ایشـان نشسـتم و یکـی دو دقیقـه ای طـول 
کشـید و مشـغول خوانـدن چیـزی بودنـد. بعـد کـه 
مـرا دیدنـد گفتنـد تو اینجـا چه کار می کنـی؟! گفتم 
و  شـد  بلنـد  و  کنـم  عـرض  را  مطالـب  آن  آمـدم 
گفـت بیـا برویـم آن طـرف بنشـینیم و حاضـر نبـود 
از پشـت میـزش بـا منی کـه مدیر کل جوانـی در آن 
خیلی هـا  حالی کـه  در  کنـد.  صحبـت  بـودم  زمـان 
ایـن کار را می کننـد. خـود مـن هم همیـن کار را می 
کنـم. بلنـد شـد و احتـرام کـرد و آن طـرف نشسـت 
آن قـدر  ایشـان  مـراودات  نـوع  کردیـم.  صحبـت  و 
کار هـای  تـه دل می خواسـت  از  و آدم  بـود  خـوب 

ایشـان را انجـام دهـد.
یک بـار بـه دولـت رفتیـم و می خواسـتیم در مـورد 
کـه  کنیـم  صحبـت  قرض الحسـنه  صندوق هـای 

یکـی از مـوارد غیرانتفاعـی در حـوزه اداره سیاسـی 
بـود و بـه دولـت رفتیـم. میـز دولـت میـزی بیضـی 
نشسـتند  مـی  وزرا  و  نبـود  االن  مثـل  و  بـود  شـکل 
میـز  کمـر  اصطاحـا  و  باالهـا  بـاال  آن  مهمـان  و 
کارشـناس  یـک  بـار  اولیـن  بـرای  می نشسـت. 
و آقـای  ببینـد دولـت چطـور اسـت  کـه  بـردم  هـم 
محتشـمی هـم نشسـت و بـه مقدمـه ای اشـاره کـرد 
و بعـد گفـت ایشـان توضیـح بدهـد و مـن توضیـح 
آقـای  کردنـد.  صحبـت  یکـی  یکـی  وزرا  و  دادم 
محتشـمی در گـوش مـن گفـت کـه مـی رود چـون 
بیـرون کار دارد و هـر چیـزی گفتنـد جواب شـان را 
بدهـم و مـن بـه اعتبـار آقـای محتشـمی مقتدرانـه 
عمـل کـرده بـودم و کارهـای مفصلی کـرده بودیم. 
فانـی  گفـت  موسـوی  آقـای  جلسـه  پایـان  در 
کـه االن  از وزرا  یـادم هسـت یکـی  و  صحبـت کنـد 
مرحـوم شـده کیـف و سررسـید خـود را برداشـت و 
آمـاده شـد کـه بگویـد جلسـه تمـام اسـت و برویـد 
بایـد  بودنـد،  زده  حـرف  آنهـا  چـون  هـم  مـن  و 
آقـای  یکبـاره  بـه  و  دادم  مـی  را  آنهـا  جواب هـای 
محتشـمی آمـد و نشسـت و گفتـم کـه بعـد از شـما 
بـه مـن وقـت صحبـت ندادنـد. آنهـا آمـاده شـده 
بودنـد کـه برونـد و آقـای محتشـمی اشـاره کردنـد 
کـه آقـای مهنـدس موسـوی بـه ایشـان وقـت بدهـد 
و اقتـدار ایشـان آنجـا هـم بـود و وقـت دادنـد و یـک 

کلمـه هـم حـرف نـزد و گفـت امامـی بگـو. 
    بعـد از اتمـام دوره وزارت ایشـان، مناسـبات 

شـما با ایشـان چگونـه ادامه پیـدا کرد؟
از  یکـی  رفـت،  کنـار  وزارت  از  ایشـان  اینکـه  از  بعـد 
بچه هـا پیشـنهاد کـرد کـه مـا کـه بـه آقـای محتشـمی 
داشـته  ایشـان  بـا  جلسـه ای  بودیـم،  عاقه منـد 
باشـیم و جلسـه ای دو هفتـه در میـان ایجـاد شـد کـه 
عصرانـه ای منـزل یکی از این ده، پانزده نفر گذاشـته 
مرحـوم  سـینکی،  شیخ االسـام،  آقایـان  مـی  شـد. 
دیگـران  و  حضرتـی  مبلـغ،  مظفری نـژاد،  صفایـی، 
حضرتـی  آقـای  دفتـر  در  کا  اواخـر  ایـن  بودنـد. 
خانه هـای  در  زمـان  آن  ولـی  می شـد،  تشـکیل 
دوسـتان بـود و محیطـی خوب بود. جلسـات خوب و 
بـا محوریـت حضور ایشـان بـود که وقتی به جلسـات 
می آمـد، انـگار یـک عضـو عـادی بـود و این احسـاس 
کـه ایشـان وزیـر کشـور مقتـدر چهـار مـاه پیـش بـود، 
داشـتیم  کـه  عایقـی  دلیـل  بـه  مـا  نمی شـد.  حـس 
احتـرام نـگاه می داشـتیم. برخـی از دوسـتان توجهی 
نمی کردنـد و بچه هـای شـیطانی بودنـد و متلک هـا 

یکی از درخشان ترین وجوه کارنامه سیاسی و مدیریتی مرحوم محتشمی پور دوره حضور ایشان در وزارت کشور است. دوره ای 
که در آن نسل بزرگی از مدیران ارزشمند و کیفی در کشور رشدیافتند. آنچه در پی می آید، گفت وگو مهندس حمید امامی مشاور 

و مدیرکل سیاسی وقت وزارت کشور و معاون اقتصادی شهرداری تهران است.

 دولتمرد

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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یـک  مثـل  آقـا  حـاج  ولـی  می گفتنـد.  جوک هایـی  و 
عضـو عـادی بـود و نوبـت می گرفـت و حـرف مـی زد. 
همـان  ایشـان  و  بـودم  مـن  جلسـات  اکثـر  مدیـر 

داشـت.  شـخصیتش  در  را  افتادگـی 
چـه  بـه  هفتـاد  دهـه  در  و  دوره  ایـن  از  پـس      
کـرد؟ پیـدا  ادامـه  شـما  ارتبـاط  ایشـان  بـا  ترتیبـی 
آقـای  نمی کردیـم  فکـر  کـه  مـا  چـون   76 سـال  در 
خاتمـی رای بیـاورد و فکـر می کردیـم آقـای ناطـق 
برنـده اسـت و گفتیـم حـاج آقـا کـه مـی رود تـا اینجا 
و آنجـا صحبـت کنـد، کنارشـان باشـیم تـا اذیتـش 
شـخصی  و  اجتماعـی  مـراودات  در  چـون  نکننـد. 
بـود و حجـم دعوت هـا هـم بسـیار  آدم مظلومـی 
زیـاد بـود و مـورد اسـتقبال بسـیاری از مـردم بـود.

ویژگی هایـی  چـه  ایشـان  کاری  فضـای  در      
؟ شـت ا د

از  بـود.  ایشـان وقت شناسـی  از ویژگی هـای اصلـی 
سـال 65 تـا قبـل از رفتـن ایشـان بـه نجـف مـن بـه 
نـدرت بـه یـاد دارم کـه جلسـات مـا بـا ایشـان لغـو 
شـده باشـد. جلسـات بسـیار منسـجمی بـود و همـه 
هـم جـدی می گرفتنـد و می آمدنـد تـا اینکه ایشـان 

بـه نجـف رفتنـد و مـا عمدتـا جلسـات را در دفتـر 
رونـق  ولـی  می دادیـم،  تشـکیل  حضرتـی  آقـای 
می شـد  تشـکیل  دیـر  بـه  دیـر  و  نداشـت  را  قبلـی 
جلسـات  دیگـر  ایشـان  شـدن  مرحـوم  از  بعـد  کـه 
تشـکیل نشـد و دوسـتان دیگـر همدیگـر را ندیدنـد.
مـورد دیگـر اینکـه امـام گفتـه بودنـد ایشـان دارای 
هـوش سیاسـی اسـت و مـن بعـد از رحلـت امـام، 
تحلیـل  چـه  کـه  می کـردم  تحسـین  را  امـام  بارهـا 

داشـتند. درسـتی 
 250 کشـور  وزارت  چهارسـاله  دوره  در  ایشـان 
فرمانـدار و 700 تـا ۸00 بخشـدار داشـت کـه آنهـا با 
تعویـض اسـتاندار عـوض شـدند. در اداره سیاسـی 
مـا متولـی فرماندارهـا و بخش دارهـا بودیـم و ایـن 
کـه  بـود  محتشـمی  آقـای  خـوب  مشـخصه های  از 
صـدر  آقـای  البتـه  مـی داد.  اختیـار  مدیرانـش  بـه 
هـم همیـن خصوصیـت را داشـتند. جمعـا دو سـه 
مـورد بیشـتر نبـود کـه از بـاال نظـری خـاف نظـر مـا 

شـود.  داده 

تمـاس  بـار  یـک  اسـتانداران  از  یکـی  دارم  یـاد  بـه 
تلفنـی بـا مـن گرفـت و بـه تنـدی گفـت چـرا بـدون 
اجـازه مـن فرمانـدار مـن را برداشـتید و تنـدی کـرد 
فکـر  هـم  او  و  دادم  را  ایشـان  جـواب  هـم  مـن  و 
آقـای  بـا  و  رفـت  و  اسـت  محکمـی  اسـتاندار  کـرد 
محتشـمی صحبـت کـرد و دید که آقای محتشـمی 
کامـا نظر کارشناسـی مـا را تایید می کنـد. فردایش 
تمـاس گرفـت و حرف هایـش را تعدیـل کـرد. زیـاد 
پیـش می آمـد کـه آقای محتشـمی نظر کارشناسـی 
را تاییـد کنـد و ایـن باعـث کارآمدی وزارت می شـد.
چگونـه  دوره  آن  در  کشـور  وزارت  جایـگاه      

بـود؟
گروهک هـا  و  بـود  برقـرار  جنـگ  مقطـع  آن  در 
فعـال بودنـد و درگیری هـا در مناطـق سنی نشـین 
و مرزنشـین در گنبـد، اهـواز، خوزسـتان، کردسـتان 
و تـا حـدودی در سیسـتان بـود و دوران سـختی بود. 
وزارت  در  را  کسـی  بخواهـد  نظـام  اگـر  می گفتیـم 
کشـور بگـذارد، چشـمش را و مهمتریـن عضوش را 
می گـذارد و همینطـور هـم بـود. در آن دوره وزیـر 
از  کـه  کسـانی  و  بـود  نخسـت وزیر  جانشـین  کشـور 

بسـیار  رفتنـد  دیگـر  دسـتگاه های  بـه  کشـور  وزارت 
موفـق بودنـد و پیشـرفت کردنـد.

    از اقدامات مهم ایشـان در وزارت کشـور هم 
بفرمایید.

بحـث  عدالـت،  حـوزه  در  ایشـان  کارهـای  از  یکـی 
ادغـام سـه نیـرو بـود. گاهی مطـرح می شـد و بحث 
مـرز  در  بایـد  همیشـه  عـده ای  چـرا  کـه  بـود  ایـن 
باشـند و عده ای همیشـه در شهرشـان باشـند و این 
بـود. شـاید  کار خوبـی  کـه در مجمـوع  کـرد،  را  کار 
بیشـتر روحیـه شـهربانی ها حاکـم شـد، ولـی امـروز 
می بینیـم داشـتن یک نیـروی انتظامی که سیسـتم 

آن بچرخـد، بهتـر اسـت.
یـک کار دیگـر بسـتن دروازه قزویـن بـود، کـه وقتـی 
بـه آن  انتقـاد کردنـد و گل آقـا  بسـته شـد بسـیاری 
باشـد،  کـه سـخت  و گفـت مسـاله ای  ایـراد گرفـت 
صـورت مسـاله را پـاک می کنیـم. حتمـا ایـن کار در 
کشـور انجـام می شـد، ولـی اینکـه چـه کسـی جـرات 
کنـد، مطـرح بـود کـه ایشـان ایـن کار را کـرد و شـاید 

در حـوزه وزارت کشـور نبـود و بایـد حـوزه اجتماعی 
بیشـتر روی مسـاله کار می کـرد. چـون در انتقادهـا 
آمـده بـود کـه ایـن افـراد در سـطح شـهرها پراکنـده 

شـدند.
کارهـای بزرگـی در وزارت کشـور شـکل گرفـت کـه 
آقـای  ایشـان  دوره  در  مثـا  نبـود.  کسـی  هـر  کار 
میردامادی اسـتاندار خوزسـتان بود و برخی شـیوخ 
قتـل  مثـا  می دادنـد.  ناجـوری  حکم هـای  عـرب 
دخترانـی کـه متهـم بـه انجـام عمل خـاف بودند. 
بـه  را  شـیوخ  ایـن  و  گرفتنـد  اجـازه  امـام  از  ایشـان 
سـایر نقاط تبعید کردند و از سـطح اسـتان پراکنده 

کردنـد و منطقـه کمـی آرام شـد.
وزیـر  به عنـوان  محتشـمی پور  آقـای  نـگاه      
بـود؟ چگونـه  گروه هـا  سـایر  بـه  نسـبت  کشـور 

جنـاح  نفـع  بـه  کاری  هیـچ گاه  محتشـمی  آقـای 
جنـاح  تـا  باشـد  حواسـش  کـه  نمی کـرد  خـودش 
مقابـل رای نیـاورد و صندوق هـا را دسـتکاری کنـد. 
ایشـان  حـرف  در  حتـی  مـن  را  بحث هایـی  چنیـن 
فـردی  به عنـوان  ایشـان  نکـرده ام.  حـس  هـم 
بـه کار خـود عمـل می کـرد. کار  معتقـد و درسـت 

اجـرای قانـون احـزاب کار هـر کسـی نبـود. مـا اوایـل 
و گفتیـم مجمـع  بـا رهبـری داشـتیم  کـه  ماقاتـی 
جامعـه  ولـی  اسـت،  گرفتـه  مجـوز  روحانیـون 
خبـری  مـن  گفتنـد  رهبـری  نمی آیـد.  روحانیـت 
روحانیـت  جامعـه  کـه  ایـن  آن  و  بدهـم  شـما  بـه 
خـود را حـزب نمی دانـد و آنهـا تـا زمانـی کـه آقـای 
محتشـمی بـود، بـرای گرفتـن مجـوز نیامدنـد و مـا 
فرمـی مثـل پروانـه و مجوز بـرای شـروع کار احزاب 

آمدنـد. احـزاب  و  کردیـم  درسـت 
یکـی از ویژگی هـای آقـای محتشـمی پـور ایـن بـود 
که کارشناسـان باسـواد و توانمندی در زمان ایشـان 
بردنـد.  باالتـر  را  سـازمان  سـواد  کـه  شـدند  جـذب 
اداره سیاسـی یـک سـال قبـل  از کارشناسـان  یکـی 
و  داد  تحلیلـی  جلسـه  در  شـوروی  فروپاشـی  از 
ایـن را گفـت کـه شـوروی بـه زودی فرومی پاشـد و 
نمی توانـد بیش از یکی دو سـال دیگـر دوام بیاورد.
جوانـان  بـه  ایشـان  بـاور  و  اعتمـاد  میـزان      

بـود؟ چگونـه 
میانگیـن سـنی وزارت کشـور در آن زمـان زیـر سـی 
کارشناسـان  همیـن  تـا  اسـتانداران  از  بـود.  سـال 

بودنـد. سـال  سـی  زیـر  بسـیاری 
در دوره ایشـان بسـیاری از جوانـان تحصیلکـرده و 
بـا اسـتعداد جـذب وزارت کشـور شـدند و به عنـوان 
مدیـران متعهـد و متخصـص تربیـت گردیدنـد کـه 

بـرای آینـده نظـام بسـیار مفیـد بـود.
در حـزب اهلل هـم همینطـور بـود. آقـای محتشـمی 
از همـان زمان سـید حسـن نصـراهلل و شـهید عماد 
مغنـی را شـناخت و بـه آنهـا اعتمـاد و باور داشـت. 
سـید حسـن نصـراهلل آن زمـان در کنـار سـیدعباس 
بـود. آقـای محتشـمی تشـخیص مـی داد  موسـوی 
از آدم هـای توانمنـد اسـت و همینطـور بـود  او  کـه 
و او برخـورد هـای او را تحلیـل می کـرد و می گفـت 
او رهبـر خوبـی می شـود و بعـد همین طـور شـد و بـا 

ایشـان مانـوس بـود.

یکی از کارهای 
ایشان در حوزه 

عدالت، بحث 
ادغام سه نیرو 

بود. گاهی مطرح 
می شد و بحث 

این بود که چرا 
عده ای همیشه 

باید در مرز باشند 
و عده ای همیشه 

در شهرشان باشند 
و این کار را کرد، 

که در مجموع کار 
خوبی بود. شاید 

بیشتر روحیه 
شهربانی ها 

حاکم شد، ولی 
امروز می بینیم 

داشتن یک 
نیروی انتظامی 

که سیستم آن 
بچرخد، بهتر است
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اذا مات العالم ثلم فی االسام ثلمه اللیه ها شیئ
خـرداد مـاه سـال ۱۴00 عـاوه بـر آنکـه یـاد آور حادثـه 
شـهادت  حادثـه  و   ۴2 سـال  خـرداد  پانزدهـم  دردنـاک 
صفـار  نـژاد،  نیـک   ( او  شـهید  یـاران  و  بخارایـی  محمـد 
هرنـدی ، امانـی( و حادثـه رحلـت جانگـداز بنیـان گـذار و 
معمار انقاب اسـامی حضرت امام روح اهلل الموسـوی 
الخمینـی قـدس سـره بـود یـک غـم دیگـر بـر غـم هـای 
سـنگینی کـه بـر دل هـای همـه مـا ایرانیـان بـار شـده بـود 
افـزوده شـد و آن درگذشـت جانگـداز روحانـی مجاهـد و 
پرتـاش جنـاب حجـت االسـام والمسـلمین حـاج سـید 
علی اکبر محتشـمی پور جانباز سـر فراز انقاب و انقابی 
بـزرگ ایـران و بلکـه کل ناحیـه و منطقـه خاورمیانـه بـود.
کـه خدمـات فراوان انقابی ایشـان چه قبـل از پیروزی 
22 بهمـن ۱۳57 در نجـف و در کنـار رهبـر فقیـد انقـاب 
حضـرت امـام خمینـی قـدس سـره و چـه بعـد از آن در 
مسـئولیت های مختلفی که ذیًا به بعضی از آنها اشـاره 
خواهـد شـد بـر هیـچ یکـی از اصحـاب انقـاب و اهالـی 

سیاسـت پوشـیده نیسـت .
راقـم ایـن سـطور ایـن افتخـار را داشـته اسـت کـه در 
مقاطـع مختلـف بـا کمـی تأخیـر و یـا تقـدم بـا ایشـان در 
دانـش  آنکـه  نخسـت  اسـت:  داشـته  قـرار  شـرایط  یـک 
آمـوز همـان دبیرسـتانی بـوده اسـت )دبیرسـتان علـوی ( 
کـه ایشـان دوره متوسـطه را گذرانـده اسـت. دوم آنکـه در 
همـان کابینـه ای وزیـر بـوده اسـت)بعنوان وزیـر نیـرو( کـه 

ایشـان وزیـر کشـور شـد بودنـد.
اینجانـب )بعـد از کابینـه شـهید باهنـر و مرحـوم آیت 
اهلل محمدرضـا مهـدوی کنـی ( در کابینـه اول مهنـدس 
موسـوی وزیـر نیـرو بـودم و حضرت ایشـان در کابینـه دوم 
مهنـدس میرحسـین موسـوی وزیـر کشـور بودنـد. سـوم 
آنکـه حضـرت ایشـان در مجلـس ششـم نماینـده مـردم 

تهـران در مجلـس شـورای اسـامی بـوده اسـت. 
هنگامـی کـه ایشـان سـفیر ایـران در دمشـق بودند من 
بعنـوان وزیـر نیـرو جهـت بـرآورد کمیـت هـای فنـی در 
مـورد آب و بـرق و توسـعه روابـط همـکاری بیـن دو کشـور 
بـه دمشـق سـفر کـردم و چنـد روزی توفیـق معاشـرت بـا 
ایشـان دسـت داد و اطاعات دقیقی درباره سوریه ، لبنان 
و فلسـطین و حـزب اهلل و جنبـش رهایـی و مجاهدیـن 
فلسـطین از محضرشـان کسـب نمودم.بنـده بـه عنـوان 

عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر توفیـق 
اسـتماع سـخنرانی پرمحتـوای ایشـان دربـاره خاورمیانه و 

بخصـوص سـوریه و فلسـطین و لبنـان را داشـتم.
این مقدمه نسـبتاً طوالنی و شـاید هم بی ربط را بدان 
جهت آوردم که روشـن شـود آنچه ذیًا در باره خدمات و 
فعالیت های مبارزاتی آن مجاهد بزرگ می گویم صرفاً 
شـنیده هـا و خوانـده هـا نیسـت. بلکـه بیشـتر مشـاهدات 

عینـی و اطاعـات دقیق راقم این سـطور اسـت:
یکـم: مرحـوم حـاج سـید علـی اکبـر محتشـمی پـور از 
جوانترین روحانیون در حلقه روحانیون انقابی نجف در 
کنـار حضـرت امام خمینـی)س( بودند. بـا توجه به اینکه 
ایشـان متولـد ۱۳25 بودنـد در زمـان بازگشـت حضـرت 
امـام خمینی)س(بـه ایـران تنهـا ۳2 سـال سـن داشـتند و 
بـا عنایـت بـه آنکـه از سـال هـا قبـل از انقـاب در محضـر 
حضرت امام خمینی)س( تلمذ می کردند. در فعالیت 
هـای انقابـی معظـم له شـرکت فعال داشـتند مـی توان 
یقیـن داشـت کـه شـاید از سـن 25 سـالگی یـا حتی قبـل از 
آن در محضـر امـام مـورد لطـف و نظـر امـام قـرار داشـتند 
و بـه همبـن دلیـل نیـز بعـد از انقـاب از طـرف حضـرت 
امام عضو شـورای سرپرسـتی صداو سـیما بودند . ایشـان 
از اعضـای دفتـر حضـرت امـام در قـم، پاریـس و تهـران 
بودنـد. حضـرت امـام خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب 
اسامی در پیام تسلیتی که به مناسبت در گذشت ایشان 
صـادر فرمودنـد، می فرمایند: .... فعالیتهای مبارزاتی آن 
مرحوم که به خدمات انقابی ایشان در دوران جمهوری 
اسـامی و مسـئولیتهای مهـم و آنـگاه بـه جانبـازی بـر اثـر 
اقدام تروریسـتی دشمنان منتهی شد، سابقه ی ارزشمند 
و  الهـی  تفّضـات  مشـمول  کـه  اسـت  افتخارآمیـزی  و 

ذخیـره ی ُاخـروی بـرای ایشـان خواهـد بـود ان شـاءاهلل
دوم: نقـش ایشـان در ایجـاد خـط مقاومـت در لبنان و 
در کل خاورمیانـه و بخصـوص ایجـاد "حـزب اهلل" از نظـر 
نگارنده یک باقیات و صالحات و یک صدقه جاریه و یک 
حرکت بزرگ انقابی بود که روز به روز وسـعت و گسـتره 
پهناورتـر و درخشـش و جلـوه نورانـی تـری خواهد داشـت 
که موجب افتخار تشـیع و بلکه جهان اسـام می باشـد. و 
یقینـاً مقدمـات ظهور کلی و پیروزی نهایی مسـلمانان در 
جهـان خواهـد شـد . نگارنـده داسـتان تاسـیس حـزب اهلل 
را مسـتقیماً از لسـان ایشـان شـنیده و بخوبی به یاد دارد و 

 بخشی از تاریخ
پر افتخار معاصر 

حسن غفوری فرد
نماینده ادوارمجلس شورای اسالمی

شـاید اگر در آینده فرصتی دسـت داد مشـروح آن را برای 
ثبـت و ضبـط در تاریـخ انقاب ایـن مطالب را قلمی کنم 
تـا هـم ابتـکار و فعالیت هـای انقابـی این روزهـای بزرگ 
بیشـتر برای نسـل های چهارم و پنجم انقاب مشـخص 
شـود و هـم بـا نتیجه یـک کار انقابی که بـا خلوص نیت و 
با ذکاوت یک مومن حقیقی و انقابی بزرگ انجام شـده 

اسـت بـر همه روشـن گردد.
در  ایشـان  نقـش  ی  دربـاره  تـا  بایـد  فرصتـی   : سـوم 
مسـأله نهضـت آزادی ، نامـه امـام و صحبت های ایشـان 
از  بـا بعضـی  در خطبـه هـای نمـاز جمعـه و مخالفـت 
.... بحـث  انتصابـات بخصـوص در وزارت امـور خارجـه 

شـود.
کـه یقیـن دارم موضوعـات جالبـی اسـت کـه بعضـاً 
حاکـی از شـناخت ایشـان در بعضـی از افـراد در دسـتگاه 
هـای دولتـی و در پسـت هـای حسـاس سیاسـی و حتـی 
امنیتـی دارد ولـی اکنـون فرصـت طرح آنها نیسـت شـاید 
بتـوان بـرای ایـن کار چنـد زیرگـروه سیاسـی تشـکیل داد. و 
شـاید به همین دلیل بود که معمار بزرگ انقاب ایشـان 
را بـا عناوینـی ماننـد " دوسـتان قدیمـی" خـود و " فـردی 
متدیـن، متدیـن و مبـارز " و " دارای هـوش سیاسـی" یـاد 
کـرده اسـت و مـی دانیـم کـه حضـرت ایشـان در تعریـف 
از دیگـران بسـیار دقیـق و محتـاط بودنـد و هرگـز بـه ورطـه 

افـراط نزدیـک نمیشـدند.
از  کـه در بعضـی  نویسـد  را کسـی مـی  ایـن مطالـب 
مسـایل سیاسـی و تحلیـل هـا با ایشـان زاویه داشـته اسـت 
و حتـی در انتخابـات مجلـس سـوم با ایشـان رقابـت کرده 
اسـت. و بازنـده شـده اسـت و رقیـب او برنـده شـده اسـت 
ولـی دوسـتی آنـان بـر همـان روال سـابق ادامـه پیـدا کـرده 
است. ولی نمیتواند منکر مبارزات انقابی ایشان و نقش 
خاورمیانـه  در  مقاومـت  خـط  ایجـاد  در  ایشـان  پررنـگ 
باشد.سـخنرانی ایشـان در مجلـس سـوم و بیـان اینکـه " 
بایـد پرچمـداری جهـاد و مبـارزه با آمریکا در دسـت ایران 
و انقـاب اسـامی ایـران که در دهه 60 انجام شـدامروز به 

یـک حقیقـت و واقعیـت جهانـی تبدیـل شـده اسـت.
از  حمایـت  دائمـی  دبیرخانـه  تأسـیس   : چهـارم 
انتفاضـه فلسـطین و ریاسـت بـر ایـن تشـکیات تـا سـال 
۱۳۸۸ امروز به بار نشسته و جهاد ۳۳ روزه و 22 روزه و.... 
و عقـب نشـینی اسـرائیل در هـر مرحلـه و التمـاس بـرای 
آتـش بس نشـان از شـروع یـک کار بزرگ انقابـی دارد که 
ثمـره آن را امـروز بـه روشـنی شـاهد هسـتیم. بایـد تأسـف 
و تأثـر خـود را مکتـوم داریـم کـه چنیـن چهـره پرتـاش 
وانقابـی عمـًا ده سـال آخـر عمـر پربرکـت خویـش را 
کنـار مضجع حضـرت ابواالئمه امیرالمؤمنین علی علیه 
السـام در سـکوت کامل سـپری کرد و ما از نظرات بسـیار 

دقیـق او محـروم بودیـم.
پنجـم : در هنـگام مهاجرت حضـرت امام بـه کویت و 
بعـداً فرانسـه ابتـدا تـاش کـرد کـه مقدمـات اقامـت امام 
را در سـوریه فراهـم نمایـد ولـی بعـد از دسـتگیری بـرای 
همیشـه از عـراق اخـراج شـد. بعـد از مهاجـرت حضـرت 
امـام بـه فرانسـه و اقامـت در نوفـل لوشـاتو از چهـره هـای 
روحانـی مـورد اعتمـاد حضـرت امـام بـود کـه بـه محـل 
اقامـت ایشـان رفـت و مسـئول ارتباطات دفتر ایشـان شـد 
و همـراه امـام بـه ایـران آمـد. از سـال 57تـا59 عضـو دفتـر 

امـام در پاریـس ، تهـران و قـم بـود.
المجالـس در  بیـن  گـروه  در مجلـس سـوم دبیـرکل 
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بیـن  مجمـع  کل  دبیـر  بـود.  اسـامی  شـورای  مجلـس 
المللـی پارلمانـی مدافـع مسـئله فلسـطین هـم از دیگـر 

عنـوان هـای ایشـان          مـی باشـد.
ششـم: مشـخص اسـت کـه ایـن فعالیـت هـای ضـد 
صهیونیسـتی ایشـان و بخصـوص تأسـیس " حـزب اهلل 
" چقـدر بـر جنایتـکاران صهیونیسـتی سـنگین بـود و چـه 
نقشـه هـای شـومی بـرای تـروز ناجوانمردانـه  ایـن مـرد 
بزرگ در سـر داشـتند. و باالخره دسـت به جنایت دیگری 
آلودنـدو در بهمـن مـاه سـال ۱۳62 یـک بسـته انتحـاری 
بـرای او بـه سـفارت ایـران در دمشـق ارسـال کردند.ایـن 
جنایـت مـی توانسـت به شـهادت ایشـان منجر شـود ولی 
خداونـد متعـال ایـن سـید بزرگـوار را حفـظ فرمـود اگرچه 
هر دو دسـت او آسـیب فراوان دید قطع یک دسـت از مچ 
و قطع چند انگشـت از دسـت دیگر و آسـیب به چشـم ها 
و گـوش هـا کـه تـا آخـر عمـر پر برکـت او مشـکات فـراوان 

بـرای او ایجـاد کـرد. 
 " فرمودنـد  او  بـه  خطـاب  پیامـی  در  امـام  حضـرت 
جهانـی  اسـتکبار  ایـادی  توسـط  کـه  ناگـواری  حادثـه  از 
برایتـان اتفـاق افتـاد متأثـر گردیـدم. انشـاء اهلل هـر چـه 
زودتـر سـامتتان را بـاز یافتـه و در سـنگر اسـام و انقـاب 
بـه نفـع مسـتضعفان و مظلومـان جهـان بـه مبـارزات 
سـخت خـود ادامـه دهیـد " عـاش سـعیداً و مات سـعیداً 
در حیـات و ممـات مـورد احتـرام بـود . هـم امـام امـت 
بـرای آن حادثـه پیـام فرسـتادند و بـرای سـامت او دعـا 
کردنـد. هـم رهبر معظم انقاب برای درگذشـت ایشـان 
پیـام تسـلیت دادنـد . گرچـه بعضـی از رسـانه هـا آن طور 
کـه بایـد و شـاید بـه ایـن موضـوع نپرداختنـد . صاحـب 
ایـن قلـم اعتقـاد دارد کـه بزرگانـی چـون مرحـوم حجـت 
االسـام والمسـلمین حـاج سـید علـی اکبـر محتشـمی 
پـور کـه مـورد احتـرام امـام و رهبـری بودنـد و خدمـات 
سیاسـی و انقابـی فـراوان بـه ایـران و بـه خـط مقاومـت 
داشتندبخشـی از تاریـخ پرافتخـار معاصـر و بخصـوص 
دوران امام خمینی)س( و مقام معظم رهبری هسـتند 
و بایسـتی خدمـات آنـان در صفحـات درخشـان انقـاب 
بـا شـفافیت و صداقـت بیان شـود. مشـرب سیاسـی افراد 
و  خدمـات  لکـن  باشـد  متفـاوت  هـم  بـا  اسـت  ممکـن 
بخصوص مبارزات سیاسی آنان بویژه فعالیت هایی که 
موجـب تغییـرات بسـیار در معـادالت سیاسـی و انقابی 
منطقـه و ایـران شـده اسـت نبایـد بـه دسـت فراموشـی 
سـپرده شـود : امروز " حزب اهلل" که یکی از دسـتاورد های 
تـاش هـای مرحـوم محتشـمی پـور بـوده اسـت نـه تنهـا 
افتخـار تشـیع و اسـام اسـت بلکـه حتـی غیـر مسـلمانان 
نیـز بـه حـزب اهلل و رهبـر بزرگ آن سـید حسـن نصـر اهلل 
عشـق مـی ورزنـد . انقاب اسـامی ایران نه تنها تشـیع را 
سـکه روز و مذهـب افتخـار کـرد بلکـه اسـام را روحی تازه 
بخشـید و باالتـر حتـی مذاهـب و ادیـان ابراهیمـی را احیا 
کـرد : امـروز در آمریـکای التیـن بحـث " اللهیـات رهایـی 
بخـش" مطـرح شـده اسـت آنـان کـه یکصـد سـال تاریـخ 
مـی نوشـتند و مکتـب علمـی مطـرح مـی کردنـد و دیـن 
را "افیـون جامعـه" مطـرح مـی کردند حاال قـرآن به رهبر 

انقـاب اسـامی هدیـه مـی دهنـد.
ایـن معجـزه امام و یاران امام می باشـد که حاج سـید 
علی اکبر محتشمی پور احدی از آنان است باید آیندگان 
تاریخ این انقاب و برپاکنندگان این انقاب را به درسـتی 

بشناسند و در تکریم و تجلیل از ایشان کوشا باشند.

بهتریـن  مردانگـی  و  صداقـت  دیانـت،  سراسـر  زندگـی ای 
بـود.  محتشـمی  اکبـر  علـی  سـاله  عمـر 75  بـرای  توصیـف 
عمـر سیاسـی اش کـه بـه تـاش در جهـت بیـداری مـردم و 
ارایـه تحلیـل درسـت بـه جامعه گذشـت، چهـره ای محبوب 
از او بـه یـادگار گذاشـت.  حضـور محتشـمی در وزارت کشـور 
بـرای ماهایـی کـه در دهـه 60 راهی اسـتانداری ها شـده بودیم 
غنیمـت بـود. سـال 65 در اولیـن جلسـه ای کـه بـا او داشـتم 
پیشـنهاد اسـتانداری لرسـتان را بـه مـن داد و هرچنـد کـه ایـن 
دعـوت را رد کـردم اما همین، سـرآغاز دوسـتی ای شـد که ۳5 
سـال داوم یافـت. آنگونـه کـه هـر بار سـفرم بـه تهران بـا دیدار 
او همـراه مـی شـد و رغبت به مصاحبت با او بیشـتر و بیشـتر. 
صابتـش  و  سـو  یـک  از  محتشـمی  صبـوری  و  آرام  روحیـه 
زدنـی.  مثـال  بـود  سـاخته  شـخصیتی  او  از  دیگـر  سـوی  از 
محتشمی در دفاع از مظلوم نمونه بود، آنچنانکه وقتی می 
فهمید به کسـی ظلم شـده بـرای برخورد با ظالـم و تا گرفتن 
حـق مظلـوم آرام و قـرار نداشـت و هـر تاشـی کـه از دسـتش 
بـر مـی آمـد دریـغ نمـی کـرد.  همـه ایـن ویژگـی هـا را گفتـم تا 
برسم به آنچه که او را از سایرین جدا می ساخت. محتشمی 

اخـاق آخونـدی نداشـت. 
شـاید بارهـا در زندگـی خـود از قضـاوت روحانیون شـنیده 
باشـیم. آنـگاه کـه دو نفـر از هـم شـکایت داشـتند و بـه سـراغ 
آنـان مـی رفتنـد، اخـاق آخونـدی حکـم مـی کـرد کـه بـه دو 
طـرف دعـوا بگوینـد کـه »حـق بـا ایشـان اسـت امـا، ایـن فـرد 
هـم درسـت مـی گویـد« و هیچـگاه هـم معلـوم نمـی شـد 
کـه باالخـره حـق بـا چـه کسـی اسـت. محتشـمی امـا بـه خـود 
اجـازه نمـی داد کـه حـق کسـی را در برابـر فـرد دیگـری ولـو آن 
فـرد آشـنا باشـد نادیـده انـگارد.  در اخـاق آخونـدی نوعـی 
حسـادت هم خوابیده اسـت. هیچ امام جماعتی اجازه نمی 
دهـد کـه کسـی جـای او نمـاز بخوانـد و بـه جایـگاه او نزدیـک 
شـود. محتشـمی ایـن اخـاق را نداشـت. او اخـاق آخونـدی 
نداشـت. فـردی خـود سـاخته بـود کـه اگـر بگویـم کـه کسـی 
نیسـت کـه از او کـدورت و کینـه بـه دل گرفتـه باشـد، سـخنی 
بـه گـزاف نگفتـه ام. او بشـدت منطقـی بـود. در مسـاله ای کـه 
بـرای خـودم پیـش آمـد بـاور نمی کـردم کـه در مقابل منطق 
من کوتاه بیاید. روزی ایشـان من را صدا زد و خطبه ای برایم 
خوانـد. آن روزهـا معـاون عمرانـی اسـتاندار خوزسـتان بودم. 
فرمودند که »اسـتاندار لرستان شـو«. استدالل کردم که برایم 
زود اسـت چرا که تاکنون تنها معاونت اسـتانداری را گذرانده 
ام و بایـد معاونـت سیاسـی اداری و معاونـت برنامـه ریـزی و 
اقتصادی را هم بگذرانم تا آن وقت داعیه استانداری داشته 

باشـم. قبـول کنیـد کـه با رفتنم بـه اسـتانداری لرسـتان هم به 
خـودم لطمـه مـی زنم و هـم کاری از پیش نخواهـم برد. پس 
از مـن نخواهیـد که در این مسـیر قرار بگیـرم و خواهش کردم 
کـه تامـل کننـد. ایشـان با منطق بسـیار بـاالی خـود پذیرفت و 
گفـت کـه حـرف درسـتی اسـت و اگـر اصـرار داری ایـن مسـیر 
را طـی کنـی مـن حرفـی نـدارم. فقـط خواهشـی از شـما دارم. 
استانداری که در هرمزگان منصوب کرده ام سابقه ای ندارد. 
یـک سـالی در کنـارش بمـان و مـن هـم قبـول کـردم و حـدود 
یکسـال و نیـم مانـدم.  محتشـمی زینبیـه ای را تاسـیس کـرد 
کـه در ایـام خـاص و بخصـوص محـرم و مـاه مبـارک رمضان 
از سـخنوران خـوب و فکـور و باسـواد و خـوش سـخن بـرای 
سـخنرانی دعـوت مـی کرد چراکـه تنویر افکار جامعه نسـبت 
بـه مواضـع دینـی و مذهبـی بـرای او مهم بـود. هر چنـد وقت 
یـک بـار هـم اطاعـات آن را مـی بسـت و بـا پیگیـری هـای 
محتشـمی بـار دیگـر از نـو شـروع بـه کار مـی کـرد. جمعیـت 
عظیمـی بـه آنجـا مـی آمـد و از این سـخنان بهره مـی گرفت.  
محتشـمی روحیه سیاسـی کردن مسـایل را نداشـت که وقتی 
از سـمتی کنـار مـی رود و یـا جلـوی فعالیتـش گرفته می شـود 
آن را مطبوعاتی کند و جنجال راه بیندازد.  عاقه و محبت و 
عشـق به مرامش و مردانگی و مروتی که داشـت افراد زیادی 
را دور او جمع کرد. ذره ای خودپسـندی و فخر فروشـی و ادعا 
در وجـودش نبـود. ندیـدم در جایی کام بـه زبان بیاورد که به 
شخصیت کسی بر بخورد و یا باعث تحقیرش شود. با عزت 
و احترام برخورد می کرد.  به راسـتی محتشـمی مصداق این 
شـعر سـعدی اسـت:  مرا شـیخ دانای مرشد شـهاب/دو اندرز 
فرمـود بـر روی آب/یکـی آنکـه در نفـس، خودبیـن مبـاش/ 
دیگـر آنکـه در جمـع بدبیـن مبـاش. او اینگونـه بـود. پمپـاژ 
بدبینـی نمـی کـرد کـه مبـادا جمـع بـه یکـی از عناصـر خـود 
بدبیـن شـود. اهـل اینکه نظـرات جمـع را نادیده بگیـرد نبود. 
او در نفـس هـم خودبین نبود. همیشـه به مردم و مظلومین 
فکر می کرد و به رفع مشـکل مردم و رفاه و آسـایش و زندگی 
بـی دغدغـه آنـان بـود. سـعدی در بیت آخر ایـن حکایت می 
گوید کسی گوی دولت ز میدان ببرد/که در بند آسایش خلق 
بـود. محتشـمی در پـی آسـایش مـردم بـود. وقتـی دیـد زمینه 
کار و تـاش در داخـل کشـور نیسـت بـه حـوزه نجـف پنـاه بـرد 
و دنبالـه درس و بحـث آخوندی را گرفت. نایسـتاد که مسـاله 
آفرین شـود.  او آرام بود و آرامش می داد. ای کاش در دوران 
حیاتـش از او تجلیـل مـی کردیـم و دریـغ از فرصتهایـی کـه از 

دسـت دادیم. 
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

 آرام بود
و آرامش می داد

احمد خرم 
استاندار در دوران وزارت 

کشور محتشمی پور

 دولتمرد

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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 شکل گیری تار و پود سیاست داخلی جمهوری اسالمی
در دوره محتشمی 

روایت محمدرضا بهزادیان از همکاری با مرحوم محتشمی پور در صداوسیما و وزارت کشور  

آقـای  مرحـوم  بـا  شـما  آشـنایی  نحـوه     
محتشـمی پـور چه زمانـی و به چه شـکلی بوده 

؟ سـت ا
قطعـا آقـای محتشـمی پـور یکـی از خالـص تریـن 
نیروهـای در خدمـت انقـاب اسـامی و امـام بـود. 
یکـی از ویژگـی هـای آقـای محتشـمی این بـود که با 
روی خنـدان پذیـرای مخاطـب مـی شـد و همیشـه 
از دسـتاوردهای  بـا عـزم جـزم در دفـاع  محکـم و 
حضـور  موضوعـات  پیگیـری  و  اسـامی  انقـاب 
از  انـد  کـرده  کار  کـه  جاهایـی  همـه  و  داشـت 
خودشـان الگـو بـه جـا گذاشـته انـد. از جملـه مـن 
اعتقـادم ایـن اسـت کـه تـار و پـود سیاسـت داخلـی 
ایشـان  کشـور  وزارت  دوره  در  اسـامی  جمهـوری 
شـکل گرفـت. نحـوه اداره وزارت کشـور، ارتبـاط بـا 
مـردم از طریـق وزارت کشـور و سـلوکی کـه از طریق 
بخشـداران  و  فرمانـداران  اسـتانداران،  بـه  ایشـان 
منتقـل شـد بینظیـر بـود. همچنیـن دوره ای کـه در 
مسـئولیت صیانـت از آراء حضـور داشـتند پیگیـری 

ایشـان بینظیـر بـود.
عنـوان  بـه  را  محتشـمی  آقـای  انقـاب  اول  مـن 
و  بـود مـی شـناختم  ایسـتاده  امـام  کنـار  کـه  کسـی 
بیشـتر در رفـت و آمـد بـه دفتر امام خدمت ایشـان 
مـی رسـیدیم. امـا بـا توجـه بـه اینکـه مـن از سـال 
۱۳5۸ در صدا و سـیما مشـغول شـده بودم و آقای 
نـوری سرپرسـتان  پـور و آقـای عبـداهلل  محتشـمی 
صـدا و سـیما بودنـد، لـذا یک نـوع ارتبـاط نزدیک و 
ارادت و همـکاری بـه وجـود آمد. این دوره در سـال 
59 بـا توجـه بـه انتخـاب اولیـن شـورای سرپرسـتی 
صـدا و سـیما از سـوی مجلـس اول، آنهـا بـه عنـوان 
نهـاد قانونـی مسـتقر شـدند، آقـای علـی الریجانـی 
انتخـاب  سـیما  و  صـدا  مدیرعامـل  عنـوان  بـه  را 
کردنـد و آقـای الریجانـی بـه دلیـل خـط سیاسـی که 
داشـتند خواسـتند عده ای از صدا و سـیما بروند که 

آقـای محتشـمی هـم جـزو آنهـا بـود. 
سـفیر  عنـوان  بـه  مدتـی  از  بعـد  محتشـمی  آقـای 
و  شـدند  انتخـاب  سـوریه  در  اسـامی  جمهـوری 

اکبـر  سـیدعلی  المسـلمین  و  االسـام  حجـت  درگذشـت  روز  چهلمیـن  آسـتانه  در 
محتشـمی پور سـعی کردیم با یکی از کسـانی که بیشـترین سـابقه همکاری را با ایشـان 
داشـته و از اوایـل انقـاب در مسـئولیت هـای مختلفـی از جملـه صـدا و سـیما، وزارت 
کشـور و نمایندگـی مجلـس شـورای اسـامی در کنـار مرحـوم محتشـمی پـور بـوده گفـت 
و گـو و خاطـرات او از ایـن دوران را مـرور کنیـم. محمدرضـا بهزادیـان، زمانـی کـه مرحـوم محتشـمی پـور 
مسـئولیت معاونـت سـیمای صـدا و سـیما را داشـته بـه عنـوان مدیـرکل اخبـار در کنـار ایشـان بـوده و ایـن 
آغـازی بـر همـکاری مشـترک آنها شـده اسـت. با رفتن علی اکبر محتشـمی پور بـه وزارت کشـور بهزادیان 
به عنوان مشـاور و مسـئول دفتر ایشـان انتخاب می شـود و پس از آن در مجلس سـوم به عنوان نماینده 
مـردم همـکار بـوده انـد. بهزادیان خاطرات جالب و شـنیدنی از این دوره ها دارد که شـاید برای نخسـتین 
بـار نقـل مـی شـود. از جملـه آنهـا جدایـی سـیدعلی اکبـر محتشـمی پـور از صـدا و سـیما بـا آمـدن علـی 
الریجانی اسـت. جلسـات یکشـنبه های آقای محتشـمی پور با مهندس میرحسـین موسـوی و پایان دادن 
بـه دوره وزارت او توسـط آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی از دیگـر خاطراتـی بـود کـه در ایـن گفـت و گـو مـرور 

کردیـم. مشـروح گفـت و گـوی خبرنـگار جمـاران بـا محمدرضـا بهزادیـان را در ادامـه مـی خوانیـد:

دوره  کـه دسـتاوردهای  بردنـد  تشـریف  سـوریه  بـه 
اسـامی  جمهـوری  سـفارت  در  ایشـان  مدیریـت 
تصـور  مـن  کـه  شـد  ای  ذخیـره  سـوریه  در  ایـران 
مـی کنـم اآلن هـم جمهـوری اسـامی بـه پایـه ای 
تکیـه کـرده کـه آقـای محتشـمی در سـوریه، لبنـان 
اگـر  و  گذاشـت  منطقـه  آن  اسـامی  کشـورهای  و 
کنیـم،  پیـدا  محـوری  مقاومـت  بـرای  بخواهیـم 
محـوری کـه ایـن دانـه را کاشـت آقـای »سـیدعلی 
اکبـر محتشـمی پـور« بـود و درخـت بـاروری شـد که 
نـام امـام و فرهنـگ جمهـوری اسـامی را در همـه 

کـرد. ترویـج  منطقـه 
از  کـه  ای  توطئـه  بـا  متأسـفانه  محتشـمی  آقـای 
طـرف صهیونیسـت هـا طراحـی شـد و نامـه ای کـه 
خدمتشـان آمـد بـه درجـه جانبـازی نائل آمـد. من 
کـه شـب هـا حـدود سـاعت ۱2 خبـر  یـادم هسـت 
رادیـو را گـوش مـی کردم و می خوابیدم. یک شـب 
محتشـمی  اکبـر  سـیدعلی  کـه  بـود  ایـن  اول  خبـر 
پـور مـورد تـرور صهیونیسـت هـا قـرار گرفـت و در 
بمبـی  دانسـتیم  مـی  فقـط  مـا  کـه  اول  لحظـات 
ایشـان  وضعیـت  از  دقیقـی  خبـر  و  شـده  منفجـر 
نداشـتیم، گریـه مـی کـردم و دسـتم بـه تلفـن مـی 
رسـید و دنبـال ایـن بـودم کـه از حـال ایشـان مطلـع 
آلمـان  بـه  ایشـان  بعـدی  اطاعـات  طبـق  شـوم. 
منتقـل شـدند و آنجا جراحی هـای مختلفی انجام 

شـد و بعـد از مدتـی بـه ایـران برگشـتند.
مهنـدس  دوم  دولـت  در  محتشـمی  آقـای 
میرحسـین موسـوی وزیـر کشـور شـدند، جـای آقای 
ناطق تشـریف آوردند و چهار سـال وزارت کشـور را 
اداره کردنـد. ما وزارت کشـور را به عنوان وزارتخانه 
ای مـی شـناختیم کـه از صدور شناسـنامه تـا ابطال 
آن بـا مـردم در ارتبـاط اسـت. نیمـه سـال ۱۳65 که 
از خدمـت در صـدا و سـیما بیـرون آمدم به دسـتور 
و خواسـته ایشـان بـه وزارت کشـور رفتـم و به عنوان 
مشـاور وزیـر کشـور و مدیـر دفتـر آقـای محتشـمی 
یـک فرصـت بسـیار مغتنمـی بـرای مـن ایجاد شـد 
کـه از نزدیـک بـه سـجایای اخاقـی و بزرگـی منـش 
آقـای محتشـمی و تیـز بینـی و دانـش و احاطـه ای 

کـه ایشـان داشـتند، بیشـتر معرفـت پیـدا کنـم.
   خاطره ای از این دوره دارید؟

نـوع رفتارشـان بـا تـک تـک همـکاران از معاونیـن، 
اسـتانداران،  کشـور،  وزارت  پرسـنل  و  مدیـران 
بـود.  درس  مـن  بـرای  بخشـداران  فرمانـداران، 
فرامـوش نکنیـم کـه دوره جنـگ بـود و در تـک تک 
سـفرهای ایشـان کـه در خدمـت ایشـان مـی رفتیـم 
بـزرگ منشـی و  بـه خصـوص در مناطـق جنگـی، 
خضوعـی کـه آقای محتشـمی داشـتند را آدم هیچ 

وقـت فرامـوش نمـی کنـد.

 دولتمرد

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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همـه مـا بـا ایـن موضـوع مواجه شـده ایم کـه وقتی 
در کنـار کسـانی هسـتیم کـه در مصـدری قـرار دارند 
و در طـول یـک سـفر مجبـور مـی شـوند چهـار پنـج 
نقطـه سـخنرانی کننـد، بـه هـر حـال موضوعـات در 
پیـدا مـی کنـد. مـن  ذهـن آدم مـی مانـد و تشـابه 
اول  از  بـود  ممکـن  کـه  هسـت  یـادم  را  روزهایـی 
صبـح تـا شـب پای پنج سـخنرانی آقای محتشـمی 
بـا صحبـت  بـاور کنیـد کـه هـر صحبـت  و  بنشـینم 
و  مطلـب  انقـدر  نداشـت.  تشـابهی  هیـچ  قبلـی 
در  کـه  داشـتند  محتشـمی  آقـای  خوبـی  ذهنیـت 
هـر  در  ولـی  کردنـد  مـی  بحـث  روز  مسـائل  مـورد 
نقطـه ای از یـک زاویـه بـه موضوعـات کشـور نـگاه 
مـی کردنـد و همـه آن سـخنرانی هـا کامـا تازگـی 

داشـت.
مـی  اداره  محتشـمی  آقـای  کـه  کشـوری  وزارت 
کردنـد مصـدر خدمـات بسـیاری در کشـور شـد. من 
یـادم هسـت آن موقع شـورای شـهر وجود نداشـت 
و هنـوز قانـون شـوراها اجـرا نشـده بـود و شـهرداران 
دوره  در  و  شـد  مـی  انتخـاب  کشـور  وزیـر  حکـم  بـا 
ایشـان بـرای اینکـه خدمـت را بـه پایین تریـن نقاط 
جمهـوری اسـامی برسـانند، در تقسـیمات کشـور 
»دهسـتان«ها را تشـکیل دادنـد و مـن یـادم هسـت 
مـردم  بـرای  چقـدر  هـا  دهسـتان  تشـکیل  در  کـه 
مهـم بـود کـه ایـن روسـتا جـزو کـدام دهسـتان شـود 
و دهسـتان جـزو کـدام بخـش شـود و إلی ماشـاءاهلل 

حضـور مـردم را داشـتیم. 
در وزارت کشـور جایـی را درسـت کـرده بودنـد برای 
مـی  کشـور  نقـاط  اقصـی  از  کـه  هایـی  آدم  حضـور 
آینـد و مـی خواهنـد اعتراضشـان را بگوینـد. بعـد 
معـاون وزیـر کشـور، مدیـرکل تقسـیمات کشـوری و 
یـا خـود آقـای محتشـمی بـه حـرف هـای آنهـا مـی 
رسـیدند و عمدتـا هـم مسـائل تقسـیمات کشـوری 
نتیجـه رسـید. مـا در وزارت کشـور  بـه  در آن دوره 
شـاهد حضـور طیف هـای مختلف در وزارت کشـور 
بودیـم کـه بـا تدبیـر آقـای محتشـمی کنـار هـم کار 
مـی کردنـد. آن موقـع هنـوز قانـون اساسـی تغییـر 
وزیـر کشـور عمـا جانشـین نخسـت  و  بـود  نکـرده 
حضـور  موسـوی  مهنـدس  کـه  زمانـی  و  بـود  وزیـر 
آقـای  ریاسـت  بـه  دولـت  هیـأت  جلسـه  نداشـتند 

محتشـمی تشـکیل مـی شـد.
مهنـدس  آقـای  بـا  ثابتـی  قـرار  محتشـمی  آقـای 
هـا  یـازده یکشـنبه  از سـاعت  کـه  موسـوی داشـتند 
بـود و گاهـی وقـت هـا تا حـدود دوازده و نیـم یا یک 
طول می کشـید. ایشـان در آن جلسـات هفتگی ریز 
اتفاقاتـی کـه در داخل کشـور و سیاسـت داخلی می 
افتـاد را بـه رئیـس دولـت گـزارش می دادنـد و نظر 
و رهنمـود رئیـس دولت را مـی گرفتند و هماهنگی 
وزیـر کشـور بـا هیـأت دولـت آن موقع بـی نظیر بود 
وزیـر  نخسـت  حـال  هـر  بـه  کـه  داشـت  تعصـب  و 
رئیـس مـن اسـت و نظـری کـه او مـی دهـد را اجـرا 

. کند
بـه عنـوان نماینـده قائنـات  مـن خـرداد سـال 67 
بـه مجلـس شـورای اسـامی رفتـم و مجبـور شـدم 
فاصلـه  محتشـمی  آقـای  بـا  نزدیـک  همـکاری  از 
و  بـودم  کـرده  پیـدا  کـه  اشـرافی  دلیـل  بـه  بگیـرم. 

عاقـه ای داشـتم بـه کمیسـیون امـور داخلـی رفتم 
بیشـترین  همیشـه  کـه  هسـت  یادمـان  مـا  همـه  و 
یعنـی  اسـت.  نماینـدگان  بـا  کشـور  وزارت  تنـش 
اسـتاندار،  بـا  اینکـه  دلیـل  بـه  مجلـس  نماینـدگان 
فرماندار، ثبت احوال یا شـهرداری مسـأله داشـتند 
و تغییـر یـا اجـرای کاری را مـی خواسـتند. خاصـه 
محتشـمی  آقـای  دوره  از  بعـد  هـم  و  قبـل  هـم 
چالشـی بیـن نماینـدگان مجلـس بـا وزارت کشـور 
بـود. شـاید بهتریـن رابطـه وزارت کشـور و مجلـس 
دوره ای بـود کـه آقـای محتشـمی در وزارت کشـور 

بودنـد.
دوره  در  سـوم  مجلـس  انتخابـات  برگـزاری     
در  فراوانـی  حواشـی  بـا  کـه  بـود  ایشـان  وزارت 
شـورای  توسـط  هـا  صاحیـت  رد  خصـوص 
از  ای  خاطـره  چـه  شـما  بـود.  مواجـه  نگهبـان 

داریـد؟ انتخابـات  ایـن 
بـا عنایـت و دقـت حضـرت امام و مدیریـت وزارت 
کشـور آقـای محتشـمی، بـه نظـر من بـی نظیرترین 
انتخاباتـی بـود کـه در ادوار مختلـف مجلس برگزار 
شـد. یادمـان نمـی رود بـا توجـه بـه رد صاحیـت 
از آدم هـای مطـرح جمهـوری اسـامی  چنـد نفـر 
تذکـرات  رغـم  علـی  نگهبـان  شـورای  ناحیـه  از 
حجـت  امـام  حضـرت  نهایتـا  امـام،  حضـرت 
االسـام و المسـلمین مجیـد انصـاری را بـه عنـوان 
نماینـده خودشـان تعییـن کردنـد کـه بـه ایـن نحوه 
عملکـرد رسـیدگی کنـد تا برخورد سـلیقه ای وجود 
نداشـته باشـد و بعـد از آن تقریبـا صاحیـت همـه 

آن آدم هـا تأییـد شـد و انتخـاب شـدند.
ایسـتادگی  هسـت  یـادم  مـن  مـوارد  از  خیلـی  در 
آقـای محتشـمی بـه عنـوان وزیـر کشـور انتخابـات 
را نجـات داد. یکـی از دوسـتان دانشـجوی فعـال، 
متدیّـن و مسـلمانی بـود کـه از نیشـابور کاندیـدای 
گـوی  و  شـد  انتخـاب  حتـی  و  بـود  شـده  مجلـس 
رقابـت را از دسـت دوسـتی کـه بـه شـورای نگهبـان 
نزدیـک و دوره قبـل هـم نماینـده بـود، ربـود و بـا 
از  بعـد  متأسـفانه  آمـد.  مجلـس  بـه  مـردم  رأی 
انتخابـات شـورای نگهبـان خواسـت مقاومـت کنـد 
از حضـور آن  یـا  و  باطـل  را  انتخابـات  بـه نوعـی  و 
آدم در مجلـس جلوگیـری کنـد و بهانـه گرفـت کـه 
ایشـان سـرباز بـوده و اوال ایـن طـور نبـود و دومـا این 
در صاحیـت وزارت کشـور بـود و وزارت کشـور هـم 

بـود. کـرده  رسـیدگی 
اعتبارنامـه  نگهبـان  شـورای  هسـت  یـادم  حتـی 
امضـا  بـرود  مجلـس  بـه  اینکـه  بـرای  را  آدم  ایـن 
نکـرد و آقـای محتشـمی ایسـتاد و اعتبارنامـه او را 
هـم  مجلـس  و  فرسـتاد  مجلـس  بـه  و  کـرد  امضـا 
اعتبارنامه اش را تصویب کرد و ایشـان چهار سـال 

بـود. مجلـس  نماینـده 
   اسم این نماینده را به خاطر دارید؟

 آقای محمد اکبرزاده.
مجلـس  بـه   67 سـال  خـرداد  مـا  حـال  هـر  بـه 
شـد.  پذیرفتـه   59۸ قطعنامـه   67 مـرداد  رفتیـم، 
امـام،  و رحلـت حضـرت  بـه خـرداد 6۸  اینکـه  تـا 
رئیـس جمهـور شـدن آقـای هاشـمی رفسـنجانی و 
تشـکیل کابینـه ایشـان رسـیدیم. نـوع رابطـه آقـای 

مجلـس  کـه  بـود  چنیـن  مجلـس  بـا  محتشـمی 
سـوم بـا همـه قـدرت عاقـه مند بـود ایـن مدیریت 
نیکـو در کابینـه اول آقـای هاشـمی هـم ادامـه پیـدا 
کنـد. البتـه نظـر آقـای هاشـمی ایـن نبـود و نظـرات 
آقـای  نظـرات  بـا  شـاید  کـه  داشـتند  را  خودشـان 

نبـود. منطبـق  کشـور  وزارت  دوره  در  محتشـمی 
نهایـت ماجرا این شـد که نماینـدگان مجلس نامه 
ای را نوشـتند و از آقای هاشـمی درخواسـت کردند 
وزیـر کشـوری کـه معرفـی مـی کند آقای محتشـمی 
پـور باشـد. نماینـدگان حسـب مأموریـت هایـی کـه 
در  کـه  دوسـتانی  از  یکـی  بودنـد.  سـفر  در  داشـتند 
سـفر بـود آقـای عیسـی والیـی بـود کـه فکر مـی کنم 
بـه آرژانتیـن رفتـه بـود. بـرای اینکـه تعـداد امضاها 
کامـل شـود و شـرایط خوانـدن از تریبـون مجلس را 
داشـته باشـد تمـاس گرفتنـد، اجـازه داد و اسـمش 
را بـه عنـوان امضـاء کننـده نوشـتند و فکـر مـی کنـم 
آقـای کروبـی بـه عنـوان نایـب رئیـس اول مجلـس 
نامـه خوانـده  و  را در دسـت داشـتند  اداره جلسـه 

. شد
ای  مصاحبـه  در  هاشـمی  آقـای  بعـد  روز  چنـد 
را  ای  نامـه  آقایـان  کـه  کردنـد  گایـه  داشـتند  کـه 
هـا  بعضـی  امضـای  کـه  انـد  خوانـده  مجلـس  در 
سـفر  در  کـه  نمایندگانـی  از  بعضـی  و  نداشـته  را 
آرژانتیـن بودنـد امضایشـان پـای نامـه بـوده اسـت. 
بـه هـر حـال بـه دلیـل تفـاوت نگاهی کـه بیـن آقای 
هاشـمی و آقـای محتشـمی بـود، دوران مدیریـت 
پایـان چهـار  در  وزارت کشـور  در  آقـای محتشـمی 
سـال خاتمـه پیـدا کـرد و ایشـان وزیـر کشـور دیگـری 

کردنـد. انتخـاب  را 
آن  از  بعـد  کوتاهـی  فاصلـه  بـا  محتشـمی  آقـای 
بـا رأی بسـیار  انتخابـات میـان دوره ای تهـران  در 
خوبـی انتخـاب شـدند، بـه مجلـس آمدنـد و مـن 
ایـن را پیـدا کـردم بـاز بـه عنـوان  دوبـاره سـعادت 
همـکار در کنـار ایشـان حضـور داشـته باشـم. در آن 
دوره بـود کـه بـه همـت آقـای محتشـمی ماهنامـه 
نـادری  نشـریات  از  یکـی  و  شـد  منتشـر  »بیـان« 
در  خارجـی  سیاسـت  هـای  بحـث  از  غیـر  کـه  بـود 
خـودش  شـیوای  قلـم  بـا  هـم  داخلـی  سیاسـت 
مـی  فکـر  و  کـرد  مـی  مطـرح  را  خوبـی  مباحـث 
بـه  بیـان  نشـریه  شـده  منتشـر  هـای  شـماره  کنـم 
باقـی  مـا  همـه  بـرای  تاریخـی  سـند  یـک   عنـوان 

بماند.
جملـه  از  بودنـد،  فلسـطین  مباحـث  پیگیـر  چـون 
کارهایشـان تشـکیل دفتر فلسـطین بود و خودشان 
مجلـس  دوره  کـه  بعـد  و  کردنـد  مدیریـت  را  آن 
سـوم تمـام شـد آقـای محتشـمی دیگـر بـه مجلس 
ایشـان بیشـتر  بـا  ارتبـاط مـا  از آن  نیامدنـد و بعـد 
دوسـتی و رفاقـت بـود. من در کنار خیلـی از بزرگان 
جمهـوری اسـامی بـوده ام و خدمت کـرده ام ولی 
از نظـر مـن دوران خدمـت کنـار آقای محتشـمی با 
دوران همـکاری بـا هیـچ کـدام از آقایـان دیگر قابل 
مقایسـه نیسـت و آن همه انسـانیت، دانش، صبر، 
آقـای محتشـمی در  از  کـه  و روی خوشـی  محبـت 
ذهـن مـن نقـش بسـته در هیچ مـورد دیگـری برای 

مـن تکرار نشـد. 

آقای محتشمی پور 
یکی از خالص 

ترین نیروهای 
در خدمت انقالب 

اسالمی و امام بود. 
یکی از ویژگی های 

آقای محتشمی 
این بود که با روی 

خندان پذیرای 
مخاطب می شد و 
همیشه محکم و با 
عزم جزم در دفاع 

از دستاوردهای 
انقالب اسالمی و 

پیگیری موضوعات 
حضور داشت و 

همه جاهایی که 
کار کرده اند از 

خودشان الگو به 
جا گذاشته اند

 دولتمرد

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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 دولتمرد

خال امام موسی صدر را پر کرد
روایت محمدجواد حق شناس نماینده شورای شهر تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

   جنـاب آقای دکتر حق شـناس بفرماییـد ویژگی ها و 
خصوصیات مرحوم محتشـمی پور را چطـور ارزیابی 

می کنید؟
 اگـر بخواهیـم ویژگی هـا و خصوصیات مرحوم محتشـمی 
پـور را بیـان کنیـم، به موارد بسـیار زیادی خواهیم رسـید،که 
بنـده بـه اختصـار بخشـی از ایـن ویژگی ها و خصوصیـات را 
بیان خواهم کرد. مرحوم محتشمی پور، چهره کم نظیری 
در عرصه سیاسـی جمهوری اسـامی به حسـاب می آیند، 
کـه از اوان جوانـی بـا حضـور در نجف و پیوسـتن به نهضت 
حضـرت امـام خمینـی)س( و انقاب اسـامی به سـرعت 

جـذب و والـه خصوصیـات حضرت امام شـدند. 
از ماجـرای قیـام  ایشـان نشـان می دهـد کـه بعـد  سـوابق 
۱5 خـرداد و تبعیـد حضـرت امـام بـه نجف اشـرف، ایشـان 
ترجیـح می دهـد کـه قـم را بـه مقصـد نجـف تـرک کنـد و 
عـاوه بـر ادامـه تحصیـل در نجـف اشـرف در کنـار رهبـر و 
مـراد سیاسـی خودش باشـد. ایشـان از معـدود چهره هایی 
اسـت کـه به عنـوان یکـی یـاران امـام در سـال های قبـل از 
انقـاب و حتـی بعد از انقاب همـواره ذوب در امام بودند. 
بـا توجـه بـه شـرایطی کـه حـزب بعـث در عـراق داشـت، 
جنـاب  می شـود،که  نجـف  از  امـام  هجـرت  بـه  تصمیـم 
آقـای محتشـمی پور بـه عنـوان نماینـده امـام برای بررسـی 
امـام در سـوریه و جـوار مرقـد  شـرایط سـکونت حضـرت 
حضـرت زینـب )س( عـازم دمشـق می شـوند کـه بـا توجـه 
بـه کارشـکنی های کویـت، تصمیم به سـفر امام بـه پاریس 
گرفتـه می شـود کـه در ایـن شـرایط بازهـم محتشـمی پور 
خـود را بـه رهبـر و مـراد سیاسـی خـود در پاریـس می رسـاند 

تـا از آن چشـمه نورانـی بی نصیـب نمانـد.
بازگشـت محتشـمی پـور به کشـور پس از سـال هـا مصادف 
می شـود با ورود حضرت امام به کشـور و این شـروعی برای 
حضـور سیاسـی مرحوم محتشـمی پـور در سـپهر مبارزاتی 
محتشـمی پور  آقـای  بـروز  و  ظهـور  بـود.  کشـور  سیاسـی  و 
در عرصـه سیاسـی معطـوف بـه دیدگاه هـا و تفکراتـی بـود 
کـه در مکتـب امـام از نوجوانـی و جوانـی آموختـه بودنـد 
کـه یکـی از مهم تریـن آنهـا مسـئله فلسـطین و آزاد سـازی 

فلسطین بود. محتشمی پور در تمام دوران حیات سیاسی 
خـود، یـک انقابـی بـود کـه هدفـی بـزرگ در سـر داشـت. 
آن هـم آگاه سـازی تمـام مـردم جهـان اسـام بـود. بـا ایـن 
اوصـاف پـس از عـزل بنی صـدر توسـط مجلـس و روی کار 
آمـدن دولـت شـهید رجایـی و وزارت مهندس میر حسـین 
موسـوی بـر امـور خارجـه جمهـوری اسـامی ایـران، فضـا 
بـرای محتشـمی پور پرانگیـزه، در دفـاع از فلسـطین مهیـا 
می شـود و ایشـان به عنـوان اولیـن سـفیر تاریـخ جمهـوری 
محتشـمی پور  انتخـاب  شـدند.  دمشـق  عـازم  اسـامی 
به عنوان نماینده جمهوری اسـامی ایران در سـوریه بسیار 
بـود. چراکـه آن زمـان سـوریه نقـش و نفـوذ  هوشـمندانه 
بسـیار بسـزایی در منطقـه خلیـج فـارس و جهـان عـرب 

داشـت. 
بـه  اسـامی  جمهـوری  کـه  بـود  شـرایطی  در  همـه  اینهـا 
دیپلماتـی جـوان برای حفظ منافع خـود در تاثیرگذارترین 
کشـور منطقـه خاورمیانـه اعتمـاد کنـد، کـه آن هـم تنهـا بـا 
اعتمـادی کـه حضـرت امـام به این حلقـه از شاگردان شـان 

داشـتند، محقـق گردیـد.
   لطفـا در خصوص نوع عملکرد مرحوم محتشـمی 

در جریـان مقاومت توضیح فرمایید.
اعتمـاد حضـرت امـام باعـث گردیـد تـا جهـان سیاسـت بـا 
ایـن چهـره مبارزاتی آشـنا شـود. در خاطـر دارم که حضرت 
بیـان  این طـور  محتشـمی پور  آقـای  توصیـف  در  امـام 
می کردنـد کـه ایشـان دارای هـوش سیاسـی بسـیار باالیـی 
هسـتند، کـه کـم کـم ایـن ویژگـی و توصیـف حضـرت امـام 
برای تمام جهانیان آشـکار شـد. همین مسائل عاملی بود 
تا محتشمی پور را در مبارزات سیاسی تقویت کند تا ایشان 
بتوانـد کمـک کنـد کـه نیرویـی نوظهـور در منطقـه جنـوب 
لبنـان بـه وجـود بیاورند. موقعیتی که شـاید می تـوان گفت 
کـه پیـش از محتشـمی پـور، امـام موسـی صدر در منطقه با 
گـروه امـل ایفـا می کردنـد. باتوجـه بـه اتفاقـی که بـرای امام 
موسـی صـدر در منطقـه بـه وجـود آمـده بـود، اسـراییل و 
آزادی خواهـی  کـه جنبش هـای  بـود  بـرده  اسـتکبار گمـان 
در  محتشـمی پور  حضـور  اسـت.  کـرده  نابـود  را  منطقـه 

آنچه در پی می آید، گفت وگو با دکتر محمدجواد حق شناس نماینده شورای شهر 
تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است که به مرور کارنامه سیاسی 

مرحوم محتشمی پور می پردازد. 

منطقـه توانسـته بـود خـط بطانی بـر تمـام تفکـرات رژیم 
صهیونیستی و امریکای جنایتکار بکشد و خا وجود نیروی 
قدرتمند در حمایت از مردم مظوم فلسـطین را بپوشـاند.  
حمایت هـای  و  منطقـه  در  محتشـمی پور  فعالیت هـای 
معنـوی و توصیه هـای متفکرانـه محتشـمی پور در جهـت 
پیشـرفت حـزب اهلل لبنـان باعـث شـده بـود تـا اسـراییل و 
کانال هـای امنیتـی سـیا به دنبـال حـذف محتشـمی پـوری 
در  خللـی  بودنـد  نتوانسـته  طریـق  هیـچ  بـه  کـه  باشـند 
اندیشـه ها و اهـداف بلنـدی کـه محتشـمی پور به دنبـال آن 

بـود ایجـاد کنند.
وادار  را  اسـراییل  اطاعاتـی  هـای  سـرویس  امـر  همیـن 
عملـی  در  و  کنـد  کـور  و  وحشـیانه  تـرور  آن  انجـام  بـه 
ناجوانمردانـه اقـدام بـه ارسـال بسـته پسـتی بـه دفتـر کار 
آقای محتشـمی پور در دمشق می کند و باعث مجروحیت 

شـوند.  محتشـمی پور  مرحـوم  شـدید  مصدومیـت  و 
   لطفـا ارزیابی خـود از عملکرد ایشـان در دوره وزارت 

کشـور را تشریح فرمایید.
در همیـن دوره مـا بـا پایـان کار دوره اول دولـت مهنـدس 
موسـوی و اسـتعفای آقای ناطق از سـمت وزارت کشـور، از 
آقای محتشـمی پور دعوت می شـود تا به عنوان وزیر کشـور 
ایـن  سـکان دار  موسـوی  میرحسـین  اقـای  دوم  دولـت  در 

جایـگاه مهـم و کلیـدی در کشـور باشـند.
در ایـن مرحلـه از تاریـخ سیاسـی جمهـوری اسـامی ایـران 
کـه  هسـتیم  مـداری  سیاسـت  یـک  بـروز  و  ظهـور  شـاهد 
و  داخلـی  سیاسـت  عرصـه  در  الهجـه  صریـح  و  بی بـاک 
آگاه بـه مسـائل سیاسـی روز کشـور بودنـد، کـه این هـا خـود 
به واسـطه ارتبـاط خوبـی بـود کـه تـا آن زمـان هـم همچنان 
حـاج  به خصـوص  امـام،  بیـت  بـا  پـور  محتشـمی  آقـای 
احمـد اقـا داشـتند. همیـن امـر باعث شـد تا محتشـمی پور 
راهـی بـرای ورود نیروهـای خط امامی بـه عرصه مدیریتی 
کشـور بیایـد. از چهره های شـاخص این گونـه فعالیت های 
مرحـوم محتشـمی پور، می تـوان بـه محسـن میردامـادی 
به عنـوان اسـتاندار خوزسـتان و حبیـب اهلل بیطـرف بعنوان 
اسـتاندار یزد و حمید امامی به عنوان مدیر کل سیاسـی در 

وزارت کشـور نـام بـرد.
   به عنوان جمع بندی اگر نکته ای دارید بفرمایید.

بایـد عـرض کنـم کـه بـا پایـان دوره دوم دولـت مهنـدس 
موسـوی و شـروع دولت سازندگی به ریاست آقای هاشمی 
رفسـنجانی نیروهای چپ خط امام به انزوا کشـیده شدند. 
ایـن انـزوا ادامـه پیـدا کـرد تـا دوم خـرداد هفتـاد و شـش کـه 
بـا پیـروزی آقـای خاتمـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری، 
دوبـاره جریـان خـط امـام در کشـور تقویت شـد. باید عرض 
کنـم کـه مرحـوم محتشـمی پـور را در دو انتخابـات حاضـر 
می دیـدم. یـک مـورد در انتخابـات سـال هشـتاد و چهـار 
در کنـار آقـای کروبـی و دیگـری در انتخابـات سـال هشـتاد 
و هشـت در کنـار آقـای مهنـدس میـر حسـین موسـوی بـود 
و پـس از آن هـم ایشـان تقریبـا مجـددا بـه انـزوای سیاسـی 
خودسـاخته وارد شـدند. بـه نجـف هجـرت کـرده بودنـد و 
تاثیرگـذاری  در  سـعی  فرهنگـی،  فعالیت هـای  حـوزه  در 
هرچه بیشـتر داشـتند. در آخر باید علی اکبر محتشـمی پور 
را چهـره ای ثابـت قـدم و پرانـرژی در عرصـه جهـاد و تفکـر 

بخوانـم. خـدا رحمتشـان کنـد.

مرحوم محتشمی 
پور، چهره 
کم نظیری در 
عرصه سیاسی 
جمهوری اسالمی 
به حساب می 
آیند، که از اوان 
جوانی با حضور 
در نجف و پیوستن 
به نهضت حضرت 
امام خمینی)س( 
و انقالب اسالمی 
به سرعت جذب و 
واله خصوصیات 
حضرت امام شدند

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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 جایگاه حق انتخاب مردم در حکومت اسامی چیست؟ امام به چه 
میزان به این حق بها می دادند.؟

یکی از اصول مستحکم و غیر قابل خدشه که در اسالم بر سایر اصول 
و قواعد حاکم است موضوع حق انتخاب و تعیین سرنوشت توسط خود 

مردم است.
و  لربهم  استجابو  می فرماید» الذین   3۸ آیه  شورا  سوره  در  خداوند 
اقاموا الصلوۀ و امرهم شوری بینهم« در این آیه خداوند مردم را با نظر 

خودشان بر سرنوشت خود حاکم کرده است.
حق  مقامی(  )هیچ  هیچکس  بودند  معتقد  خمینی)س(  امام  حضرت 
ندارد و نمی تواند نظرات خود را بر مردم تحمیل کند و می فرمودند: مردم 

به هر چیزی رأی دادند ما باید از آن تبعیت کنیم و تابع نظرمردم باشیم.
ریاست  تنفیذ  در  که  است  قدر  آن  امام  نزد  در  مردم  رأی  اهمیت 
از ملت  به پیروی  این جانب  جمهوری آیت اهلل خامنه ای می فرمایند: 
عظیم الشأن و با اطالع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب 
را  ملت  رأی  تعالی  اهلل  ایده  ای  خامنه  علی  آقای سید  االسالم  حجت 
منصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  ریاست  سمت  به  را  ایشان  و  تنفیذ 

نمودم. ۱۷ / ۷ / 6۰
خود  سرنوشت  تعیین  در  میزانی  چه  به  مردم  اسامی  حکومت  در   

حق انتخاب دارند.؟ نگاه امام در این زمینه چیست.؟
همه  انتخاب  و  حکومت  نوع  و  دین  انتخاب  حق  اسالم  شریعت  در 
مسئوالن و اصول و فروع به عهده خود مردم است و هیچکس نمی تواند 
اجتماعی  از مذهبی،سیاسی،  اعم  پذیرش موضوعی  به  را مجبور  مردم 
بنماید. خداوند متعال به صراحت می فرماید: »ال اکراه فی الدین قد تبین 
اکراه و اجباری حتی در پذیرش دین در اسالم و  الغی« هیچ  الرشد من 
حکومت اسالمی وجود ندارد و اصوالً در هر موضوعی اعم از عبادات و 

معامالت و سایر احکام اگر شخصی مجبور شود و با اکراه عملی را انجام 
دهد پذیرفته نیست و باطل است.

حضرت امام خمینی)س( بر این اصل در جمیع شئون حکومتی اعم از 
سیاسی، اقتصادی و... تأکید و پافشاری کردند.

 با توجه به آموزه های اسامی آیا مردم مجازند نوع ساختار حکومت 
خود را بر اساس رأی خود تعیین کنند؟ نظر امام چیست؟

آموزه های اسالمی بویژه مکتب اهل بیت علیهم السالم و فقه شیعه 
که  است  مقبول  و  پذیرفته  صورتی  در  انسانها  اعمال  که  می کند  حکم 
از  این حکم  باور قلبی، رضا و رغبت صورت پذیرد و  از روی شناخت و 
پذیرش توحید، نبوت، امامت شروع می شود تا جزئیات عبادی و عقود و 
ایقاعات و اگر شخصی با اجبار و سلب اختیار و با اصطالح از ترس جان 

و... اقدام به کاری کرد آن عمل باطل است
اسالم  مترقی  اصل  این  بر  تأکید  ضمن  خمینی)س(  امام  حضرت 

فرمودند: حق انتخاب مردم در صدر اسالم بوسیله بیعت انجام می شد
در  کارگزاران  و  دولتمردان  سیاسی،  نظام  از  مردم  انتقاد  حق   
این  در  خمینی)س(  امام  نظر  است،  میزان  چه  به  اسامی  حکومت 

زمینه چیست؟
باره همه ی امور  در حکومت اسالمی تمام آحاد مردم می توانند در 
اظهار نظر و انتقاد کنند و در مواردی اظهار نظر و انتقاد واجب می شود.

دو عنوان است که قاعده مسلم در تعالیم اسالمی است
۱ عنوان امربمعروف و نهی از منکر

۲ النصیحة ألئمه المسلمین
امیر المؤمنین علیه السالم در عهد نامه مالک اشتر می فرماید: برای 
امنیتی،  مسلح،  نیروهای  بده،  تشکیل  عمومی  جلسه  ضعیف  مردم 
محافظان و دستیار حکومتی را از جلسه ات با مردم دور نگهدار، با تواضع 

 حق انتخاب و حق انتقاد مردم
در حکومت اسالمی

حجت االسالم والمسلمین سید علی اکبر محتشمی پور

روایت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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و فروتنی با آنان روبرو شو تا مردم بتوانند بدون لکنت زبان حرف دلشان 
را بزنند و من بارها از رسول خدا )ص( شنیدم که فرمود:

و  مداران  زور  از  اگر حق ضعیف  نشود،  پاکی ستوده  به  امتی  هیچ 
قدرتمندان بدون لکنت زبان )ترس( گرفته نشود.

امام خمینی)س( می فرماید: احزاب آزادند که مخالفت با ما )رهبر( 
یا با هر چیزی بکنند، مادامی که اقداماتشان مضر کشور نباشد ۲6 / 
عقاید خود  بیان  در  گروه ها  همه  فرمودند:  دیگر  در جای  و   5۷ /  ۱۰

آزادند.لکن خیانت را اجازه نمی دهیم ۴ / ۸ / 5۷
 جایگاه احزاب و تشکل های سیاسی در حکومت اسامی چیست؟ 

امام در این زمینه چه دیدگاهی داشتند؟
حکومت اسالم نه تنها با فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی و غیر 
سیاسی مخالفتی ندارند بلکه برای نیل به اهدافشان در چارچوب قانون 
کمک می کند. و برای آنها شأنیت قائل است ولو آن که آنان با سردمداران 

حکومت از نظر سیاسی و فکری مخالف باشند.
امیرالمؤمنین در دوران حکومتش که نماد حکومت اسالمی بود علیه 
در  نکرد  اقدامی  گونه  و جریان جمل هیچ  مثل خوارج  احزاب مخالف 
حالی که اصحاب و یاران امیرالمؤمنین به ایشان توصیه می کردند که 
آنان  با  باید  خوب  و  دارند  سر  در  چه  جریانات  این  می دانیم  ما  وقتی 
برخورد کرد و امام علی )ع( اجازه هیچ گونه بر خوردی را نداد و تا آخر 
حقوق شهروندی آنها را رعایت کرد و همچون سایرین از بیت المال به 
آنان پرداخت می کرد تا وقتی دست به اسلحه بردند و خون مسلمانان 
با خوارج و اصحاب  امیرالمؤمنین )ع(  را ریختند، در آن زمان  بی گناه 

جمل و معاویه وارد جنگ شد.
رابطه  امام خمینی)س( چه در  نیز   در حکومت جمهوری اسالمی 
و  گروهک ها  با  رابطه  در  چه  و  عراق  بعث  رژیم  و  تحمیلی  جنگ  با 

تشکل های مسلح همان خط مشی امیرالمؤمنین)ع( را عمل کرد.
دگر  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  تشکل های  گروهها،  احزاب،  آیا   

اندیش و غیر دینی در حکومت اسامی حقوقی دارند؟
و  دینی  غیر  و  دگراندیش  و  فرهنگی  و  سیاسی  گروه های  و  احزاب 
اقلیت های دینی در حکومت اسالمی و نظام جمهوری اسالمی دارای 
حقوق کامل شهروندی هستند و در چارچوب قانون اساسی می توانند 
در تمام زمینه ها )جز توطئه و خیانت علیه نظام( فعالیت داشته باشند.

 امام خمینی)س( در سخنرانی 3۰ / 5 / 6۲ می فرمایند:
از اول  »آزادی که صحیح است و برای اسالم و کشور مضر نباشد 
به  که  نبوده  ایران  انقالب  مثل  انقالبی  هیچ  و  هست  هم  اآلن  و  بوده 
مجرد پیروزی راه های باز و فعالیت همه حزب ها و گروه ها را آزاد گذارد.«

متأسفانه احزاب و تشکل ها به جای خدمت به کشور و بهره برداری 
و  تخریب  و  آشوب  به  کنار کشور دست  و  گوشه  در  آزادی  از  صحیح 
کارخانه ها، کشتار مردم کوچه و  تعطیلی  اموال عمومی،  غارت  و  قتل 
و...  تهران  و  آمل  مختلف  شهرهای  و  کردستان  و  گنبد  غائله  خیابان، 
طبعتاً حکومت در برابر امنیت جان و مال و ناموس مردم مسئول است 
و هیچ راهی جز مقابله با جنایتکاران ندارد امام خمینی)س( در تاریخ 
۲ / 6 / 5۸ می فرمایند » ما تا کنون برای این که به مردم عالم بفهمانیم 
و بفهمند مردم که ما با چه اشخاصی مقابله داریم. ما به آن ها آزادی 
این چند ماه قریب دویست حزب و  دادیم، آزادی مطلق، که در ظرف 
گروه و مطبوعات زیاد و مجالت و روزنامه ها منتشر شد: و هیچ کسی 
توهین کردید  به همه ی مقدسات  که  در عین حالی  نکرد  جلو گیری 
در عین حالی که با حکومت آن طور رفتار کردید با اسالم آن طور رفتار 

کردید در مطبوعاتتان، مع ذلک به شما تعرض نشد.
تا آنکه فتنه را دیدیم و فهمیدیم شما فتنه گر هستید، شما منافقین 
هستید که می خواهید فتنه کنید. منافقینی هستید که توطئة کردید بر 
ضد اسالم، توطئه کردید بر ضد کشور، توطئه کردید بر ضد ملت... بعد از 
این که توطئة شما ثابت شد و مردم فهمیدند شما چه اشخاصی هستید. 

دیگر نمی توانیم اجازه بدهیم آزادانه هر کاری می خواهید بکنید.« 
 منبع: ویژه نامه همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام، ص ۱۱5.

حکومت اسالم 
نه تنها با فعالیت 

احزاب و تشکلهای 
سیاسی و غیر 

سیاسی مخالفتی 
ندارند بلکه برای 
نیل به اهدافشان 

در چارچوب قانون 
کمک می کند. و 

برای آنها شأنیت 
قائل است ولو آن که 

آنان با سردمداران 
حکومت از نظر 

سیاسی و فکری 
مخالف باشند

روایت

در کتاب مجموعه آثار، جلد سیزدهم که به انتشار گفت و گویی با مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین سید علی اکبر محتشمی پور پرداخته است، وی در 
پاسخ به پرسش "در همین زمینه اگر در بعد از انقالب در مورد کارهای حکومتی 
و رهبری خاطراتی دارید که کسانی مخالفت هایی داشته باشند و انتقاد کنند و 

امام بپذیرند، بفرمایید"، چنین پاسخ گفته است:
 البته گاهی انتقاد مستقیماً به شخص امام بود و گاهی انتقاد به یک جریان 
و نهاد منسوب به امام، که از آن تلقی انتقاد به امام می شد. مثالً امام در مواردی 
به طور جدی از شورای نگهبان دفاع کرده بودند و با مخالفان شورای نگهبان 
برخورد کرده بودند. برای بنده به عنوان وزیر کشور این شبهه وجود داشت که 
در جریان انتخابات دورۀ سوم مجلس، مخالفت با شورای نگهبان، مخالفت 
با امام تلقی شود و امام از شورای نگهبان حمایت کنند. لذا رفتم خدمت امام 
و عرض کردم با توجه به صحبت هایی که ما با فقهای شورای نگهبان داریم، 
احتمال این که در جریان انتخابات اصطکاکی داشته باشیم، وجود دارد. ما 
می خواهیم با قانون عمل کنیم؛ در حالی که بعضی از علمای شورای نگهبان 
معتقدند که نظر شورا اصالت دارد و باید به آن عمل شود. اگر قرار است وزارت 
کشور از نظرات شورای نگهبان تبعیت کند، شما بفرمایید تا از همین اآلن هر چه 
شورای نگهبان می گوید، همان را عمل کنیم. امام فرمودند نه، شما باید به قانون 
عمل کنید. عرض کردم اگر ما به قانون عمل کردیم و بین ما و شورای نگهبان 
اختالف ایجاد شد، حضرت عالی از ما حمایت می کنید یا از شورای نگهبان؟ 
امام فرمودند من از قانون حمایت می کنم. گفتم این کمال مطلوب ما است و من 
دیگر هیچ مشکلی ندارم. امام در طول دورۀ ده سالة رهبری خود، تنها موردی 
که به صورت شفاف از جریان و نهادی که مقابل شورای نگهبان قرار گرفته بود، 
حمایت کردند، در انتخابات دورۀ سوم مجلس بود. البته بنده هم تمام سعی 
و تالشم این بود که هر کاری که می کنیم، آن را با مستندات قانونی، به صورت 
مکتوب خدمت امام بفرستیم که ما امروز این کار را بر اساس این مواد قانون 
کردیم و شورای نگهبان مخالفت کرد و مخالفتش مخالفت با قانون است. هر 
نامه ای را هم که خدمت امام می نوشتم، رونوشت آن را برای رئیس جمهور، 
رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان می فرستادم تا همه در جریان امور 
باشند که ما یک طرفه به قاضی نرفته باشیم. باالخره کار به آن جا کشید که در 
اواسط انتخابات، کل اعضای شورا اعم از فقها و حقوق دانان رفتند خدمت امام 
که استعفای دسته جمعی بدهند که دیگر اصالً برای ما حیثیتی باقی نمانده 
است؛ وزیر کشور هر روز مصاحبه می کند، انتقاد می کند و با شورای نگهبان 
مخالفت می کند. امام فرمودند استعفا که معنا ندارد. شما بگویید وزارت کشور 
کجا مخالف قانون عمل کرده تا من با آن برخورد کنم. اگر خالف قانون عمل 
نکرده، شما بروید به کارتان برسید. البته آقایان نتوانستد مواردی ارائه دهند 
که ما خالف قانون عمل کرده باشیم. با این وجود، مخالفت ها ادامه پیدا کرد 
و در نتیجه حضرت امام آقای شیخ محمد علی انصاری را به عنوان نمایندۀ 
خودشان در رأس هیأتی قرار دادند که مرکب از دو نمایندۀ وزارت کشور و دو 
نفر منتخب شورای نگهبان بود تا این هیأت مواردی را که شورا روی آن اشکال 
دارند، بررسی کنند و به امام گزارش بدهند. در نهایت این هیأت رفتند خدمت 
امام و اعالم کردند که انتخابات درست بوده و هیچ اشکالی نداشته است. با 
این حال، باز هم مشاهده کردیم که شورای نگهبان مخالفت می کند که امام 
در نامه ای به شورای نگهبان فرمودند نماینده های خود شما آمدند پیش من و 
اعتراف کردند که هیچ مشکلی وجود نداشته است، باز هم شما به این راهتان 
ادامه می دهید؟! این نمونه ای بود از انتقادپذیری حضرت امام در رابطه با 
مسائل حکومتی و نهادهای زیر مجموعة خودشان. انصاف امام، قانون گرایی 
و برخورد امام با مسائل به صورت واقعی و عینی، الگوی یک حکومت اصیل 

اسالمی است.
 برشی از مجموعه آثار ۱3 امام خمینی و اندیشه های اخالقی عرفانی 

)مصاحبه های علمی(، ص 3۱9.

نمونه ای بود از انتقادپذیری حضرت امام
روایت مرحوم محتشمی پور از اختالف شورای نگهبان و وزارت 

کشور در انتخابات مجلس سوم و عملکرد امام

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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منادی نوای امام بود 
 روایتی متفاوت از شخصیت مرحوم محتشمی پور

 در گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین  اسداهلل کیان ارثی
آنقدر از سیاست و مصاحبه به دور بود که حتی دستگاه ضبط صدا هم برایش غریبه آمد. رو به من کرد و پرسید که اگر اهل سیاست بودیم 
اوضاع مان این بود؟ و بافاصله مبلمان روبه روی خود را نشان داد که گردی از کهنگی بر روی آنها افتاده بود. انگار نه انگار که صاحبش ۴ 
دوره نماینده مجلس بود. در اتاقی در کنج حیاط مسجد مسلم بن عقیل در محله یوسف آباد، پیرمرد ۸۳ ساله ای را ماقات کردم که باید از 

دوستی 50 ساله خود می گفت؛ از رفاقت با آسید، سید اوالد پیغمبر، حاج علی اکبر، آقای محتشمی...
اسداهلل کیان ارثی در نجف با مرحوم محتشمی پور آشنا شد و سنگ بنای این رفاقت را در سفر به حج گذاشت. از دهه ۴0 تا سال ۱۴00؛ طبیعی است که همه 
اتفاقاتی را که در این فاصله رخ داده به یاد نیاورد ولی بخوبی از روزهایی می گوید که محتشمی پور تا پای جان برای دفاع از رای مردم ایستاد. از آن زمانی که وقتی 
دید دیگر نمی خواهنش جمع کرد و از ایران رفت. باز هم به نجف، جایی که به گفته او به فکر براندازی افکار امام نبودند. در این سالهای آخر هم هر تابستان 
راهی ایران می شد و سوار بر ماشین کیان ارثی به مجمع می رفت و با او هم بر می گشت. در مسیر برگشت از وضعیت کشور می گفت و عصبانی می شد که هر 
بار هم با دلداری کیان ارثی همراه بود. بسته ای را که باز کرد و انفجار، گوش و چشم و دست او را از آسیب در امان نگذاشته بود، برای این دو رفیق بساط شوخی 
را بر پا کرده بود. محتشمی پور برای آینده فرزندان و نوه های خود هیچ ثروتی نیندوخت. هر چه داشت را روانه دارالزهرا کرد . در ادامه گفتگو با حجت االسام و 

المسلمین اسداهلل کیان ارثی یکی از دوستان و همکاران نزدیک مرحوم محتشمی پور را می خوانید:

 آشنایی شما با مرحوم محتشمی پور به چه 
زمانی باز می گردد؟

آسـید  بـا  مـا  رسـمی  و  علنـی  برخـورد  نخسـتین 
علـی اکبـر محتشـمی پور بـه اولیـن سـفر حـج مـا 
بـاز می گـردد کـه از نجـف عـراق عـازم عربسـتان 
شـده بودیـم. در آن زمـان بـا اتوبـوس، کاروانهـای 
شـخصی می بردنـد و مـا هـم بـرای رفتـن بـه مکه 
آماده شـدیم. خـورد و خوراکمان هـم با خودمان 
بـود. مـا هنـوز مجـرد بودیـم. در اتوبـوس معلـوم 

دختـرش  و  زن  بـا  هـم  اکبـر  علـی  حـاج  کـه  شـد 
زهـره -فرزنـد بزرگشـان- همـراه ما هسـتند. البته 
همراهـی مـا در یـک اتوبـوس بـا هماهنگـی قبلـی 
بودنـد.  کاروان  آن  در  هـم  دیگـری  افـراد  و  نبـود 
عـازم  بـه  هـم  بـاز  و  بودنـد  حاجـی  کـه  برخـی 
می شـدند و تعـدادی هـم آقـا و خانـم همـراه مـا 

بودنـد.
 یادتان هست که این سفر چه سالی بوده؟

یـادم  کـه  جایـی  تـا  ولـی  نمی دانـم.  دقیـق  نـه 

می آیـد، حضـرت امـام تـازه به نجف آمـده بودند 
می افتادنـد.  جـا  شـهر  آن  در  کـم  کـم  داشـتند  و 
محمدرضـا  آقـای  کاروان،  همراهـان  میـان  در 
اسـت در آن  یـزد  امـام جمعـه  االن  کـه  ناصـری 
بـود  امـام  عاقمنـدان  از  و  نجـف  طلبـه  زمـان 
بـرای  داشـت.  حضـور  کاروان  در  مـا  همـراه  کـه 
آن سـفر، حضـرت امـام اعامیـه ای خطـاب بـه 
وظیفـه  اینکـه  بـر  مبنـی  حـرام  اهلل  بیـت  حجـاج 
شـما اسـت که در این همایش عمومی و نمایش 

نماینده مردم
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 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



تیـرماه
1400

بـا  را  مسـلمانان  افـکار  اسـام  جهـان  سراسـری 
بـر  آن  توزیـع  کـه  بودنـد  نوشـته  کنیـد  آشـنا  هـم 
کـه  هـم  مکانـی  گرفـت.  قـرار  محتشـمی  عهـده 
بـرای اقامـت گرفتـه بودیـم در یکـی از محله هـای 
قدیمـی مکـه واقـع شـده بـود. جـای کوچکـی بـود 
کـه ۱0 نفـر در آن اطـراق کـرده بودیـم. در همیـن 
گیـر و دار آقای محتشـمی کـه جوان هم بود و من 
تـا آن زمـان ایشـان را نمی شـناختم اعامیه هـای 
حضـرت امـام را تـا مـی زد و آنهـا را بـرای توزیـع 
انـگار دارد  بـدون هیـچ هراسـی،  آمـاده می کـرد. 
یـک کار عـادی انجـام میدهـد. انـگار نـه انـگار کـه 
اعامیـه حضـرت امـام بـوده و پخـش و حمـل و 
در  هـم  آن  می شـد.  محسـوب  جـرم  آن  توزیـع 
شـاه  حکومـت  اختیـار  در  کـه  عربسـتان  کشـور 
متوجـه  بـاره  یـک  بیـن،  همیـن  در  داشـت.  قـرار 
آقـای  دوسـتان  از  کـه  ناصـری  آقـای  کـه  شـدیم 
محتشـمی پور بودنـد و االن هـم امـام جمعـه یزد 
هسـتند دسـتگیر شـدند. خـب طبیعـی هـم بـود. 
کـه  نبـود  خـاف  اعامیه هـا  توزیـع  و  انتشـار  اگـر 
آنطـور مـردم را تحـت تعقیـب قـرار نمی دادنـد. 
باالخـره معلـوم شـد کـه او را گرفتنـد. مـا هـم بـه 
عنـوان طلبـه همـراه محتشـمی پور شـدیم. البتـه 
چـون  ولـی  خاسـت  برنمـی  مـا  باتـاق  از  گـردی 
ارادتمنـد امـام بودیم همـراه با بقیـه راه افتادیم. 
آن زمـان آیـت اهلل منتظـری هـم کـه جـز مشـاهیر 
حسـن  حـاج  داشـتند.  حضـور  مکـه  در  بودنـد 
شـیرازی هـم کـه در کربـا صاحـب نقـش بودنـد 
ایـن  نـزد  و  افتادیـم  راه  مـا  هـم حضـور داشـتند. 
دو نفـر رفتیـم تـا شـاید بتوانیـم آقـای ناصـری را 
آزاد کنیـم. امـا کار ما نتیجه ای نداشـت و ناصری 
چند سـال –احتماال دو سـال و نیم- در زندان آل 
سـعود مانـد. آنقـدری مانـد کـه زبـان عربـی یـاد 
گرفـت. آزاد شـدن ناصـری یکـی از آرزوهای همه 
مـا بـود. وقتـی که پـس از چند سـال زنـدان ماندن 
آزاد شـد بـا نـوه آقـای آسـید عبـداهلل شـیرازی کـه 
از علمـای مبـارز قدیـم بـود و در نجـف سـکونت 
داشـت، ازدواج کـرد. اتفاقـا مقدمـات ازدواجـش 
فراهـم  ایشـان  خانـم  و  محتشـمی  آقـای  هـم  را 

بودنـد.  کـرده 
بـه هرحـال ما تمام کارهای محتشـمی را زیر نظر 
داشـتیم و از شـجاعت او تعجـب می کردیـم. مـا 
می دیدیـم کـه آقای محتشـمی اعامیه های امام 
را آورده بـود بـه عربسـتان و تحـت مدیریت آقای 
می کـرد.  منتشـر  و  تقسـیم  افـراد  بیـن  ناصـری 
همسـفرهایی داشـتیم کـه بـه کارهـای محتشـمی 
زل می زدنـد و پیـش خـود می گفتنـد که او کیسـت 
و چـه می کنـد و مـا هـم نگـران بودیـم. مـا مانوس 
آنچنانـی نبودیـم کـه در کارهـای او دخالـت کنیـم 
می ترسـیدیم.  کار  ایـن  عواقـب  از  اینکـه  هـم  و 
و  محتـاط  آدم  اول  از  محتشـمی،  برخـاف 
ماحظـه کاری بودیـم؛ چـه زمانـی کـه در خدمت 
امـام و آیـت اهلل منتظـری حضـور داشـتیم و چـه 
روزهایـی کـه در دسـته مقامـات و نماینـدگان قرار 
گرفتیـم. همـواره سـعی می کردیـم کـه خـود را در 
مرعـی و منظـر قـرار ندهیـم و خیلـی هـم مـورد 

توجـه نباشـیم. دلیلـش هـر چـه می توانـد باشـد. 
امـا مسـلم بـود کـه خوب هـا را دوسـت داشـتیم و 
ناخوب هـا را هـم میـدان نمی دادیـم. آشـنایی مـا 
بـا آقـای محتشـمی از آن روز آغـاز شـد و بـا هـم 
پیـدا  ادامـه  دوسـتی  ایـن  و  برگشـتیم  نجـف  بـه 
کـرد. مـن همیشـه قبـل از فـوت آقـای محتشـمی 
البتـه  می پرسـیدم.  را  احوالـش  و  مـی زدم  تلفـن 
از زمـان همـان تـرور گوشـش سـنگین شـده بـود. 
دیـر می شـنید و دیـر جـواب مـی داد. وقتـی خبـر 
بسـتری شـدن او در بیمارسـتان را شـنیدم، چـون 
از ارادتمنـدان نزدیـک ایشـان بـودم بـه منزلـش 
زنـگ زدم. خانمـی گوشـی را برداشـتند. پرسـیدم 
بـود.  زهـره  هسـتم.  دختـرش  مـن  گفـت  شـما؟ 
متاسـفانه  کـه  شـدیم  جویـا  را  آقـا  حـاج  احـوال 
بـه  روز بعـد هـم  و چنـد  بودنـد  احـوال  ناخـوش 
رحمـت خـدا رفتنـد. وقتـی بـرای مراسـم فاتحـه 

را  مـن  زهـره  شـوهر  رفتـم،  دارالزهـرا  بـه  ایشـان 
صـدا زد و گفـت حـاج خانـم بـا شـما کار دارنـد. 
حـاج خانـم را ۴0 و چنـد سـال پیـش دیـده بـودم. 
بـه او گفتـم کـه چنـد شـب پیـش بـا زهـره صحبت 

می کـردم. گفـت اتفاقـا بـه مـا خبـر دادنـد. 
هم  مجلس  نمایندگی  دوران  در  ایشان  با   
روزهای  آن  در  ویژگی  این  اید.  بوده  همراه 
بروز  و  نمود  هم  انقاب  پیروزی  از  پس 

داشت؟ 
محتشـمی یکـی از نیروهـای ارزشـمنِد کـم ادعاِی 
ظرفیـت  بـا  و  درازمـدت  فکـری  بـا  و  محتـوا  پـر 
تحلیلـی بـاال بـود کـه فـرد بسـیار ارزشـمندی برای 
شـورای  مجلـس  در  می شـد.  محسـوب  انقـاب 
اسـامی کـه نماینـده شـده بـود کاندیـدای یکـی از 
کمیسـیون ها شـد. دیگـران بـرای رای دادن بـه او 

امـا و اگـر آوردنـد. ایشـان خیلـی راحـت گفتنـد کـه 
دیگـر امـکان نـدارد مـن کاندیـدای ایـن جمعیـت 
کارهـا  بـه  مـدت  دراز  و  عمیـق  نگاهـی  شـوم. 
جانانـه  واقعـا  اتفاقـات  بـا  برخـوردش  و  داشـت 
بـود.  واقـع قضیـه ایـن بـود کـه بـاوری همـه جانبه 
و درازمـدت داشـت. نگاهـی کـه می کـرد و حرفـی 
کـه مـی زد مشـخص بـود کـه مدتهـای زیـادی بـر 
روی آن فکـر و برنامـه ریـزی کرده اسـت. همیشـه 
می گفـت کـه بـزن و بمـان و هزینـه هـم بـده. مـا از 
آن سـالها کـه یـادم می آیـد بـاور داشـتیم کـه اهـل 

تظاهـر و ریـاکاری و بـزن و در رو نبـود. 
نجف  در  امام  همراهان  از  محتشمی  آقای   
چه  اعامیه ها،  پخش  مورد  از  جدای  بودند. 

اقدامات دیگری در آن شهر داشتند؟
ایشـان بـی جهـت در آنجـا همـراه امـام نبودنـد. 
تقویـت  و  حمایـت  و  تدریـس  و  درس  مشـغول 
بـه  بـود.  ایشـان  نظریـات  ترویـج  و  امـام  افـکار 
آمـد  و  رفـت  در  فـارس  خلیـج  حـوزه  کشـورهای 
بـود. در کویـت و امـارات منبـر سـخنرانی داشـتند 
و بـه سـراغ طلبه هایـی کـه آنجـا بودنـد می رفـت. 
از  بـود. بعـد  امـام  او جـز هـواداران دفتـر و بیـت 
انقـاب در مجلـس بـه عنـوان وزیـر کشـور مطـرح 
شـد و در آن زمـان حضـرت امام تجلیلـی از آقای 
درک  قابـل  خیلی هـا  بـرای  کـه  کـرد  محتشـمی 
نبـود. حضـرت امـام از فکـر سیاسـی و درازمـدت 
و عمـق بینـش ایشـان تعبیـری کردنـد کـه بـرای 
از  جـدای  نجـف  در  نبـود.  باورپذیـر  خیلی هـا 
بـود  امـام  قـرص  پـا  و  پـر  همراهـان  جـز  اینکـه 
آقـا  حـاج  مرحـوم  درس  جـدی  شـاگردان  جـز 
مصطفـی هـم محسـوب می شـد کـه درس خـارج 
را شروع کرده بود. در آن سن و سال راه انداختن 
آن تشـکیات از سـوی حـاج آقـا مصطفـی و بیـت 
امـام کار بسـیار ارزشـمندی بـود که البتـه خیلی ها 
در  اسـت.  داری  دکان  ایـن  کـه  می کردنـد  گمـان 
صورتـی کـه آینـده نگـری بـود نـه روزمره بـه کارها 
کـه  مصطفـی  آقـا  حـاج  اول  درس  کـردن.  نـگاه 
امـام  خـود  درس  کنـار  در  شـد  شـروع  نجـف  در 
بـود امـا بعـد خـود هـم حلقـه درس جداگانـه ای 
تشـکیل داد و حسـابی نقـش ایفـا می کـرد و همـه 
طلبه هـای جـوان را دور و بـر حضـرت امـام پـر و 
آنانـی  جـز  هـم  محتشـمی  امثـال  مـی داد.  بـال 
بودنـد کـه هـم شـم سیاسـی و هـم فکـر مبارزاتـی 
داشـت و عاقمنـد بـه دینـداری بـود. اگـر چنانچه 
در نجـف جـز حلقـه اولیـه اطرافیـان امـام بـود نـه 
بـرای خاطـر فرصـت طلبـی بلکه بـرای نـگاه دراز 
مدتـش بـه امـت اسـامی بـود. مدیریـت تحـول 
خـواه امـام را داشـت و معتقـد بـود که بسـاط شـاه 
توسـعه  بایـد  اسـامی  نظـام  و  شـود  جمـع  بایـد 
پیـدا کنـد. امـا ایـن نظـام اسـامی در حـد شـعار 
خیلی هـا  را  سـید  ایـن  ارزش  نبـود.  نمایشـی  و 
مبـارز.  روحانیـون  مجمـع  در  حتـی  نفهمیدنـد؛ 

سـید، دسـت و چشـم و گـوش را بـر اثـر انفجـار از 
هـم  راننـده  وضعیـت  ایـن  بـا  بـود.  داده  دسـت 
مـی آورد.  و  می بـرد  را  او  خانـم  حـاج  نداشـت. 
می گفتـم  می شـد  عصبانـی  کـه  وقتهـا  گاهـی 

محتشمی یکی از نیروهای 
ارزشمنِد کم ادعاِی پر محتوا و 
با فکری درازمدت و با ظرفیت 
تحلیلی باال بود که فرد بسیار 

ارزشمندی برای انقالب 
محسوب می شد. در مجلس 
شورای اسالمی که نماینده 
شده بود کاندیدای یکی از 

کمیسیون ها شد. دیگران برای 
رای دادن به او اما و اگر آوردند. 
ایشان خیلی راحت گفتند که 

دیگر امکان ندارد من کاندیدای 
این جمعیت شوم. نگاهی عمیق 

و دراز مدت به کارها داشت 
و برخوردش با اتفاقات واقعا 

جانانه بود

نماینده مردم

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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سـید اوالد پیغمبـر، قـدر بـدان از ایـن جایگاهـی 
از مقامـات  کـه خیلـی  او می گفتـم  بـه  کـه داری. 
خـوش  ولـی  هسـتند  برخـوردار  عالـی  مزایـای  از 
بنـد  اینهـا  از  بـه هیچکـدام  کـه دسـتت  تـو  بحـال 
نیسـت و عوارضـی دسـت وپـا گیـر تـو نیسـتند کـه 
مانـع از مهـار کـردن ذهـن جـوال و فکـر فعالـت 
قبـل  و  پیـش  سـال  دو  همیـن  تـا  مـن  باشـند. 
مجمـع  دفتـر  تـا  را  او  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  از 
بـاز  را  او  هـم  خـودم  و  می رسـاندم  روحانیـون 
می گردانـدم. یـک روز خیلـی عصبانـی بـود ولـی 

بـاش. خوشـحال  کـه  می گفتـم  او  بـه  مـن 
 ناراحتی ایشان از چه بابت بوده؟ 

از  حاکمیـت.  از  می شـد.  کـه  کارهایـی  دسـت  از 
برخـی سـینه چـاکان انقـاب و والیـت فقیـه. او از 
کارهایـی کـه برخـی می کننـد و گاهـا هـم نمایشـی 
می شـد.  عصبانـی  شـدت  بـه  اسـت  آور  تهـوع  و 
دیگـر.  اسـت  همیـن  نشـو،  عصبانـی  می گفتـم 
زمـان پیغمبـر همیـن بود و پـس از آن هم همین 
گفتـم  کـردم.  نقـل  را  داسـتانی  او  بـرای  اسـت. 
ع  صـادق  امـام  بـه  روایتهـا  در  کـه  اسـت  یـادت 
گفتنـد کـه یابـن رسـول اهلل؛ آیـا پیغمبـر اطرافیان 
می شـناخت.  بلـه  گفـت  می شـناخت.  را  خـود 
از او پرسـیدن کـه پـس چـرا هیـچ فکـری نکـرد و 

نمی توانسـت.  کـه  فرمـود  نکنـد؟  را  شرشـان 
باالخـره مدیریـت و بـا جامعـه حرکت کـردن زمانبر 
اسـت. گاهـی وقتهـا چند نسـل بایـد بگـذرد. یک روز 
بـه سـید کـه کنارم در ماشـین نشسـته بـود گفتم االن 
تـو راحـت تـری یا بعضی از مقامـات؟ گفت چطور؟ 
گفتـم سـوال کـردم. گفتـم نـگاه کـن االن نـه کسـی تو 
نفریـن  نـه  می کنـد  تعقیـب  نـه  می کنـد،  تهدیـد  را 
می کنـد و نـه آه و نالـه و فحـش و فضیحتـی نصیبت 
بـا  سـاله   50 رفیـق  یـک  عنـوان  بـه  بنـده  می شـود. 
انگیـزه و عاقـه تـو را می بـرم و مـی آورم. بـرای مـن 
کـه کاری نـدارد. گاهـی هـم کـه حـاج خانـم ایـن کار 
را انجـام می دهـد. ایـن همـه دفتـر و دسـتک و بنـد 
و بسـاط ها کـه بقیـه دارنـد، مگـر بـرای چیـزی غیـر از 
نمایـش دادن اسـت؟ از چـه چیـزی رنـج می بـری؟ 

سـید خیلـی بزرگـوار بـود. 
از  صیانـت  کـه  وقـت  همـان  محتمشـی  آقـای 
ناشـیانه  و  جاهانـه  تصمیمـش  پذیرفـت  را  آرا 
نبـود. نـادان بـازی در نیـاورد. می دانسـت کـه قرار 
اسـت چـه اتفاقـی بیفتـد. بـرای همین هـم خیلی 
کارهـای  بـا  وقتـی  حاکمیـت  کـرد.  مقابلـه  خـوب 
آدرس  دارد  دیـد  کـه  شـد  مواجـه  محتشـمی پور 
همـه  یکبـاره  بـه  اسـت.  شـده  چـه  کـه  می دهـد 
نماینده هـای کاندیداهـا از پـای صندوق ها اخراج 
شـدند و صندوق هـا هـم جابجـا شـدند. آن روز که 
همـه ریختـن بـه خیابان هـا و شـروع بـه اعتـراض 
راه  داشـت  دیگـر  بـار  سـید  دارالزهـرای  کردنـد، 
دادن  شـعار  بـه  شـروع  هـم  آنجـا  در  می افتـاد. 
کردنـد. مـن بنـده خدایـی را صـدا کـردم و گفتـم 
حواسـت باشـد کـه اینهـا قصـد دارنـد دارالزهـرا را 
تعطیـل کننـد. ایـن یـک نقشـه اسـت. بـرای اینکه 
نـه اینهـا در دراز مـدت می ایسـتند و نـه آنهـا خـام 
می شـوند. روی همیـن حسـاب گفتـم کـه سـعی 

کـن کـه ایـن بسـاط جمـع شـود. هـر کسـی هـم هـر 
اعتراضـی کـرد بگـو کـه فانـی گفتـه اسـت.

 یعنی دارالزهرا را تعطیل کنید؟
می کردنـد.  را  کار  همیـن  داشـتند  چـون  بلـه. 
بـرای اینکـه دنبـال بهانـه بودنـد تـا در آنجـا هـم 
در  نهایـت  در  و  بگذارنـد  مامـور  مراقبـت  بـرای 
آن را تختـه کننـد. گفتـم کـه بگوییـد فانـی رییـس 
هیـات امنـا اسـت و گفتـه کـه نبایـد شـلوغ باشـد و 
نبایـد شـعار هـم بدهیـد. اینگونـه بـود کـه از خطـر 
فروکـش  اعتراضـات  بعـد  البتـه کمـی  گذشـتیم. 
کـرد و حاکمیـت هـم فهمیـده بـود کـه بـد غلطـی 
کـرده و نبایـد دیگر ماجـرا را کش بدهد. وضعیت 
داشـت بگونـه ای پیش می رفت کـه همه را مانند 
امـا دیدنـد  میرحسـین و کروبـی در حصـر کننـد. 
کـه اگـر اینگونـه شـود بـوی آن همـه عالـم را خفـه 
می کنـد. بنابرایـن کوتـاه آمدنـد. برنامـه ریزی هم 
کـرده بودنـد که »نسـل براندازی« کننـد اما دیدند 

کـه کار بـه جاهـای باریکـی خواهـد کشـید. 

نجـف  در  کـه  اولـی  روز  از  پیغمبـر؛  اوالد  سـید 
بـود و از یـاران حضـرت امـام محسـوب می شـد، 
دلسـوزانه بـه امـام و کارهـای ایشـان نـگاه می کـرد 
آن  دوام  و  اسـامی  جمهـوری  نظـام  فکـرش  و 
بـود. همـواره بـر ایـن عقیـده بـود کـه رای مـردم 
زینتـی نیسـت و اسـاس کار اسـت. وقتـی هـم کـه 
وزارت کشـور بـود پـای همیـن حرفهـا و اعتقـادات 
می ایسـتاد. در مقابـل شـورای نگهبـان ایسـتادگی 
می کـرد و می گفـت کـه رای مـردم زینتـی نیسـت. 
مخالـف  همیـن  بـرای  نیسـت.  تشـریفات  بـرای 
یـا  یـزدی  مصبـاح  آقـای  اتبـاع  کـه  بـود  بسـاطی 
جـور  داشـتند  مصباحیـه  فرقـه  ایشـان  بقـول 
می کردنـد. می گفـت کـه حضرت امـام معتقد به 
رای مـردم بـود. معتقـد بـود مـردم هـر چیـزی را 
کـه بخواهنـد و بـه هـر شـکلی کـه باشـد می تواننـد 
حفـظ کننـد و وقتـی هـم نخواهنـد هرچقـدر هـم 
کـه حاکمیـت معرکـه راه بینـدازد ور خواهد افتاد. 
از  بعد  امام  حضرت  با  ایشان  همراهی   
پیروزی انقاب هم ادامه یافت. مهمترین آن 

نمایندگی حضرت امام در صدا و سیما بود.

العـاده  فـوق  اسـتعدادهای  از  یکـی  محتشـمی 
بـود  نظیـر  کـم  و  تاثیرگـذار  و  توجـه  جالـب 
در  خـود  اقدامـات  از  هـم  چیـزی  معمـوال  کـه 
کا  نمی گفـت.  داشـت  قـرار  کـه  جایگاههـای 
بـا  کنـد.  تعریـف  خـودش  از  کـه  نبـود  آدمـی 
در  هـم  متاسـفانه  اخاقـی،  چنیـن  ایـن  وجـود 
بیـن دوسـتان مظلـوم واقـع شـد و هـم در میـان 
مخالفـان. ایشـان بـاور و ریشـه اعتقـادی داشـت. 
و قـم و  تهـران  بـا علمـا و طلبه هـای  از یـک سـو 
از سـوی دیگـر هـم روحیـه  و  بـود  نجـف دوسـت 
بازاریـون را می شـناخت. او بازی هـای نمایشـی را 
هـم خـوب می شـناخت و اصیـل را بـه راحتـی از 
بدلـی جـدا می کـرد. می دانسـت اهل رزم کیسـت 
هـم  خـودش  هسـتند.  کسـانی  چـه  بـزم  اهـل  و 
از  بـود و هـم تماشـاگر بزم هـا. پـدرش  اهـل رزم 
بازاریـان جـز بـود ولـی باالخـره اهـل فهـم و درک 
بـود. امـا عمـوی او جز شـاخص های بـازار و حزب 
غیرعجـول  و  تیزهـوش  بسـیار  آدم  بـود.  موتلفـه 
و پرحوصلـه ای بـود. اهـل خیلـی تعریـف کـردن 
از خـود نبـود. کارهایـش را عملـی انجـام مـی داد. 
پـای  بـه  و مـا هـم خیلـی  نقـل محفلـی نداشـت 
در  سـر  کارهایـش  از  کـه  نمی پیچیدیـم  ایشـان 
بیاوریـم. عمـوی او از بـزرگان حـزب موتلفـه بـود. 
هرچنـد کـه خیلـی بـرای او احتـرام قائـل بـود امـا 
نمی رفـت  او  طرح هـای  و  کارهـا  و  افـکار  بـار  زیـر 
او رو در رو نمی شـد و مقابلـه  بـا  و هیچـگاه هـم 
ای بـا او انجـام نمـی داد. ایشـان بـرای دراز مـدت 
فکـر می کـرد. چیـزی هـم از مـال دنیـا بـرای خـود 
ایشـان  و ورثـه خـود ذخیـره نکـرد. آن روزهـا کـه 
هدیـه  بعضی هـا  بسـا  چـه  بـود  سـفیر  سـوریه  در 
را  آن  بـود  او  جـای  هرکـس  می دادنـد.  او  بـه  ای 
اندوختـه می کـرد و بـرای ورثـه اش می گذاشـت. 
امـا مرحـوم چنیـن روحیـه ای نداشـت و همـه را 
صـرف دارالزهـرا می کـرد کـه مانـدگار و جاویـد و 

اثرگـذار هـم شـد.
بنیانگذاری  با  محتشمی پور  مرحوم  نام   
حزب اهلل لبنان گره خورده است، این کار با 

چه اهدافی از سوی ایشان انجام شد؟ 
زمانی ایشـان سـفیر ایران در سـوریه بود. کارهایی 
کـه او در سـوریه و لبنـان و حـزب اهلل و فلسـطین 
و  شـدنی  فرامـوش  سـادگی  ایـن  بـه  داد  انجـام 
امـام  شـاگرد  اینکـه  بـرای  نیسـت.  شـدنی  تمـام 
از عمـق جـان امـام را پذیرفتـه بـود  بـود. ایشـان 
نداشـت.  قبـول  نمایشـی  را  امـام  بـاور داشـت.  و 
همانطـور کـه حـاج آقـا مصطفـی را هـم نمایشـی 
قبـول نداشـت. بلکه امـام را در چارچـوب دیدگاه 
و عمـق نگـری اش قبـول داشـت. ظرفیـت آقـای 
محتشـمی در ایـن بـود کـه زودگـذر بـه کارهـا نـگاه 
نمی کـرد. فـرض بفرماییـد بـه ذهنـش بیفتـد کـه 
بتوانـد  تـا  کنـد  آبیـاری  را  اهلل  حـزب  نهـال  بایـد 

روزی و روزگاری بـه ثمـر بنشـیند.
می کـردم.  شـوخی  ایشـان  بـا  وقتهـا  گاهـی  مـن 
یـک  نیـار  در  بـازی  عـوام  گفتـم  او  بـه  روزی 
چیـزی می گویـم کـه عصبانـی شـوی؟ گفـت چـه 
می گویـی؟ گفتـم تـو اگـر یـک آدم سیاسـی عمـق 

ایشان باور و ریشه 
اعتقادی داشت. از 
یک سو با علما و 
طلبه های تهران 
و قم و نجف 
دوست بود و از 
سوی دیگر هم 
روحیه بازاریون 
را می شناخت. او 
بازی های نمایشی 
را هم خوب 
می شناخت و اصیل 
را به راحتی از 
بدلی جدا می کرد. 
می دانست اهل رزم 
کیست و اهل بزم 
چه کسانی هستند

نماینده مردم

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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داری بـودی هیچـگاه نمی رفتـی و ابتدایـی تریـن 
کار را انجام دهی و پاکت را باز کنی. تویی که بیخ 
جاسـوس های  و  بـودی  نشسـته  اسـراییل  گـوش 
آنهـا هـم از شـرق و غـرب عالـم تـاش می کننـد 
تـا بـه میـان مـا نفوذ کنند چطور دسـت بـه این کار 
می زنـی و پاکـت را بـاز می کنـی؟. در آن جایگاهی 
دیـده  بـه  چیـزی  هـر  بـه  بایـد  بودنـد  ایشـان  کـه 
تردیـد نـگاه می کـرد. وقتـی بنـا شـد کـه دور و بـر 
اسـراییلی ها کار کنـی بایـد حواسـت جمـع باشـد. 

 پس از ترور به ایران برگشتند؟
ایـن  کـه  زمانـی  آن  رسـیدند.  سـید  بـه  همـه  بلـه؛ 
آقـای والیتـی وزیـر خارجـه بودنـد.  حادثـه رخ داد 
ایشـان پـای مداوای سـید ایسـتاد. تا جـان نیمه اش 
را حفـظ کننـد. اتفاقـی بـود کـه رخ داد. بـه خیالـش 
کـه همـه چیـز روی روال اسـت پس معنـی ندارد که 

رو دسـت بخـورد. سـید خیلـی باهـوش بـود. 
سوی  از  جنجالی  پیشنهادی   69 دی   30 در   
بر اینکه  آقای محتشمی پور مطرح شد مبنی 
ایران به نفع صدام وارد جنگ عراق و کویت 
خاص  شرایط  به  توجه  با  شما  نظر  به  شود. 
کشور در آن مقطع چه عواملی موجب طرح 

چنین پیشنهادی شده بود؟
کـه  بدهنـد  عوضـی  آدرس  می خواسـند  حتمـا 

کننـد.  خـراب  را  ایشـان 
ایشان  سوی  از  پیشنهادی  چنین  یعنی   

مطرح نشد؟
ایشـان برخـاف نظـر امـام قدمی بر نمی داشـت. 
طبـق تفکـر کلـی نظـام حرکـت می کـرد. اگـر هـم 
ایـن  هدفـش  البـد  داشـته  ای  خواسـته  چنیـن 
بـوده کـه جـوری دسـت صـدام را بنـد کننـد کـه راه 

باشـد.  برگشـتی نداشـته 
طلبان  اصاح  که   ۷6 تا   6۸ سال های  بین    
نداشتند  نقشی  حاکمیت  در  و  بودند  کنار 

شما چه می کردید؟
نـه  و  هسـتم  طلبـان  اصـاح  سـخنگوی  نـه  بنـده 
وکیـل مدافـع شـان و نـه اینکـه معتقـدم اصـاح 
جامعـه  پیکـره  از  بافتـه  جـدا  تافتـه  یـک  طلبـان 
مـا  خـود  بچه هـای  طلبـان  اصـاح  هسـتند.  مـا 
هسـتند. بـا اتفاقاتـی کـه همین امسـال هـم افتاده 
یـا  لحظـه  در  نتیجـه  منتظـر  و  کـرد  تـاش  بایـد 
رفتـار  مخالـف  مـن  البتـه  نباشـیم.  مـدت  کوتـاه 
برخـی اصـاح طلبـان در ایـن دوره از انتخابـات 
بـودم. آقـای کروبـی خیلـی راحـت موضـع خود را 
اعـام کـرد. امـا اگـر مـن در آن روز کنـارش بـودم 
نمی گذاشـتم کـه آن کار را بکنـد و از آقـای همتـی 

بـه ایـن راحتـی و بـدون مقدمـه حمایـت کنـد.
 به چه دلیل؟

طرف مقابل حداقل چندین سـال بود که داشـت 
اوضـاع را بررسـی می کـرد. زیـر و بـم همـه قضایـا 
نمی گذاشـت  راحتـی  ایـن  بـه  و  می دانسـت.  را 
هسـتی اش را بـه باد فنا بدهند. آقایـان کارگزاران 

بـد باختنـد. خیلـی راحـت رو بـازی کردنـد. 
بودند  افرادی  جمله  از  محتشمی پور  آقای   
سایرین  با  مبارز  روحانیون  مجمع  در  که 

همراه شدند. 

وقتـی همـه چیـز به نفـع جامعـه روحانیـت پیش 
می رفـت و همـه چیـز بـه نـام اسـام و مسـلمین 
اعتـراض  روحانیـون  مجمـع  می شـد،  تمـام 
را  مسـلمین  و  اسـام  همـه  اینکـه  گفـت  و  کـرد 
بتوانیـم  و  قـرار دهیـم  تفکـرات گسـترده  ایـن  در 
رنـگ  یـک  بـه  و  بریزیـم  قالـب  یـک  در  را  همـه 
از  روحانیـون  مجمـع  نیسـت.  شـدنی  دربیاوریـم 
حمایـت  مـورد  و  کـرد  اسـتقال  اعـان  جامعـه 
امـام هـم قـرار گرفـت. امـام هـم قبـول نداشـت 
اینکـه  مخصوصـا  بگوینـد.  را  مطلـب  یـک  همـه 
دسـت نشـانده های حکومـت در راسـتایی حرکت 
فراگیـر  روحانیـت  نفـوذ  نگذارنـد  کـه  می کردنـد 
شـود. می گفتنـد روحانیـت بایـد بـه انـدازه شـعاع 
جمعیـت فراگیـر باشـد. نبایـد انجمـاد و خشـکی 
داشـته باشـد. اینگونه بود که پیشـنهاد شـد و امام 

هـم پذیرفتنـد. البتـه خیلی هـا هـم سـعی کردنـد 
کـه نگذارنـد ایـن اتفاق بیفتـد اما ایسـتادگی آقای 
تشـکیل  بـه  باالخـره  امـام  یـاران  دیگـر  و  کروبـی 

مجمـع منتهـی شـد. 
 اما با وجود همین تاش های آقای کروبی، 
مجمع از او برای انتخابات ریاست جمهوری 

۸4 و ۸۸ حمایت نکرد...
بـود  دارا  کـه  امتیازاتـی  تمـام  بـا  کروبـی  آقـای 
مقـداری قبـض و بسـطش مسـاله دار بـود. کسـی 
روزگار.  کنـد  بـازی  چـه  فـردا  چـه  کـه  نمی دانـد 
دیربـاز  از  بـود.  فـداکاری  و  باگذشـت  بسـیار  آدم 
بـی محابـا در خدمـت امـام و انقـاب بـود. هیـچ 
وابسـتگی بـه جایـی و کاری نداشـت. پـدرش هـم 
اینگونـه بـود. جـز فـداکاران و انقابیـون بـود. آن 
دیگـر  شـهر  بـه  شـهری  از  ایشـان  کـه  هـم  وقتـی 
تبعیـد می شـد نشـان مـی داد کـه دل باختـه امـام 
اسـت. اصـا کاسـبکارانه به امـام نـگاه نمی کرد. و 
امـام هـم انصافا با ایشـان خوب برخـورد می کرد. 

می خواسـت  مطلقـی  حکـم  امـام  از  کسـی  هـر 
متوجـه می شـدند کـه بایـد آقـای کروبـی هـم در 
جریـان باشـند. یعنـی تا این حد حضـرت امام به 
او اعتمـاد و اعتقـاد داشـت. ایشـان حضـرت امـام 
را بـه عنـوان یـک صالح بدون منازغ می شـناخت 
و قبـول داشـت. باالی حـرف امام امکان نداشـت 
امـا و اگـری بیـاورد. همانطـور کـه امام هم نسـبت 
بـه آقـای کروبـی ایـن دیـدگاه را داشـت. بـه یـک 
طرفینـی  عاقـه  ایـن  کـه  کـرد  ادعـا  بایـد  معنـا 
بـود. بـه هرحـال، آقـای کروبـی معصـوم کـه نبود. 
گاهـی وقتهـا هـم تحـت تاثیـر برخـی کارهـا قـرار 
می گرفـت و عکـس العمـل هم نشـان می داد. در 
آن دوره، بعضی هـا بـازی درآرودنـد و بـا کروبـی 

نکردنـد.  برخـورد  صادقانـه 
 از خود اعضای مجمع...

بلـه و همچنیـن دیگـران. و قـرار هـم بـر ایـن نبـود 
کـه چنیـن اقداماتـی از سـوی برخی نفـرات انجام 
بگیـرد. بنـده خدایـی شـوخی می کـرد و می گفـت 
کـه اول بنـا نبـود کـه بسـوزند عاشـقان/بعدا قـرار 
خاتمـی  کـه  جمعـی  در  عاشـقان.  بسـوزند  شـد 
و دیگـران هـم بودنـد حسـابی بـه آقـای خاتمـی 
را  برخـی  کـه  همان هایـی  مـورد  در  پرداختیـم. 
اصـاح  همیـن  از  و  دادنـد  قـرار  کروبـی  مقابـل 

بودنـد.  خودمـان  طلبـان 
به  داشتید؟  ارتباط  هم  با  سال ها  این  در   

ایران رفت و آمد می کردند؟
همیشـه  می آمـد.  ایـران  بـه  تابسـتان ها  همیشـه 
وقتـی  کـه  هسـتی  کسـی  اولیـن  تـو  می گفـت  هـم 
مـا هـم  زنـگ می زنـم.  او  بـه  ایـران می رسـم  بـه 
بـه نجـف و نـزد ایشـان می رفتیـم. در کنـار منـزل 
امـام جایـی را تهیـه کـرده بودند کـه محل درس و 
بحـث بـود. حـوزه نجـف بـا سـابقه چند دهـه خود 
گسـترده شـده بـود. منـزل حضرت امـام تقریبا در 
محـدوده مرکـزی نجـف قـرار گرفتـه بـود. ایشـان 
اصـرار داشـتند کـه منـزل امـام را بـه مدرسـه ای 
بـرای طلبـه پـروری تبدیـل کننـد. آنجـا بـه پاتـوق 

تبدیـل شـده بـود. 
 حتی می گفتند که برای تاسیس دفتر آیت 

اهلل صانعی آنجا رفته بودند.
بلـه ولـی اصـرار بـر ایـن کار هـم در همیـن راسـتا 
بـود. آقـای صانعـی تـداوم دهنـده حرکـت امـام 
بـرای  پاتوقـی  را  دارالزهـرا  کـه  همانطـور  بـود. 
صانعـی تبدیـل کـرده بـود، دفتـرش در نجف هم 

باشـد.  منظـور  همیـن  بـه  می توانسـت 
چه  ایشان  دغدغه  مهمترین  اواخر  این   

بود؟ 
اهـداف  کـردن  پیـاده  از  غیـر  ای  دغدغـه  ایشـان 
اسـام رسـول گرامـی اسـام و ائمـه معصومیـن 
نـوای  کـه  هرکسـی  باشـند.  داشـته  نمی توانسـتند 
امـام را بازگـو می کـرد چـه آقـای صانعـی باشـد و 
چـه آقـای منتظری او دنبالـش را می گرفت. همه 
دوسـتش داشـتند و بـرای او احتـرام قائـل بودنـد. 
آقـای خاتمـی و موسـوی او را قبـول داشـتند. هـر 
مجمـع  جلسـات  در  بودنـد  ایـران  در  هـم  وقـت 

می کردنـد.  شـرکت 

آقای محتشمی پور دغدغه 
ای غیر از پیاده کردن اهداف 
اسالم رسول گرامی اسالم و 

ائمه معصومین نمی توانستند 
داشته باشند. هرکسی که 
نوای امام را بازگو می کرد 

چه آقای صانعی باشد و چه 
آقای منتظری او دنبالش 
را می گرفت. همه دوستش 

داشتند و برای او احترام قائل 
بودند. آقای خاتمی و موسوی 

او را قبول داشتند. هر وقت 
هم در ایران بودند در جلسات 

مجمع شرکت می کردند
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نماینده مردم

پشت سر امام حرکت می کرد 

از  بیـش  کـه  هسـتید  چهره هایـی  از  یکـی  شـما   
آنکـه به لحـاظ سیاسـی و سـازمانی بـه قرابـت با 
آقـای محتشـمی پور شـناخته شـوید، به دوسـتی 
با ایشـان مشـهور بودید. این دوسـتی و مقارنت 

از چـه زمانـی آغاز شـد؟
نمایندگـی  از  قبـل  محتشـمی پور  آقـای  بـا  مـن 
مجلـس در دوره سـوم آشـنایی داشـتم. ایـن آشـنایی 
بـه زمانـی برمی گشـت کـه مـن در دفتر سیاسـی سـپاه 
و بعـد هـم دفتـر مطالعـات و تحقیقات جنـگ بودم. 
دوسـتان مـا مثـل آقـای ظریفیـان، مرحـوم آقـای 
مختلـف  جاهـای  االن  کـه  دیگـر  تعـدادی  و  نخعـی 
منظـور  و  داشـتند  شـهرت  چـپ  تفکـر  بـه  هسـتند، 

هـم چـپ اسـامی بـود نـه چـپ مارکسیسـتی؛ یعنـی 
و  اصاح طلـب  بگوینـد  اینکـه  جـای  بـه  زمـان  آن 
اصولگـرا، چـپ و راسـت بـود. مـا مجموعـه ای بودیـم 
کـه مطالبـات، مسـائل و موضوعـات فکـری چـپ را 

می کردیـم.  دنبـال 
آقـای  مثـل  شـخصیت هایی  بـا  زمـان  همـان  از 
همـه  رأس  در  و  محتشـمی پور  آقـای  و  خوئینی هـا 
شـخص امـام)ره( بـرای مـا فوق العـاده مهـم بودنـد. 
واالیـی  اهمیـت  امـام  حضـرت  دیدگاه هـای  هـم 
داشـتند و بالتبـع دیـدگاه یـاران و افـرادی کـه بـه امـام 
نزدیـک بودنـد؛ مانند آقای مهدی کروبی. آقای سـید 
محمـد خاتمـی آن موقـع زیاد مطرح نبود. ایشـان در 

آن مقطـع مدتـی در روزنامـه کیهـان بودنـد و بعـد بـه 
وزارت ارشـاد رفتند و وزیر ارشـاد شدند. آقای خاتمی 
هـم بـود، ولی ما بیشـتر با آقـای محتشـمی پور و آقای 

کروبـی محشـور بودیـم.
برگـزار  سـوم  مجلـس  انتخابـات  اثنـا  همیـن  در 
شـدم؛  کاندیـدا  رشـت  انتخابیـه  حـوزه  از  مـن  و  شـد 
زمانـی کـه انتخـاب شـدم و بـه مجلـس آمـدم، بیشـتر 
از گذشـته بـا آقـای محتشـمی پور مأنوس شـدم. آقای 

محتشـمی پور از تهـران بـه مجلـس آمـده بودنـد.
البتـه پیشـتر از اینهـا زمانـی که آقای محتشـمی پور 
و  مسـائل  دور  از  بودنـد،  ایـران  سـفیر  لبنـان  در 
ایشـان  بـه  و  می کردیـم  دنبـال  را  مباحث شـان 

الیاس حضرتی نماینده ادوار مجلس ورای اسامی که در دوره هایی با مرحوم سید علی اکبر محتشمی پور در مجلس حضور داشته است و 
اکنون به عنوان مدیر مسئول روزنامه اعتماد، یکی از افرادی است که سابقه دوستی اش با حجت االسام علی اکبر محتشمی پور به سال های 
دور باز می گردد؛ مودتی که بعد از مجلس ششم، بیشتر شد تا جایی که هر وقت حجت االسام محتشمی پور از نجف به تهران می آمدند، 
همراه شماری از دوستان صبحانه ای میهمان او می شدند و در آن از وضعیت کشور و منطقه بحث و صحبت می شد. الیاس حضرتی 
درباره ایشان تعبیر جالبی دارد؛ می گوید چشمان خود را ببندید و هر ویژگی ایده آلی که درباره یک روحانی می توانید، تصور کنید؛ همه این ویژگی ها در آقای 

محتشمی پور ظهور و بروز داشت. او ضمن ابراز تاسف از فقدان حجت االسام محتشمی پور گفت او می توانست منشأ اثر بیشتری باشد.

 نمایندگی مردم در ادوار مجلس و نگاه مرحوم محتشمی پور به مردم و ملت 
در گفت وگو با الیاس حضرتی 

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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نماینده مردم

بودیـم.  عاقمنـد 
در  محتشـمی پور  آقـای  حضـور  عمـر  امـا   

بـود. کوتـاه  مجلـس 
بلـه؛ چنـد نفر از نمایندگان مجلـس به عنوان وزیر 
بـه دولـت آقـای میر حسـین موسـوی معرفی شـدند؛ 
از جملـه آقـای محتشـمی پور که بـه عنوان وزیر کشـور 
بـه کابینـه پیوسـتند. بعـد از اینکـه ایشـان وزیـر کشـور 
شـد و مـا در مجلـس بودیـم، این ارتباط ادامه داشـت 
و در مجلـس بـه کارهایـی کـه ایشـان داشـت، کمـک 
رفسـنجانی  آقای هاشـمی  آنکـه  از  بعـد  می کردیـم. 
رئیس جمهـور شـدند، ایشـان را به عنـوان وزیـر کشـور 
انتخـاب نکردنـد و سـراغ کسـان دیگـر رفتنـد. ایشـان 
ارتبـاط مـا  بـاز  هـم مجلـه »بیـان« را راه انداختنـد و 

نزدیک تـر شـد. 
 شما هم در »بیان« حضور داشتید؟

مـن به جلسـاتی کـه در مجله بیان برگزار می شـد، 
از آن زمـان بـه بعـد جلسـاتی  رفـت و آمـد داشـتم. 
شـکل گرفـت و حـدود ۱0 تـا ۱5 نفـر از دوسـتان مـا کـه 
سـرویس،  دبیـران  یعنـی  می کردنـد  کار  »بیـان«  در 
سـردبیر یـا معـاون سـردبیر »بیـان« بودند بـه روزنامه 
»بیـان« رفتنـد و بعـد هـم کـه روزنامه »بیـان« توقیف 
شـد، آن جلسـات ادامـه داشـت و بیشـتر در دفتـر مـن 
تشـکیل می شـد. حـدود ده تـا پانـزده نفـر از دوسـتان 
بودنـد؛ از جملـه ذبیـح اهلل صفایـی نماینـده اسـدآباد 
کـه فـوت کردنـد؛ از آن جمع آقـای دوزدوزانی وهادی 

نخعـی هـم فـوت کردند. 
آقـای مبلـغ، سـینکی و طالـب زاده هـم از رفقایـی 
سـیر  ایـن  می کردنـد.  کار  و  بودنـد  هـم  بـا  کـه  بودنـد 
تـا همیـن  و  بـود  آقـای محتشـمی پور  بـا  مـا  آشـنایی 
اواخـر هروقـت ایشـان از نجـف می آمـد، آقـای حمیـد 
امامـی یـا آقـای سـینکی تمـاس می گرفتنـد کـه حـاج 
تشـکیل  ای  جلسـه  یـک  اسـت  آمـده  نجـف  از  آقـا 
بدهیـم. مـن هم ترتیب صبحانه می دادم و دوسـتان 
می آمدند و جمع می شـدند. درباره مسـائل صحبت 
و تحلیـل می کردیـم. ایـن ارتبـاط ادامه داشـت. گاهی 
دارالزهـرا  در  خودشـان  منـزل  در  جلسـات  ایـن  هـم 

می شـد.  تشـکیل 
 محصول شـناخت شـما از ایشـان در ایامی که 

به آن اشـاره کردید، چیست؟ 
یـک  واقعـی  ویژگی هـای  محتشـمی پور  آقـای 
روحانی را دارا بود. شـما هر چیزی که در رویاهای تان 
در ایـده آل های تـان بـرای یک روحانی مدنظر داشـته 
باشـید را بگوییـد؛ مثـًا روحانـی باید درسـش را خوب 
خوانده باشـد؛ پرهیزکار و اهل تقوا باشـد؛ خودساخته 
باشـد؛ ساده زیسـت باشـد؛ ذی طلبگـی داشـته باشـد؛ 
باشـد؛  بی ادعـا  باشـد؛  کم توقـع  بسـازد؛  کمتریـن  بـه 
داشـته  دینـی  درسـت  نـگاه  و  نگـرش  دینـی،  بینـش 
باشـد و بـه تبـع آن برخواسـته نـگاه سیاسـی درسـتی 
نباشـد؛  ادعـا  اهـل  باشـد؛  عمـل  اهـل  باشـد.  داشـته 
جـدی باشـد؛ اهـل شـوخی و مزاح هـای بیخـود نباشـد 
غیرعلمـا  و  علمـا  از  برخـی  کـه  گعده هایـی  اهـل  و 
دارنـد، نباشـد. مواضـع دقیـق و روشـن داشـته باشـد؛ 
روی مواضع دقیق و روشـنش ایسـتادگی، پافشـاری و 
مقاومـت کنـد؛ بـرای مواضـع خـودش هزینـه بدهـد و 
در عیـن حـال اهل تشـخیص و تکلیف هم باشـد. این 

ایـده آل در ذهـن ماسـت.  ویژگی هـای یـک روحانـی 
همـه ایـن ویژگی هـا در آقای محتشـمی پور جمع بود.
آقـای محتشـمی پور بـه لحـاظ سـامت اخاقـی، 
سـامت مالـی و سـامت فکـری نظیـر نداشـت. ایـن 
شـخص درسـت تربیـت شـده بـود، بـه خاطـر همیـن 
را  خـود  نوجوانـی  دوران  از  ایشـان  داشـت.  توفیـق 
بـه نجـف رسـاندند و در کنـار حضـرت امـام بودنـد و 

دنبـال می کردنـد. را دقیـق  ایشـان  مباحـث 
سیاسـی  دقیـق  بسـیار  مواضـع  اینکـه  رغـم  علـی 
داشـتند، ولـی سـعی می کـرد پشـت سـر امـام حرکـت 
کنـد. در پاریـس در کنـار امـام بـود. بعـد از انقـاب هم 

همینطـور حضـرت امـام را همراهـی کردنـد. 
مسـئولیت هایی را که به عهده شـان گذاشته شد را 
به خوبـی انجـام دادنـد؛ مثـًا آن زمانـی که مسـئولیت 
وزارت کشـور را به عهده داشـتند، وزیر کشـور مقتدری 

وقتـی  االن  نیسـت؛  کاره ای  االن  کشـور  وزیـر  بـودن. 
وزیـر کشـور می خواهـد بـه شـورای نگهبـان بـرود، یـک 
هفتـه قبـل زنـگ میزنـد که آقـا! یک وقـت بدهید من 
بیایـم و راجـع به انتخابات صحبـت کنم و بعد هم او 
می گوینـد: ایـن هفته نمی شـود، دو هفته دیگر بیایید. 
شـورای  بـود،  کشـور  وزیـر  محتشـمی پور  آقـای  وقتـی 
و  بـود  دیدن شـان  بـه  تـا  می خواسـت  وقـت  نگهبـان 

راجـع بـه انتخابـات صحبـت کنند. 
امـام  حضـرت  بـه  ایشـان  نامـه  نمونـه اش   

بـود. نگهبـان  شـورای  دربـاره 
بلـه. ایشـان در مجلـس سـوم بـا شـورای نگهبـان 
بحث های جدی داشـت و محکم ایسـتاد. کار به امام 
کشـید و حضـرت امـام آقـای انصـاری را بـرای داوری 
گذاشـت. آقـای انصـاری هـم داوری کـرد و حـق را بـه 

وزارت کشـور و آقـای محتشـمی پور داد. 
بـود،  کشـور  وزیـر  ایشـان  کـه  زمانـی  در  یعنـی 
از  کـدام  هـر  نمی توانسـت  نگهبـان  شـورای 
صندوق هـا را می خواسـت بـاال و پاییـن کنـد یـا دیـر 
بـاز کنـد یـا زود بـاز کنـد یـا بـاز نکنـد یـا گـزارش بدهـد 
آقـای  چـون  بـود؛  شـوخی  اینهـا  ندهـد.  گـزارش  یـا 
محتشـمی پور خـودش مشـکل نداشـت، سـالم بـود 

احتیاجـی  مسـئولیت  و  پسـت  صندلـی،  آن  بـه  و 
نداشـت، احسـاس می کـرد تـا زمانـی که آنجا هسـت 
را  بایـد کارهـای خـودش و مسـئولیت های خـودش 

دهـد. انجـام  محکـم  و  دقیـق 
 نگاه ایشان به مردم چگونه بود؟ 

آقـای محتشـمی پور هـم اهـل تفکـر و اندیشـه بـود 
و هـم نـگاه مردمـی داشـت و هـم اینکـه بـه نسـبت 
حکومـت مسـئولیتی روی دوشـش احسـاس می کرد. 
داسـتان ۸۸ که پیش آمد، زمانی که ایشـان احسـاس 
اصاح طلبـان  و  جوان هـا  بـه  جـا  هیـچ  در  می کـرد 
روی شـان  بـه  را  مسـاجد  همـه  و  نمی دهنـد  جایـی 
بسـته اند و حتـی اجـازه برگـزاری مراسـم دعای کمیل 
و ندبـه در خانه های شـان نمی دهنـد تـا نشسـت هایی 
داشـته باشـند، درهـای حسـینیه خودشـان را بـاز کـرد.

 که آن هم پلمب شد.
پلمـب  را  ایشـان  حسـینیه  و  آمدنـد  زمانـی  بلـه؛ 
کردنـد. ایشـان آن موقـع احسـاس کردنـد کشـور دچار 
بـه خاطـر  نظـر مـن  بـه  و  داخلـی می شـود  درگیـری 
احسـاس  برونـد.  نجـف  بـه  کـه  داد  ترجیـح  همیـن 
می کردنـد اگـر اینجـا می ماندنـد، بایـد درگیـر شـوند، 
را  آن  و  نداشـت  اعتقـادی  داخلـی  درگیـری  بـه  امـا 
فلـذا  می دانسـت؛  داخلـی  فرسایشـی  جنـگ  یـک 
جـزو کسـانی بـود کـه ترجیـح داد در آن مقطع فاصله 
بگیـرد و هجـرت کنـد. هجـرت معنای وسـیعی دارد و 

ایشـان هجـرت را بـرای خیلـی از افـراد معنـا کـرد.
بیـت  موسسـه  و  نبودنـد  بیـکار  هـم  آنجـا  البتـه 
آنجـا  و  دادنـد  سـامان  و  سـر  نجـف  در  را  امـام)ره( 
هـم  آخـر  روز  تـا  و  کـرد  تبدیـل  مرکزیتـی  بـه  را 
مختلـف  شـخصیت های  بـا  و  می آمدنـد  مرتـب 
همـه  بـرای  الگویـی  ایشـان  انشـاهلل  داشـتند.  ارتبـاط 
شـخصیت های سیاسـی، علمـا و مخصوصـا علمایـی 
در  می توانـد  هـم  روحانـی  یـک  ببیننـد  کـه  باشـد 
از  و هـم در مبـارزات بعـد  انقـاب  از  مبـارزات قبـل 
در  هـم  و  اجرایـی  مسـئولیت های  در  هـم  و  انقـاب 
مسـئولیت های فکری باشـد، ولی آلوده نشـود و سالم 
بماند. فکر و اندیشـه سـالم داشـته باشـد و ثابت قدم 
باشـد. هـر روز اعوجـاج نداشـته باشـد و بـا جابه جایـی 
یـا  خـودش  مسـئولیت های  جابه جایـی  و  قـدرت 

شـود.  عـوض  مواضعـش  دیگـری 
ایشـان ثبـات داشـتند؛ نـه اهـل افـراط بودنـد و نـه 
اهـل تفریـط. می خواسـتند اسـاس نظـام باقـی بماند 
طـرف  آن  از  بپاشـد.  هـم  از  نظـام  نمی خواسـت  و 
انحرافـات و اعوجاجـات را برنمی تافـت و مرتـب بـا 
آنهـا برخورد می کـرد. نامه های محرمانه می نوشـت. 
مـن مطمئنـم ایشـان نامه هـای زیـادی بـه مسـئولین 
بـاال نوشـته اسـت کـه فوق العـاده سـری و محرمانـه 
یعنـی  اسـت؛  نشـده  متوجـه  کسـی  االن  تـا  و  اسـت 
اینطـور نبـود که دیدگاه های خودشـان را منتقل نکند. 
آقـای  و  شـما  ششـم  مجلـس  در  گویـا   
شـدید.  پارلمـان  وارد  هـم  بـا  محتشـمی پور 

بـود؟  چـه  ماجـرا 
بـرای  انتخابـات مجلـس ششـم  لیسـت محـوری 
جبهـه مشـارکت بـود. آن زمـان اوج محبوبیـت جبـه 
مشـارکت بـود. آقـای سـید محمـد خاتمـی رای آورده 
بـه  کـه  هـم  حزبـی  کار  و  بـود  شـده  رئیس جمهـور  و 

آقای محتشمی پور 
به لحاظ سالمت 
اخالقی، سالمت 

مالی و سالمت 
فکری نظیر نداشت. 
این شخص درست 
تربیت شده بود، به 
خاطر همین توفیق 

داشت. ایشان در 
کنار حضرت امام 

بودند و مباحث 
ایشان را دقیق دنبال 

می کردند
مواضع بسیار دقیق 

سیاسی داشتند، 
ولی سعی می کرد 

پشت سر امام 
حرکت کند. در 

پاریس در کنار امام 
بود. بعد از انقالب 

هم همینطور 
حضرت امام را 
همراهی کردند

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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آقـای خاتمـی وابسـته بـود، خیلـی رونـق داشـت. در 
تهـران هـم معمـوالً در هـر انتخاباتـی یـک تشـکیات 
و مجموعـه ای گل می کنـد و لیسـتش محـور می شـود. 
آقـای محتشـمی پور در لیسـت جبهـه مشـارکت بـود. 
مـن هـم در تهران کاندیدا شـدم، اما در لیسـت جبهه 
محمدرضـا  آقـای  یعنـی  نگرفتـم؛  قـرار  مشـارکت 
خاتمـی بـا من صحبت کرد. ما با هم دوسـت بودیم. 
ایشـان گفـت مـا در شـورای مرکـزی جبهـه مشـارکت 
مصوبـه ای داریـم مبنـی بـر اینکـه نماینده-هایـی کـه 
االن مجلـس هسـتند، اگـر بیاینـد و در تهـران کاندیـدا 
موجـی  چـون  نمی گذاریـم؛  لیسـت  در  مـا  بشـوند، 
ایجـاد شـده و خیلـی از نماینده هـا از شهرسـتان ها بـه 
تهـران می آینـد تـا نامـزد شـوند. مـا هـم بـرای اینکـه 
جلوی این موج را بگیریم، گفتیم در لیست قرارشان 
نمی دهیـم تـا شـاید ایـن مانـع باشـد. اتفاقـاً مانع هم 

شـد و خیلی هـا بـه شهرسـتان خودشـان برگشـتند. بـه 
مـن هـم گفتنـد اگـر شـما در رشـت کاندیـدا بشـوید، 
می کنیـم.  مشـورت  شـما  بـا  هـم  گیـان  بـرای  حتـی 
مـن گفتـم: نـه تصمیـم گرفتـه ام و قطعـاً بـه تهـران 
می آیـم و شـما هـم کار خوبـی می کنیـد کـه در لیسـت 

نمی دهیـد. قـرار 
بـرای  بعـداً  مـن  افتادیـم.  آنهـا  لیسـت  از  مـا 
سـخنرانی بـه دانشـگاه رفتـم. آن زمـان آقای هاشـمی 
رفسـنجانی هـم بـرای مجلـس ششـم کاندیـدا شـده 
کـه  بـود  خبرنـگاری  یـا  دانشـجو  نمی دانـم  بودنـد. 
آنجـا از مـن پرسـید: نظـر شـما راجع به کاندیدا شـدن 
موقـع  آن  اصاح طلب هـا  چیسـت؟  آقای هاشـمی 
رفسـنجانی  آقای هاشـمی  کاندیداتـوری  مخالـف 
کتـاب »عالیجنـاب سـرخپوش«  اکبـر گنجـی  بودنـد. 
را نوشـته بـود. مـن بـه آن دانشـجو یـا خبرنـگار گفتـم: 

مـن سـوابق مبارزاتـی و قبـل از انقـاب آقای هاشـمی 
ایشـان  مدیریـت  می کنـم،  تقدیـس  را  رفسـنجانی 
نقـد  قابـل  را  بودنـد  رئیس جمهـور  کـه  دورانـی  در 
و  کاندیـدا  شدن شـان مخالـف هسـتم  بـا  و  می دانـم 
معتقـدم کـه ایشـان شـخصیت واالیـی دارنـد و االن 
نبایـد بـه مجلـس بیاینـد. شـرایط بـرای کاندیداتـوری 
ایشـان مناسـب نیسـت و مـن نگرانـم مـردم همـان 
برخـوردی که با آقای ناطق داشـتند، با آقای هاشـمی 
داشـته باشـند. فردایش هم روزنامه »بیان« آن زمان 
کـه تیـراژ خوبی هم داشـت تیتـر زد؛ الیـاس حضرتی: 
آقـای  بـا  کـه  برخـوردی  همـان  انتخابـات  در  مـردم 
ایـن  کـرد.  آقای هاشـمی خواهنـد  بـا  ناطـق داشـتند، 
مصاحبـه باعـث شـد کارگـزاران هـم مـا را از لیسـت 

درآوردنـد.  خودشـان 
مـا وسـط ماندیـم. البتـه بعداً لیسـتی تنظیم شـد؛ 

عیسـی  و  شـمس الواعظین  ماشـاءاهلل  آقـای  یعنـی 
سـحرخیز لیسـتی بـه نـام روزنامه نـگاران دادنـد. نـام 
ایشـان  هـم  چـون  بـود.  محتشـمی پور  آقـای  و  مـن 
در  و  بـودم  روزنامه نـگار  هـم  مـن  و  داشـت  روزنامـه 
یـادم نمی آیـد  بـودم.  کـرده  کار  روزنامـه همبسـتگی 
لیسـت  ولـی  نـه،  یـا  بودیـم  گرفتـه  را  اعتمـاد  هنـوز 
روزنامه نـگاران موثـر بـود. تاش هـای فـردی مـن هم 
خیلـی زیـاد بـود. مـن خـودم تمـام ترک های تهـران و 
گیانی هـای تهـران و ورزشـکاران را بسـیج کـردم. در 
بیـن دانشـجوها هـم نفـوذ خوبـی داشـتم. در در رای 
گیـری کـه در دفتـر تحکیـم وحـدت آن زمان داشـتند، 
نفـر دوم یا سـوم شـدم در لیسـت دفتر تحکیـم بودم. 
انتخابـات تمـام شـد و مـن نفـر 29ام تهـران شـدم و 
آقـای محتشـمی پور نفـر ۳2 ام شـد. آقـای منتجب نیا 
رفسـنجانی  آقای هاشـمی  بـود.  27ام  یـا  26ام  نفـر 

نفـر ۳0 ام بـود. دعـوا شـد. آقـای تاجـزاده کـه آن زمان 
کـه  بـود  معتقـد  بـود،  کشـور  وزارت  سیاسـی  معـاون 
بایـد آرای اکبـر رحمانـی که یک زمان اسـتاندار تهران 
بـود و در انتخابـات نامـزد شـده بـود، بـه دلیـل تشـابه 
اسـمی بـا اکبر هاشـمی بهرمانـی به نام آقای هاشـمی 
را  صندوق هـا  دوبـاره  شـود.  خوانـده  رفسـنجانی 
و  مـن  نهایتـا  و  کردنـد  باطـل  را  تعـدادی  شـمردند. 
آقـای رجایـی از لیسـت خـارج شـدیم. آقای هاشـمی 
نفـر 26ام شـد. آقـای منتجب نیـا و مـن بیـرون آمـدم. 
نیاوردنـد  رای  هـم  رحمانـی  و  محتشـمی پور  آقـای 
و مـا ۴ نفـر بـه مرحلـه دوم رفتیـم تـا از بیـن مـا 2 نفـر 

انتخـاب شـود.
آقـای  محتشـمی پور،  آقـای  شـما،  یعنـی   

رحمانـی؟ اکبـر  آقـای  و  منتجب نیـا 
ارتباطـات  تهـران  نفـر، مـن در  بیـن مـا ۴  از  بلـه. 
هـم  دوم  مرحلـه  انتخابـات  داشـتم.  خوبـی  خیلـی 
دیگـر آن شـور و حـال مرحلـه اول را نـدارد و آن کسـی 
کـه ارتباطـات و تشـکیات خوبـی دارد، می توانـد رای 
تـا   ۴ هـر  چـون  گفـت:  هـم  مشـارکت  جبهـه  بیـاورد. 
نمی کنـم.  ورود  هسـتند،من  اصاح طلـب  نیروهـای 
کارگـزاران هـم گفـت بـه مـا ربطـی نـدارد. مـا ۴ نفـر 
خـودم  مـن  گفتـم:  بچه هـا  بـه  مـن  کردیـم.  رقابـت 
می کنیـد،  تـاش  مـن  بـرای  قـدر  هـر  و  هسـتم  کـه 
مـا  کنیـد.  تـاش  هـم  محتشـمی پور  آقـای  بـرای 
تمرکـز را روی تبلیـغ خودمـان و  آقـای محتشـمی پور 
گذاشـتیم. انتخابـات انجـام شـد و من نفـر اول و آقای 
محتشـمی پور هـم نفـر دوم از تهـران شـد و مـا بـا دو 

مـاه فاصلـه بـه مجلـس رفتیـم. 
وقتـی بـه مجلـس رسـیدیم تیرمـاه بـود. در مجلـس 
فعـال  ایشـان  بودیـم.  محتشـمی پور  آقـای  بـا  ششـم 
بودنـد و بـا هـم بحـث می کردیـم. آقـای محتشـمی پور 
مجلـس  در  منتهـا  داشـتند.  را  خودشـان  دیدگاه هـای 
ششـم مشـکلی پیـش آمـد. مشـکل ایـن بـود کـه محـور 
ترمـز  کروبـی  آقـای  بـود.  مشـارکت  جبهـه  دسـت  کار 
را  کار  همیـن  هـم  محتشـمی پور  آقـای  و  بـود  تنـدروی 
انجـام مـی داد. آقـای محتشـمی پور هـم کمـک می کـرد 
کـه اتفـاق ویژه ای نیفتد؛ چون دوسـتان ما تندروی هایی 
شـروع کـرده بودنـد که ما تـا االن داریم تـاوان می دهیم. 
آقـای محتشـمی پور تـاش زیـادی کردنـد تـا جلـوی این 
تندروی ها را بگیرند. ما در مجلس ششـم هیأت رئیسـه 
جبهه اصاحات داشـتیم که شـماری از شـیوخ و بزرگان 
اصـاح طلـب ماننـد آقـای سـرحدی زاده، بهـزاد نبـوی، 
حضـور  آن  در  مرعشـی  آقـای  و  خاتمـی  رضـا  محمـد 
داشـتم  را  همبسـتگی  حـزب  مـن  زمـان  آن  داشـتند. 
آنجـا  و  بـودم  همبسـتگی  حـزب  فراکسـیون  رئیـس  و 
همیشـه  محتشـمی پور  آقـای  داشـتیم.  نشسـت هایی 
ایشـان  از  نماینـدگان  از  زیـادی  تعـداد  و  بـود  محـور 
حرف شـنوی داشـتند؛ ایشـان هـم تـاش می کردند بین 
تنـدروی ایـن دوسـتان و تندروی هـای حکومت، تعادلی 

ایجـاد کننـد تـا کار بـه بن بسـت نرسـد.

آقای 
محتشمی پور 
همیشه محور بود 
و تعداد زیادی 
از نمایندگان 
از ایشان 
حرف شنوی 
داشتند؛ ایشان هم 
تالش می کردند 
بین تندروی 
این دوستان و 
تندروی های 
حکومت، تعادلی 
ایجاد کنند تا کار 
به بن بست نرسد
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زندگـی سیاسـی -  اجتماعـی مرحـوم حجت االسـام 
والمسـلمین سـیدعلی اکبر محتشـمی پور را می شـود 
بـه چنـد بخـش تقسـیم کـرد. بخـش نخسـت، دوران 
پیـش از پیـروزی انقـاب اسـامی و مبـارزه بـا رژیـم 
بـه  او  هجـرت  دوم  بخـش  و  ایـران  در  ستمشـاهی، 
نجف اشرف و تاش و مجاهدت های وی در خدمت 
امـام)ره( و نیـز همراهی با رهبر خود در نوفل لوشـاتو 
بـود.  وی  دسـتورهای  انجـام  و  امـام  از  حفاظـت  و 
بخـش سـوم، دوران سـفارت او در سـوریه و اقدامـات 
او  ضد صهیونیسـتی  برنامه ریزی هـای  و  انقابـی 
سـازماندهی  و  مقاومـت  اولیـه  هسـته  ایجـاد  ماننـد 
نیروهـا بـود کـه اینجانـب در ایـن بخش هـا از نزدیـک 
بـا ایشـان آشـنایی نداشـتم و شایسـته ایسـت در هـر 
بخشـی، عزیزانـی کـه بـا او بودنـد خاطـرات و مطالب 

ارزشـمند و آموزنـده آن ایـام را بیـان کننـد.
بخـش چهـارم زندگـی آن مرحـوم، پـس از بازگشـت 
بـه ایـران و بخصـوص از زمـان حضـور وی در دولـت 
و تصدی وزارت کشـور در دولت مهندس میرحسین 
شـورای  مجلـس  بـه  ورود  آن  از  پـس  و  موسـوی 
اسـامی بـود کـه اینجانـب در همـه این دوره هـا با وی 

رفاقـت و همـکاری نزدیـک داشـتم
و  مدیریـت  قـدرت  و  تدبیـر  کشـور،  وزارت  در    -۱  
قاطعیـت او در امـور زبانـزد خـاص و عـام بـود و در 
بیشـترین  نخسـت وزیر  از  پـس  دولـت  وزرای  میـان 
نقـش و اثرگـذاری را داشـت و ارتبـاط بـا امـام راحـل 
در اعتمـاد بـه او و عاقـه وافـر نخسـت وزیر و اغلـب 
وزرا و زیرمجموعـه دولـت بـر اقتـدار او افـزوده بود. در 
همـان ایـام بیـن او و مرحوم مهدی موحـدی کرمانی 
اختافـی پیـش آمد که به اسـتعفای نماینـده امام در 
شـهربانی و پذیـرش اسـتعفا از جانـب امـام انجامیـد 

و بافاصلـه حکـم نمایندگـی امام و ریاسـت سـاعس 
شاجا برای اینجانب صادر شد و در نتیجه هماهنگی 

بیـن شـهربانی و وزارت کشـور بیشـتر گردیـد.
ریاسـت  آغـاز  و  امـام  حضـرت  رحلـت  از  پـس    -2  
او  رفسـنجانی،  آیت اهلل هاشـمی  مرحـوم  جمهـوری 
وارد دولـت نشـد و در انتخابات میانـدوره ای مجلس 
نماینـده  به عنـوان  و  شـد  تهـران  کاندیـدای  سـوم 
مـردم وارد مجلـس گردیـد. طبـق آیین نامـه داخلی، 
او کمیسـیون امـور دفاعـی را انتخـاب کـرد کـه بنـده 
و  عاقـه  به دلیـل  داشـتم،  برعهـده  را  آن  ریاسـت 
ارادتی که نسـبت به ایشـان داشتم بافاصله ریاست 
کمیسـیون را بـا جلـب نظر اعضا به وی واگـذار کردم، 
اگـر چـه بـه جهـت آشـنایی بیشـتر بـه امـور نظامـی، 

اداره می کـردم. را  عمـًا خـودم کمیسـیون 
 ۳-  از سـال 65 کـه جمعـی 6-7  نفـره هسـته اولیـه 
غیر رسـمی  به صـورت  را  مبـارز  روحانیـون  مجمـع 
فـراوان  البی هـای  و  تاش هـا  بـا  و  دادیـم  تشـکیل 
مبـارز  روحانیـت  جامعـه  در  انشـعاب  بـا  همزمـان 
هیـأت مؤسـس و شـورای مرکـزی مجمـع روحانیـون 
امـام  بـا جلـب موافقـت و حمایـت حضـرت  مبـارز 
و  ثابـت  پـای  محتشـمی پور،  مرحـوم  شـد،  تشـکیل 
مؤثـر آن تشـکیات بـود کـه تـا زمـان فـوت همچنـان 

داشـت. را  آن  عضویـت 
و  احـزاب  اسـامی،  انقـاب  پیـروزی  اوایـل  از    -۴  
گروه هـای سیاسـی موسـوم بـه خـط امـام، بـا جمـع 
و  تنگاتنـگ داشـته  ارتبـاط  اولیـه مجمـع روحانیـون 
مـورد حمایـت آنهـا بودنـد و در مراسـم مربـوط بـه 
آن گروه هـا در سـخنرانی ها، میزگردهـا و مناظره هـا، 
اردوهـا و راهپیمایی هـای ۱۳ آبـان و امثـال آن، جمـع 
مزبـور کـه مرحـوم محتشـمی پـور نیـز در آن حضـور 

فعـال داشـت شـرکت مؤثـر داشـتند.
 5-  در سـال 7۱ پـس  از رد صاحیـت جمـع زیـادی از 
نامزدهـای خـط امامـی و ایجاد فضای بسـیار مسـموم 
سیاسـی علیـه یـاران و پیـروان راسـتین امـام راحـل، در 
انتخابـات و در  آنهـا در  نتیجـه شکسـت تقریبـاً همـه 
بـر  مبنـی  مبـارز  روحانیـون  مجمـع  تصمیـم  آن  پـی 
تعلیق تمامی فعالیت های سیاسـی و به تبع آن سـایر 
حجت االسـام  پیشـنهاد  بـا  امامـی،  خـط  گروه هـای 
والمسـلمین مهـدی کروبـی کـه تولیـت حـوزه حضرت 
عبدالعظیـم)ع( از سـوی مرحـوم آقـای خلخالـی بـه 
ایشـان واگـذار شـده بـود، اینجانب مدیریـت آن حوزه و 
پـس از مدتـی تولیت آن را برعهده گرفتم و به سـرعت 
حجج االسـام  آقایـان  و  محتشـمی پور  مرحـوم  از 
بیـات  اسـداهلل  و  خامنـه ای  سـیدهادی  والمسـلمین 
به عنـوان اعضـای هیـأت مدیـره و مشـاوران و اسـتادان 
حـوزه دعـوت کـردم و بـا ورود و مدیریـت ایـن جمـع 
مدرسـه  آن  کروبـی،  آقـای  مالـی  کمک هـای  بـا  البتـه 
بـود  شـده  متوقـف  و  راکـد  کـه  بـزرگ  بسـیار  علمیـه 
حوزه هـای  منظم تریـن  و  بهتریـن  از  یکـی  به صـورت 
علمیـه کشـور درآمـد. بالـغ بـر ۴00 طلبـه مـرد و زن تـا 
سـطوح عالیـه در آن حـوزه تدریـس می کردنـد و عـاوه 
بـر اسـتادان بنـام سـابق حـوزه ماننـد آقایـان خدایـی، 
محتشـمی پور،  آقایـان  و...  درجـه ای  حسـین  سـید 
دروس  و...  سـلطانی  یحیـی  اینجانـب،  خامنـه ای، 
و...  اخـاق  تفسـیر،  کفایتیـن،  مکاسـب،  لمعتیـن، 
تدریـس می کردند و به شـهادت اسـاتید، طاب وحتی 
مدیریـت حوزه علمیه قم به صـورت یکی از قوی ترین 
و منظم تریـن حوزه هـای کشـور ظاهـر گردیـد. در سـال 
و نهادهـا، چنـد  بـا تحریـک برخـی مسـئوالن  کـه   75
طلبـه ماجراجـو در آن حـوزه ایجاد تشـنج کـرده و مانع 
برگزاری کاس های درس اسـتادان شـدند و در نهایت 
تحویـل  را  مدرسـه  آن  قـم  علمیـه  حـوزه  مدیریـت 
مرحـوم  داد،  تحویـل  ری شـهری  آقـای  بـه  و  گرفـت 
آقـای محتشـمی پـور به طـور گسـترده تر بـه ارتبـاط بـا 
فعـاالن سیاسـی، همـکاری بـا مجمـع روحانیـون مبارز 
و زمینه سـازی بـرای برگـزاری موفقیت آمیـز انتخابـات 
ریاسـت جمهوری سـال 76 پرداخـت و انصافـاً در ایـام 

تبلیغـات انتخاباتـی، بسـیار فعـال و اثر گـذار بـود.
 6-  در انتخابات سـال ۸۴ و ۸۸، حضوری گسـترده و 
مؤثر داشـت  و بعد مهاجرت به نجف اشـرف و اداره 
بیت امام و مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار امام و تدریس 
را  امیرمؤمنـان)ع(  شـریف  مرقـد  جـوار  در  طـاب 

برگزید.
و  مؤمـن  بسـیار  فـردی  محتشـمی پور  مرحـوم    -7
خداترس، متقی و پاکدامن، قاطع، دلسـوز، مردمی، 
بیـت  اهـل  بـه  بـود.  واقعـی  امامـی  خـط  و  انقابـی 
عصمـت و طهـارت)ع( فوق العـاده ارادت و عاقـه 
احیـا،  عـزاداری،  برنامه هـای  اجـرای  لـذا  و  داشـت 
دعـا و توسـل را جـزو برنامه هـای اصلـی زندگـی خـود 
می دانسـت. از ایـن جهت منزل او بـه دارالزهرا)س( 
تبدیـل شـد و بـه کانونی بـرای نیروهـای انقابی، خط 
دارای  او  درآمـد،  بیـت)ع(  اهـل  عاشـقان  و  امامـی 

هـوش بـاالی سیاسـی و مدیریـت قـوی بـود.
روحـش شـاد و مجـاورت با اجـداد طاهرینـش بهره و 

نصیـب او باد.

خط امامی واقعی 
 روایت رسول منتجب نیا از نیم قرن رفاقت وهمکاری

با مرحوم محتشمی پور

در وزارت کشور، 
تدبیر و قدرت 

مدیریت و قاطعیت 
او در امور زبانزد 

خاص و عام 
بود و در میان 

وزرای دولت پس 
از نخست وزیر 

بیشترین نقش و 
اثرگذاری را داشت 

و ارتباط با امام 
راحل در اعتماد 

به او و عالقه وافر 
نخست وزیر و اغلب 
وزرا و زیرمجموعه 

دولت بر اقتدار او 
افزوده بود

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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 دریافـت شـما از مشـی سیاسـی و مـرام فکـری 
چیسـت؟ ایشـان 

مشـی سیاسـی آقـای محتشـمی، قرابـت بـه جنـاح 
چـپ، انقابـی گـری، دفـاع از مظلـوم و تـوده محـروم، 
و  داری  سـرمایه  چپـاول  و  ظلـم  برابـر  در  ایسـتادگی 
در  نوجوانـی  دوره  از  او  بـود.  حجتیـه  انحرافـی  خـط 
ارتبـاط بـا نهضت امـام خمینـی)س( و مبـارزات دینی 
مرجـع  و  مـراد  عنـوان  بـه  ایشـان  دیکتاتـوری  ضـد  و 
دینـی و سیاسـی اش قـرار داشـت. آقـای محتشـمی از 
دوره طلبگـی در قـم تـا زندانـی شـدن امـام در تهـران و 
تبعیدشـان به نجف و سـپس در نوفل لوشـاتو در رکاب 
امـام بـود. مبـارزه با سـلطه گـری آمریـکا و رژیم وابسـته 
شـاه و حمایت از سـتم دیدگان و مغضوبان در داخل و 
خـارج، چـه در ایـران یـا در فلسـطین و لبنان و ... درسـی 

اصالح طلبی  اصول گرا 
روایت مصطفی معین از مشی سیاسی و انقالبی و مبارزاتی علی اکبر محتشمی پور 

بزرگـوارش  و مکتـب فکـری جـد  از میـراث  بـر گرفتـه 
امـام علـی ع بـود کـه فرمـود "کونـوا للظالـم خصمـا" و 

للمظلـوم عونـا". 
 بسـیاری از معتقدیـن و حتـی منتقدین جریان 
مبـارزی  را  محتشـمی پور  مرحـوم  اصاحـات 
خـط امامـی و در تـراز چـپ اسـامی می داننـد. 
بـه  معتقـد  و  اصـول  بـر  ایسـتاده  سیاسـتمداری 
علیـه  مقاومـت  انقـاب،  نظـام،  امـام،  مبانـی 
اسـتکبار.  بـا  مبـارزه  و  صهیونیسـتم  اشـغالگری 
و  آرمانخواهـی  ایـن  از  جلوه هایـی  چـه  شـما 
چهره هـای  مصمم تریـن  از  یکـی  اصولگرایـی 

دیدیـد؟  اصاح طلـب 
از نظـر مـن آقـای محتشـمی اصـاح طلبـی اصـول 
گراسـت کـه صادقانـه و شـجاعانه پایبنـدی خـود را در 

مقـام حـرف و عمـل بـر مبانـی امـام و انقـاب و مبـارزه 
در دو جبهه ضد اسـتبدادی و اسـتکبار سـتیزی و مبارزه 
بـا صهیونیـزم نشـان داد. نمونـه ایـن مجاهـدت را در 
سـازمان دهـی هسـته های مقاومـت و تشـکیل حـزب 
فلسـطینی  مبـارزان  از  جـدی  حمایـت  و  لبنـان  اهلل 
سـال  فروردیـن  در  دارم  یـاد  بـه  شـمرد.  بـر  می تـوان 
۱۳6۱ کـه ریاسـت دانشـگاه شـیراز را بـر عهـده ام بـود بـا 
تعدادی از دوسـتان جهادسـازندگی فارس بـرای دیدار 
بـا شـخصیت های علمـی و سیاسـی سـوریه و لبنـان و 
مبـارزان انقابـی فلسـطینی سـفری بـه سـوریه و لبنـان 
ایـران  سـفیر  محتشـمی  آقـای  زمـان  آن  در  داشـتیم. 
در سـوریه بـود و سـفارت ماقات هـای مـا را بـا رئیـس 
بنیانگـذاران  از  ابوجهـاد  یـاد  زنـده  دمشـق،  دانشـگاه 
اصلـی الفتـح، محمـد مهـدی شـمس الدیـن رئیـس 

اول هاشمی  دولت  در  طی سال های ۱۳6۸ -۱۳72  دوره  دو  در  است . مصطفی معین  چپ  باسابقه جانح  نیروهای  از  مصطفی معین 
رفسنجانی و سال های ۱۳76 -۱۳۸2 در دولت خاتمی جمعاً به مدت ۱0 سال عهده دار مقام وزارت علوم بوده است. معین همچنین نماینده 
مردم شیراز در مجلس اول نیز بود او که از نزدیک با مرحوم حجت االسام والمسلمین سید علی اکبر محتشمی پور آشنا بوده و همکاری 
داشته است : معتقد است : مشی سیاسی آقای محتشمی، قرابت به جناح چپ، انقابی گری، دفاع از مظلوم و توده محروم، ایستادگی در برابر 
ظلم و چپاول سرمایه داری و خط انحرافی حجتیه بود. او از دوره نوجوانی در ارتباط با نهضت امام خمینی)س( و مبارزات دینی و ضد دیکتاتوری ایشان به 
عنوان مراد و مرجع دینی و سیاسی اش قرار داشت. به گفته آقای معین ، آقای محتشمی اصاح طلبی اصول گراست که صادقانه و شجاعانه پایبندی خود را در 

مقام حرف و عمل بر مبانی امام و انقاب و مبارزه در دو جبهه ضد استبدادی و استکبار ستیزی و مبارزه با صهیونیزم نشان داد.
گفت وگویی کوتاه با مصطفی معین درباره ویژگی های شخصیتی و سیاسی مروم محتشمی پور را با هم می خوانیم .

نماینده مردم

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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مجلس اعای شـیعیان لبنان، سـید حسین فضل اهلل 
مرجـع دینی مبـارز و نواندیش لبنانی و بازدید ازجنوب 
لبنان را برنامه ریزی کرد. مدت کوتاهی بعد از آن سفر 
بـود کـه جنـوب لبنان بـه اشـغال رژیم صهیونیسـتی در 
آمد و سردار احمد متوسلیان و موسوی کاردار ایران در 
بیـروت بـه اسـارت فاالنژها در آمدند. در دو یا سـه سـال 
بعـد بـود که مرحوم محتشـمی در محل سـفارت مورد 
تـرور صهیونیسـت ها قـرار گرفـت و بـه شـدت مجـروح 

. شد
محتشـمی  آقـای  دیگـر  پایمردی هـای  جملـه  از 
ایسـتادگی او در برگـزاری قانونـی انتخابـات دوره سـوم 
مجلـس بـود . در دولـت دوم آقـای مهنـدس موسـوی، 
در  و  شـد  انتخـاب  کشـور  وزارت  بـه  محتشـمی  آقـای 
انتخابات مجلس سوم که من هم به نمایندگی مردم 
محتشـمی  آقـای  شـدم،  انتخـاب  مجلـس  در  تهـران 
خیلـی محکـم در مقابـل دخالت)بـه نوعـی نظـارت 
مجلـس  انتخابـات  در  نگهبـان  شـورای  اسـتصوابی( 
ایسـتاد و بـا حمایـت امـام از آرای مـردم صیانت نمود. 
در ابتـدای مجلـس سـوم هـم علیرغـم پیشـنهاد آقـای 
محتشـمی بـه عنـوان وزیـر کشـور بـا امضـای بیـش از 
یکصـد تـن از نماینـدگان به آقای هاشـمی رفسـنجانی، 
ایشـان آقای عبداهلل نوری را برای تصدی وزارت کشـور 

بـه مجلـس معرفـی کـرد.
شـما جلـوه دیگـری از آن آرمـان خواهـی و روحیـه 
انقابـی را در دفـاع آقـای محتشـمی از عـراق در مقابل 
تجـاوز و اشـغال آن کشـور توسـط آمریـکا می بینیـد کـه 
به بهانه ۱۱ سـپتامبر در تابسـتان سـال ۱۳69 آغاز شـده 
بـود. در آن زمـان مـن وزیـر فرهنـگ و آمـوزش عالی در 
دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی بودم. در یکی از 
جلسـات دولـت کـه تجـاوز آمریکا بـه عـراق و چگونگی 
اینکـه  از  مـن  بـود،  بحـث  مـورد  ایـران  گیـری  موضـع 
مواضع ایران با هم پیمانان آمریکا و ناتو مانند کنعان 
اورن رئیـس جمهـور نظامی ترکیه در یک جهت باشـد 

انتقـاد کـردم. در همـان روزهـا مرحـوم محتشـمی بـا 
مقایسـه صـدام حسـین بـا خالدبـن ولیـد، از مقاومـت 
عـراق در برابـر تجـاوز و اشـغالگری آمریـکا دفـاع کـرده 
بـود. آقای هاشـمی بـا ایـن ذهنیـت کـه مـن نیـز همـان 
نظـر را دارم مطـرح می کنـم، بـه شـدت برافروخته شـد 
و انتقـادم را غیـر مسـئوالنه خوانـد کـه مـن نپذیرفتـم و 
پاسـخ دادم کـه همـه اعضـای دولـت رای و مسـئولیت 
مشـترک دارند و باید پاسـخگوی تصمیمات و مواضع 
ابتـدای  البتـه جنـاب آقای هاشـمی در  دولـت باشـند! 
جلسـه بعـدی دولت از برخـورد تند خود خیلی صریح 

عذرخواهـی کردنـد!
مرحـوم  همچـون  امامـی  خـط  یـک   
کـدام  مبشـر  و  مبلـغ  بایـد  امـروز  محتشـمی پور، 
انقـاب  و  )ره(  امـام  آرمان هـای  و  ویژگی هـا 
نورانـی ایشـان باشـد؟ فـراق و فقـدان ایـن خـط 
امامی هـای راسـخ، چه خسـرانی بـرای تبیین راه 

دارد؟  امـت  امـام  رویکـرد  و 
 اصـاح طلبـان کنونی همان چپ خـط امامی های 
دهه هـای 60 و 70 هسـتند کـه سرسـختانه از مواضـع 
دفـاع  خارجـی  سیاسـت  و  داخلـی  مسـائل  در  امـام 
می کردنـد. از بـاب نمونـه، در دولـت اول آقای هاشـمی 
خـود مـا در وزارت فرهنـگ و آموزش عالی شـورایعالی 
فلسـطین و دانشـگاه را تشـکیل دادیـم و صـد بورسـیه 
به دانشـجویان فلسـطینی به نام شـهید محمـد الدوره 
المللـی  بیـن  کنگـره  همچنیـن  و  دادیـم  اختصـاص 
شـخصیت هائی  شـرکت  بـا  را  انتفاضـه  و  فلسـطین 
چـون روژه گارودی و منیـر شـفیق برگـزار کردیـم. یـا در 
سالهای 72 تا 76 خود من مسئول و سخنگوی شورای 
هماهنگـی گروه هـای خـط امـام بودم کـه همین جبهه 
اصاحات کنونی اسـت. در آن شـورا که حدود ۱2 حزب 
و تشـکل سیاسـی عضویت داشـتند، مجمـع روحانیون 
مبـارز کـه آقـای محتشـمی از اعضـای شـاخص آن بود، 
نیـز نماینـده داشـت. در دولـت اصاحـات هـم وزارت 
بـه آقـای سـید حسـن نصـراهلل  علـوم طـی مراسـمی 
دانشـگاه  گـروه علـوم سیاسـی  در  افتخـاری  عضویـت 
تربیـت مـدرس را اعطـا کرد. همچنین در همان سـالها 
از دوسـتان همفکـر، جمعیـت  بـا همـکاری تعـدادی 
دفـاع از ملـت فلسـطین را تاسـیس کردیـم. منظـورم 
ایـن اسـت کـه آرمان هـای اصیـل انقـاب و خط امـام تا 
اواخـر دولـت خاتمـی در بخش هـای مختلـف دولـت 
و مرحـوم محتشـمی هـم  بـود  بیـش مـد نظـر  و  کـم 
سـمت مشـاور رهبـری و هـم رئیـس جمهـور را عهـده 
دار بـود. اکنـون هـم بنظـر مـن دفـاع از حقـوق مـردم و 
جمهوریـت نظـام و بویـژه حقوق اقشـار محروم، فسـاد 
سـتیزی و برخـورد بـا رانتخـواری و آقازادگـی و فرصـت 
طلبـی بـه نـام اصاحـات، اعتـراض بـه تضییـع حـق 
تعییـن سرنوشـت آحـاد جامعه بـا نظارت اسـتصوابی 
در  نظامیـان  دخالـت  بـه  اعتـراض  نگهبـان،  شـورای 
سیاسـت و انتخابـات و اقتصـاد، حفـظ اسـتقال کشـور 
بـا  مبـارزه  غـرب،  و  آمریـکا  طلبـی  سـلطه  مقابـل  در 
اشـغالگران قدس شریف و حمایت از مردم فلسطین 
و سـایر کشـورهای اشغال شده، ملت های تحت ستم و 
جهان اسـام با تاکید بر حفظ منافع ملی، راهبردهای 
اصلـی اصـاح طلبـی اصیـل و راسـتین در راهبردهـا و 

سیاسـت های داخلـی و خارجـی کشـور بایـد باشـد. 

جانبـاز  امامـی،  خـط  فعـال  انقابـی،  مبـارز   
مخالـف  صهیونیسـتی،  ضـد  مقاومـت 
و…همـه  اصاح طلبـی  بـه  مؤمـن  غربگرایـی، 
خـط  امـروز  بـود.  جمـع  محتشـمی پور  آقـای  در 
انقابی گـری،  بیـن  بایـد  نسـبتی  چـه  امـام 
استکبارسـتیزی و آزادی خواهـی برقـرار کنـد و آیا 

اسـت؟ الزم  یـک  هـر  بـرای  نـو  خوانشـی 
 از نظر من می توان شاخصه هائی را که بر شمردید 
بـا هـم در نظـر داشـت و در شـرایط مختلـف، بـا تدبیـر 
درست به کار گرفت. این امر زمانی امکانپذیر می شود 
کـه در ابتـدا راهبردهای اصاحات تدوین شـود و مبانی 
آن عقانیـت و خـرد و تـاش جمعی، مدیریت علمی 
و انباشـت تجربه، پاسداشـت فرصت ها و سـرمایه های 
ملی و نمادین، شـناخت دقیق از موقعیت ها و شرایط 
جهانـی، اخـاق و معنویـت و پیونـد تنگاتنـگ بـا تـوده 
آسـیب  و  آنـان،  شـهروندی  حقـوق  از  دفـاع  و  مـردم 
باشـد.  جامعـه  مشـکات  و  مسـائل  علمـی  شناسـی 
بنابرایـن نمونـه آقـای محتشـمی و یـا شـخصیت هائی 
چـون شـهید بهشـتی، شـهید رجائـی، آقـای مهنـدس 
بیـن  جمـع  واقـع  و..در  چمـران  شـهید  یـا  و  موسـوی 
ویژگی هائـی اسـت کـه مـورد نظـر اسـت و می توانـد در 
شخصیت ها و نسل جوان کشور بروز یافته و بازآفرینی 

شود.
بـرادر   آخریـن دیـدار، سـال 9۱ در مراسـم تشـییع 
محتشـمی  آقـای  بـود.  دیارمـان  آخریـن  مـن،  خانـم 
چنـد ماهـی بـود به نجف اشـرف هجـرت کرده بـود و به 
تازگـی بـه ایـران آمـده بودنـد و در منـزل حاجیـه خانـم 
دسـتغیب بـرای تسـلیت حضـور یافتـه بـود. بـا تشـکر و 
قدردانـی و احوالپرسـی از وضعیـت و برنامه هایشـان 
پرسـیدم کـه بـا دلتنگی پاسـخ دادنـد اینجا که نمی شـد 
کار مفیـدی کـرد، بـه نجـف رفتـه ام..! روح بلند مرحوم 
بـا  الهـی  رحمـت  جـوار  در  و  شـاد  محتشـمی  آقـای 

اولیایـش محشـور باشـد.

آقای محتشمی اصالح 
طلبی اصول گراست که 
صادقانه و شجاعانه 
پایبندی خود را در 

مقام حرف و عمل بر 
مبانی امام و انقالب و 

مبارزه در دو جبهه ضد 
استبدادی و استکبار 
ستیزی و مبارزه با 

صهیونیزم نشان داد. 
نمونه این مجاهدت را در 
سازمان دهی هسته های 
مقاومت و تشکیل حزب 
اهلل لبنان و حمایت جدی 

از مبارزان فلسطینی 
می توان بر شمرد

مشی سیاسی آقای 
محتشمی، قرابت به 
جناح چپ، انقالبی 

گری، دفاع از مظلوم 
و توده محروم، 

ایستادگی در برابر 
ظلم و چپاول 
سرمایه داری 

و خط انحرافی 
حجتیه بود. او از 
دوره نوجوانی در 
ارتباط با نهضت 

امام خمینی)س( و 
مبارزات دینی و ضد 
دیکتاتوری ایشان به 
عنوان مراد و مرجع 
دینی و سیاسی اش 

قرار داشت

نماینده مردم

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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درگذشـت  روز  چهلمیـن  آسـتانه  در   
سـیدعلی  المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
شـما  نظـر  بـه  داریـم.  قـرار  محتشـمی پور  اکبـر 
بـود؟ چیـزی  چـه  ایشـان  ویژگـی  مهمتریـن 

مرحـوم سـید فقیـد جنـاب آقـای محتشـمی پور 
یکـی از چهره هـای مانـدگار انقـاب و نظـام بـود و 
خواهنـد بـود و سـوابق مبارزاتـی درخشـانی دارنـد 
کـه اگـر آدم بخواهـد برجسـته تریـن نقطـه را بگوید 
شـاید گم شـود در نقاط برجسـته ای که آن مرحوم 
نهضـت  بـا  جوانـی  سـنین  از  ایشـان  داشـته اند. 

انـد و  حضـرت امـام در قـم و نجـف همـراه شـده 
نشـان داده شـد کـه ایشـان همـه لحظـات عمـرش، 
نظـام  وقـف  را  بـود،  سـرمایه اش  بزرگتریـن  کـه 
جمهـوری اسـامی و انقـاب کرد و در مسـیر اجداد 

طاهریـن و معصومینـش حرکـت کـرد. 
اگـر بخواهیـم فرازهای مختلـف زندگی مرحوم 
محتشـمی را بگوییـم اوال سـال ۴2 و ۴۳ واقعـا اوج 
زمانـی  یـک  اسـت.  انقـاب  نیروهـای  مظلومیـت 
»اخـاص«  تعریـف  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
روحیـه  در  می شـد  را  اخـاص  کـه  می فرمودنـد 
مبارزیـن انقابـی قبـل از انقـاب کامـا دید و حس 
جریانـات  وارد  زمـان  آن  کـه  کسـی  یعنـی  کـرد. 
انقابـی می شـد نـه تنهـا هیـچ طمعـی بـه دنیـا و 
سرنوشـت  بلکـه  نداشـت  دنیایـی  امـوال  و  مقـام 
مشـخص انقابیـون شـهادت، تبعیـد، زندان هـای 
خانـواده  از  جدایـی  یـا  و  شـکنجه  از  پـر  و  مخـوف 
بـود و هیـچ چیـزی غیـر از اینهـا سرنوشـت محتـوم 

نبـود. انقابیـون 
بـر  انقـاب  از  قبـل  بـه  را  خـودش  آدم  وقتـی 

نبـود  احـدی  بگویـد  بـه جـّد می توانـد  می گردانـد، 
کـه وارد میـدان انقـاب بشـود بـه ایـن امید کـه مثا 
مـن فرمانـدار، اسـتاندار، وکیـل و رئیـس بشـوم و یـا 
منافعـی نصیبـم شـود. یعنـی یکـی از سـمبل های 
اخـاص در انقـاب مـا، انقابیـون قبـل از پیـروزی 
تاریـخ  از  مـا  کـه  مقـدار  هـر  و  هسـتند  انقـاب 
پیـروزی انقـاب فاصلـه می گیریـم ایـن اخـاص و 

می کنـد. جلـوه  بیشـتر  مظلومیـت 
الزم اسـت ایـن حرف هـا بـرای نسـل های دیـروز 
و امروز گفته شـود. سـال های 56 و 57 انقاب اوج 

گرفـت، سراسـری شـد و اقشـار و صنـوف مختلـف 
آن  از  قبـل  و   55 سـال های  ولـی  آمدنـد.  مـردم 
مبارزیـن انقابـی خیلـی محـدود بودنـد و کسـانی 
کـه وارد ایـن میـدان شـدند خودشـان را بـرای همـه 
تـا  اعـدام  و  شـهادت  از  بودنـد؛  کـرده  آمـاده  چیـز 

شـکنجه، زنـدان، تبعیـد و قـص علـی هـذا.
و  بـود  نیروهـا  ایـن  از  یکـی  محتشـمی  مرحـوم 
زمانـی کـه حضـرت امـام را از قـم بـه ترکیـه تبعیـد 
نفـر  سـه  دو  کـه  بـود  ایـن  قضیـه  واقعیـت  کردنـد 
مأمـور سـاواک امـام را دسـتگیر کردنـد و ظاهرا هم 
آب از آب تـکان نخـورد. آن موقـع تـاش جامعـه 
مدرسـین حـوزه علمیـه قـم بـود کـه حضـرت امـام 
را بـه عنـوان مرجـع معرفـی کردنـد و طبـق قوانیـن 
موضوعـه آن زمـان حکومـت طاغوت جـرأت نکرد 

بـه سـمت شـهید کـردن حضـرت امـام بـرود.
امامـی کـه سـه چهـار میلیـون نفر به اسـتقبالش 
رفتند و در زمان تشـییع پیکر مطهرش شـاید ده ها 
میلیـون نفـر بر سـر و سـینه زدند، در سـال ۴2 انقدر 
مظلـوم بـود کـه دو سـه نفـر مأمـور سـاواک او را از 

قـم بـه تهران آوردنـد و از تهران هـم تبعید کردند. 
شـجاعت،  امـام  حضـرت  بـا  همراهـی  زمـان  آن 

اخـاص، ایمـان و بصیـرت می خواسـت.
مـورد  در  رهبـری  معظـم  مقـام  زمانـی  یـک 
بصیـر  می گفتنـد  و  داشـتند  تعبیـری  »بصیـرت« 
کسـی اسـت که هم دشـمن و هم موقعیت و زمان 
را بشناسـد و مثالـی کـه می زدنـد در رابطـه بـا 72 
تـن شـهدای کربـا بـود. بـه ایـن مضمـون فرمودند 
کـه بعـد از شـهادت امـام حسـین)ع( خیلی هـا در 
شـهادت  بـه  حسـین)ع(  امـام  خواهـی  خـون  راه 
رسـیدند امـا هیـچ کدام از این شـهدا جای شـهدای 
کربـا را نمـی گیرنـد. چـون شـهدای کربـا هـم بـه 
وارد  موقـع  بـه  هـم  و  شـناختند  را  دشـمن  موقـع 
عمـل شـدند. لـذا عزیزانـی هـم کـه از سـال ۴2 بـا 

امـام بودنـد مقـام واالیـی دارنـد.
ایشـان  هـم  انقـاب  پیـروزی  از  بعـد   
در  ایـران  سـفارت  جملـه  از  مسـئولیت هایی 
سـوریه داشـتند. ارزیابـی شـما از ایـن خدمـات 

؟ چیسـت
در زمان مرحوم حافظ اسـد ایشـان سـفیر ایران 
در سـوریه بـود و همـان زمـان بـه وسـیله موسـاد یـا 
منافقیـن یـک بسـته پسـتی فرسـتادند و ایـن بسـته 
منفجـر شـد و آقـای محتشـمی تا مرز شـهادت جلو 
از دسـت  را  از چشمانشـان  یکـی  و  و دسـت  رفـت 
را  ایشـان  خـدا  شـدند.  انقـاب  جانبـاز  و  دادنـد 
بـرای انقـاب نگـه داشـت و اال بـه صـورت طبیعـی 
شـهید  بایـد  ایشـان  شـد  انجـام  کـه  ای  توطئـه  بـا 

می شـد.
حـزب  مؤسسـین  از  یکـی  محتشـمی  مرحـوم 
سیدحسـن  نیـز  ایشـان  فـوت  در  بـود.  لبنـان  اهلل 
تأسـف  اظهـر  و  فرسـتادند  تسـلیت  پیـام  نصـراهلل 
محتشـمی  مرحـوم  نقـش  و  می شـناختند  کردنـد. 
قبـل  می دانسـتند.  را  اهلل  حـزب  گیـری  شـکل  در 
موسـوی  سـیدعباس  شـهید  مرحـوم  ایشـان  از 
کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  بـود.  اهلل  حـزب  دبیـرکل 
رژیـم  زمانـن  برگردانـد.  را  ورق  لبنـان  اهلل  حـزب 
ارتش هـای  روزه  شـش  می گفـت  صهیونیسـتی 
کشـورهای اسـامی را فلـج کـرده ام و تمـام مراکـز 
تیـررس  در  اسـامی  کشـورهای  پایتخت هـای 

هسـت. مـن  موشـک های 
هفـت  و  روز   22 روز،   ۳۳ جنگ هـای  از  بعـد 
روز، امـروز بـه جایـی رسـیده کـه رژیم صهیونیسـتی 
اگـر حملـه ای را هـم آغـاز می کنـد، در آتـش بـس 
پیـش قـدم شـود. اولین بـار بود کـه در مقابل حزب 
اهلل و نـوار غـزه همیـن چنـد مـدت قبـل نیروهـای 

یکی از چهره های ماندگار انقالب و نظام بود

ادوار مجلس و دبیرکل جامعه اسامی مهندسین درباره  از نمایندگان  و  از چهره های قدیمی اصولگرا  محمد رضا باهنر یکی 
حجت االسا و المسلمین محتشمی پور معتقد است :» تاریخچه زندگی ایشان مشحون از نقاط برجسته است« این گفت وگو را 

می خوانید:

نگاه محمد رضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 

آقای محتشمی پور یکی 
از چهره های ماندگار 
انقالب و نظام بود و 
خواهند بود و سوابق 
مبارزاتی درخشانی 
دارند که اگر آدم 
بخواهد برجسته ترین 
نقطه را بگوید شاید گم 
شود در نقاط برجسته 
ای که آن مرحوم 
داشته اند. ایشان از 
سنین جوانی با نهضت 
حضرت امام در قم و 
نجف همراه شده اند 
و نشان داده شد که 
ایشان همه لحظات 
عمرش، که بزرگترین 
سرمایه اش بود، را 
وقف نظام جمهوری 
اسالمی و انقالب کرد 
و در مسیر اجداد 
طاهرین و معصومینش 
حرکت کرد
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یـک  بـس  آتـش  و  شـدند  تسـلیم  صهیونیسـتی 
طرفـه اعـام کردنـد. ایـن جـزو باقیـات الصالحاتی 
باقـی  لبنـان  اهلل  حـزب  مؤسسـین  از  کـه  اسـت 
آدم هـای  از  یکـی  هـم  محتشـمی  آقـای  می مانـد. 
بسـیار مؤثـر در شـکل گیـری حـزب اهلل لبنـان بـود.
مسـئولیت  تـا  هـم  اسـامی  جمهـوری  نظـام  در 
خودشـان  وظایـف  بـه  و  رفتنـد  جلـو  کشـور  وزارت 
بـا  بودیـم  مجلـس  در  مـا  کـه  زمانـی  کردنـد.  عمـل 
درایـت ایشـان »دفتـر حمایـت از فلسـطین« تأسـیس 
و در مجلـس قانـون آن تصویـب شـد و سـالیان دراز 
دبیـری ایـن دفتـر بـر عهـده مرحـوم آقـای محتشـمی 
بـود. یـک زمانـی هـم اختافاتـی وجـود داشـت و آقای 
محتشـمی و آقـای ناطـق نـوری نامـه ای خدمـت امام 
ایـن  امـام  نامـه حضـرت  نوشـته بودنـد کـه مضمـون 
اسـت که فرمودند همه شـما فرزندان انقاب هسـتید 
بـا  بایـد  کـه  می آیـد  پیـش  هـم  نظرهایـی  اختـاف  و 

کنیـد. حـل  همدیگـر 
نهایتـا بعـد از اینکـه یـک مقدار فتنه ها در کشـور 
هنجارشـکنی  بعضی هـا  متأسـفانه  و  شـد  زیـاد 
داشـتند و شـروع بـه مقابلـه بـا کلیـت نظـام کردند، 
جنـاب محتشـمی بـرای اینکه از این مسـائل به دور 
باشـند بـه نجـف اشـرف هجـرت کردنـد و در جـوار 
بـارگاه ملکوتـی علـی بـن ابیطالـب)ع( ماندند و به 
تحصیـل ادامـه دادنـد و آنجـا بیـت حضـرت امـام 
را مدیریـت می کردنـد. شـاید در یـک جملـه بتـوان 
مـات  و  سـعیدا  »عـاش  بـارز  مصـداق  کـه  گفـت 

سـعیدا« بـود.
بـه  ایشـان  شـدن  جانبـاز  گفـت  می تـوان   
هزینـه  از  نوعـی  صهیونیسـتی  رژیـم  دسـت 
دادن ایشـان بـرای آرمان هایـش بـود و ۱0 سـال 
پایـان عمـر هم به نـوع دیگـری هزینـه آرمان ها 
دادنـد.  را  مـردم  رأی  از  دفـاع  بـر  اسـتقامت  و 

چیسـت؟ خصـوص  ایـن  در  شـما  نظـر 
نقـاط  از  مشـحون  ایشـان  زندگـی  تاریخچـه 
برجسـته اسـت و حتمـا بایـد کسـانی پژوهـش و کار 
کننـد و ان شـاء اهلل اینهـا را بـه قلـم بکشـند. وقتـی 
زندگی هـا  از  الهـام  بـا  می کنیـم،  نـگاه  تاریـخ  بـه 
وقـوع  بـه  دنیـا  جـای  جـای  در  کـه  انقاب هایـی  و 
و  نویسـان  فیلمنامـه  شـاعران،  ادیبـان،  پیوسـته 
سـایر هنرمنـدان آثـار هنـری بزرگی خلق کـرده اند. 
زندگـی آقـای محتشـمی پر از فراز و نشـیب اسـت و 
نقـاط برجسـته زیـادی دارد و هرکـدام از ایـن نقـاط 
هـم قابـل تحلیـل هسـت و می شـود تحلیـل کرد که 

چـه اتفاقاتـی افتـاده و چـه آثـاری داشـته اسـت.
تاریـخ  بیـان  مـن  قصـد  کوتـاه  صحبـت  ایـن  در 
زندگـی جنـاب آقـای محتشـمی)رضوان اهلل تعالـی 
علیـه( نبـوده و اصـا تـوان و صاحیـت ایـن بحث ها 
از فرازهـا اشـاره کـردم و  بـه بعضـی  نـدارم. مـن  را 
از عزیزانـی کـه خودشـان را دنبالـه رو ایـن عزیـزان 
می داننـد می خواهیـم کارهـای پژوهشـی و تاریخـی 
دارنـد  تاریـخ وجـود  از قهرمان هـای  کننـد. بعضـی 
کـه در مـورد زندگـی آنها رمان، فیلمنامه، داسـتان و 
تئاترهـای خوب نوشـته انـد. اینها وظیفـه هنرمندان 
و کسـانی اسـت کـه قلـم بـه دسـت و اهـل پژوهـش 

هسـتند و ان شـاء اهلل کار را دنبـال می کننـد.

 انقالبی 
و ثابت قدم

الیاس نادران
 نماینده مردم تهران

در مجلس شورای اسالمی

زندگـی  مختلـف  دوران  در  پـور  محتشـمی  والمسـلمین  حجت االسـام  حضـرت 
خودشـان، چـه آنجـا کـه مربـوط بـه مبـارزات قبـل از پیـروزی انقـاب اسـامی اسـت، چـه 
آنجا که مربوط به بعد از پیروزی انقاب اسـامی اسـت و چه آنجا که در جبهه مقاومت 
منطقـه  مسـلمان  مبـارزان  فعالیت هـای  هدایـت  و  فعالیت هـا  از  بسـیاری  محوریـت 
را داشـتند، آنچـه کـه در مـورد ایشـان بیـش از هرچیـزی اهمیـت دارد، در فعالیت هـای 
ایشـان و رفتارشـان یـک رفتـار اعتقـادی مبتنـی بـر اعتقـاد دینـی و ثبـات قـدم و ثبـات رای 

می شـود. مشـاهده 
ایشـان قبـل از انقـاب اسـامی افتخـار شـاگردی و همراهـی حضـرت امـام را داشـتند. 
در نهضـت اسـامی همـراه بـا مبارزیـن منطقـه، چـه مبارزیـن فلسـطینی و چـه مبارزیـن 
لبنانـی، در مقابلـه بـا رژیـم جعلـی صهیونیسـتی فعالیـت داشـتند. همچنیـن ایشـان در 
مناصـب مختلـف، چـه به عنـوان سـفیر جمهـوری اسـامی در سـوریه یـا وزیـر کشـور و یـا 
سـایر فعالیت هـای سیاسـی و اجرایـی همـواره در خـط امـام باقـی ماندنـد و بـا اعتقـاد بـه 

مبـارزه بـا نظـام سـلطه و مقابلـه بـا رژیـم صهیونیسـتی فعالیـت می کردنـد.
ایشـان از موسسـین  موثـر و محـوری تشـکیات حـزب اهلل لبنـان بودنـد کـه بـرکات آن 
را تـا امـروز در منطقـه شـاهدیم و توسـعه آن بـه سـایر کشـورهای اسـامی از بـرکات همـان 
اتفـاق مبـارک اسـت کـه ایشـان در آن نقـش محـوری داشـتند و در همـان مقطـع مغضـوب 
صهیونیسـت ها قـرار گرفتنـد و به افتخار جانبازی مقاومت اسـامی در منطقه نائل شـدند.
واقعیـت ایـن اسـت کـه ایشـان همـواره بر اسـاس اعتقـادات دینی خودشـان عمل می 
کردنـد. چـه زمانی کـه در فتنـه ۸۸ انحرافاتـی در نـوع رفتـار بعضـی  از همفکـران ایشـان 
اتفـاق افتـاد و چـه آنجـا کـه در مجلـس ششـم تندروهـا در جبهـه اصاحـات بـا رهبـری 
نظـام زاوبـه گرفتنـد، ایشـان بـر اسـاس اعتقـادات دینـی، مواضـع خـود را بیـان داشـت و 
فاصلـه خـودش را بـا ایـن جریانـات حفـظ کـرد و وقتـی در سـال ۸۸ نتوانسـت مدیـران 
جریـان اصاحـات را متقاعـد کنـد کـه با جریان کلی کشـور همراهی داشـته باشـند، به طور 

کلـی از صحنـه سیاسـی کشـور کنـار کشـیدند و بـه فعالیـت مذهبـی پرداختنـد.
عـاوه بـر آنچـه ذکـر شـد، از بـرکات فعالیت های ایشـان احیـای حوزه علمیـه حضرت 
امـام در نجـف اشـرف بـود که با کمترین معونـه و حداقل امکانات مالـی آنجا را اداره می 
کردنـد و افـرادی را تربیـت می کردنـد و کاس هایـی را برگـزار می کردنـد و هیـچ دریافتـی 

بیـش از حقـوق بازنشسـتگی کـه از دولـت می گرفتنـد، دریافـت نکردند.
مالـی  پیشـنهادات  ایشـان  بـه  بیـوت مراجـع  از  کـه  زمـان هـم شـاهد هسـتیم  همـان 
شـده  بـود. ولـی ایشـان از دریافـت آنهـا اسـتنکاف داشـتند و با قناعـت و مناعـت طبع، زی 
طلبگـی را ترجیـح دادنـد و الحمـدهلل دارالزهـرا برقـرار بـود و مراسـم های مذهبـی مـدام 
در آن تشـکیل مـی شـد کـه ایشـان محوریـت آن را بـر عهـده داشـتند و به عنـوان یـک فـرد 
انقابـی متدیـن ثابـت قـدم بـر مواضـع حصولـی کـه از حضـرت امـام بـه یـادگار داشـتند، 
اجـداد  بـا  امیدواریـم  ماندنـد.  قـدم  ثابـت  مواضـع  ایـن  بـر  همچنـان  رحلـت  زمـان  تـا 

شـوند.  محشـور  طاهرین شـان 
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بـی  بـاد،  او  بـر  خـدا  رحمـت  کـه  محتشـمی  آقـای 
و  تاثیرگـذاران عرصـه سیاسـت داخلـی  از  شـک یکـی 
خارجـی در پیـش و پـس از پیـروزی انقاب بود که کمتر 
شـخصیتی در تاریـخ سیاسـی معاصر این تاثیـر دوگانه 
در  برجسـته  و  بـزرگ  خصلـت  سـه  اسـت.  داشـته  را 
مرحـوم محتشـمی بـود کـه بـه اعتقـاد من می شـود نام 

آن را سـه گانـه غیرقابـل تقکیـک از او گذاشـت.
یکـی از ایـن خصلتهـا، تردیـد نداشـتن در مبـارزه بـا 
اسـراییل به عنوان شـر مطلق بود و این موضوع بسـیار 
در زندگـی اش پـر رنـگ ظاهـر شـد. خصلـت دیگـر او 
ذوب بودنـش در امـام خمینـی بـود آنگونـه کـه همـه 
چیـز جهـان را از پنجـره نـگاه امـام می توانسـت ببینـد و 
قبـول کنـد. و اما سـومین خصلـت او پای بنـدی به نهاد 
سـنت و اعتقـادات سـنتی شـخصی بـود. در ایـن وجیـزه 
می خواهـم بـه ایـن سـه خصوصیـت وی اشـاره کنـم. 
محتشـمی تهرانـی بـود. پـس از تحصیـات مقدماتـی 
در حـوزه مجتهـدی، خیلـی زود بـه نجـف رفـت. از بـدو 
ورود به نجف به حلقه دوسـتان امام خمینی پیوسـت.
حضـور در بحبوحـه حـوادث مبارزاتـی ایـران در کنار 
امـام خمینـی در هنگامـه شـور جوانـی طبعـا او را بـه 

بررسـی و شـناخت مسـایل جهـان واداشـت.
ضـد  مبـارزات  بـرای  البکـر  حسـن  زمـان  عـراق  در 
آمریکایـی و ضـد حکومـت ایـران بـه زنـدان افتـاد. در 
نجـف بـا رهبـران گروه های فلسـطینی کـه با امـام رفت 
و آمـد داشـتند آشـنا شـد و آرمـان ضـد اسـراییلی در او 
شـکل گرفـت. وقتی انقاب پیـروز شـد، در اوج مبارزات 
جایگزینـی  و  جهـان،  و  منطقـه  در  امپریالیسـتی  ضـد 
سـفارت سازمان آزادیبخش فلسطین به جای سفارت 
اسـراییل در تهـران، بـه صورت طبیعی سـفارت سـوریه 
در منطقه مفهوم مبارزه مستقیم با اسراییل را می داد 
و چـه کسـی آمـاده تـر از محتشـمی بـرای ایـن کار. وقتی 
کار  بـه  ایـران در سـوریه شـد دسـت  محتشـمی سـفیر 

راه هـای عملـی بـرای مبـارزه بـا اسـراییل شـد.
العمل هـا  دسـتور  از  یکـی  انقـاب،  کار  ابتـدای  در 
هـر  از  دفـاع  انقـاب،  نشـده  مطالعـه  سیاسـت های  و 

بـود. جهـان  در  آزادیبخشـی  نهضـت 
ایـران  اینکـه  یکـی  بـود.  مطـرح  سیاسـت  دو 
نهضت هـای موجـود آزادیبخش جهان را حمایت کند 

و دیگـری اینکـه نهضت هـای جدیـدی کـه صـد در صـد 
در خـط نظـام جمهـوری اسـامی باشـد تاسـیس کنـد. 
محتشـمی پایـه گذار سیاسـت دوم بـود. در لبنان که 
عمـا زیـر مجموعـه سیاسـی سـوریه بود حـزب قدیمی 
پایـه  را  امـام موسـی صـدر آن  امـل وجـود داشـت کـه 
بـه صـورت  بـود و همـه شـیعه بودنـد و  گـذاری کـرده 
طبیعـی متمایـل بـه ایـران و نـه در اختیـار ایـران بودند.
محتشـمی ایـن شـیوه امـل را نمی پسـندید. از میـان 
نیروهای انقابی و از داخل امل دسـت به تاسـیس یک 
گـروه مسـتقل ضـد اسـراییلی زد و نامـش را حـزب اهلل 
گذاشـت. ایـن گـروه کـه خـود را حـزب اهلل هـم میداننـد 
پایـه گـذارش محتشـمی بـود و کـم کـم پـا گرفـت. در 
ابتـدای کار درگیـری خونینـی با امل پیـدا کردند و نهایتا 

محـور مبـارزه جـدی با اسـراییل شـد.
در آغـاز ایـن راه اسـراییل کـه خطـر تفکـر محتشـمی 
را می دانسـت، اولیـن برخـورد خشـونت آمیـز را کلیـد 
زد و بـا ارسـال بمـب نامـه ای در محل سـفارت ایران در 
سـوریه قصد جان محتشـمی را کرد و بمب منفجر شد 
و نهایتا محتشـمی دو مچ خود را از دسـت داد و جانباز 

شـد و بـه بیـت امـام در ایران برگشـت.
معتمـد  عنـوان  بـه  بـود.  سـیما  و  صـدا  در  مدتـی 
امـام در مهمتریـن سـازمانی کـه انقـاب در آغـاز بـه آن 

نیازمنـد بـود. کارش مراقبـت بخـش خبـر بـود.
محتشـمی پـس از آن هـم خصیصه ضد اسـراییلی 

پـر رنـگ خـود را تـا پایـان عمرش حفـظ کرد.
وقتـی هـم کـه بـه خاطـر خـط مشـی سیاسـی اش از 
سیاسـت رسـمی کنـار رفتـه بـود بـاز هـم در همـه دنیـا و 
ایران به عنوان شـخصیت آشـتی ناپذیر ضد اسـراییلی 
اسـراییل  و در مجامـع جهانـی ضـد  شـناخته می شـد 
شـرکت می کرد. خصوصیت بارز دوم محتشـمی ذوب 
بودن در امام بود. بیش از یک شـخصیت عادی، مورد 

اعتمـاد امـام و دفتـر امـام بود.
در مجمـع روحانیـون مبـارز کـه در ابتـدا اکثریـت آن 
را اعضـای دفتـر امـام تشـکیل می دادند عضو موسـس 

شـد و از سـران چـپ خـط امامـی آن دوران بـود.
طبیعی بود در همین مسیر و با همان خصوصیت 
بـود.  شـده  پییشـتاز  بـودن  چـپ  در  لهجـه  صراحـت 
مواضعـش افراطـی تلقـی می شـد و پـس از امـام کـه 

چـپ کـم کـم از صحنه خارج می شـد مورد انتقـاد و بی 
مهـری حاکمیـت رسـمی قـرار گرفـت.

بـه دلیـل اعتمـاد امـام در کابینـه مهنـدس موسـوی 
متصدی وزارت کشـور شـد. مخالفت های جناح راست 

بـا وی بیشـتر از همـان زمان آغاز شـد.
ناپذیـری  سـازش  و  اتقابـی  آدم  ذاتـا  محتشـمی 
بـود. پشـتوانه پرقـدرت دفتـر امـام را هـم داشـت و بـه 
همیـن دلیـل بـا جنـاح راسـت در چارچـوب خـط امـام 
کشـورش  وزارت  ایـام  در  نمی داشـت.  روا  مسـامحه 
آن قـدر قدرتمنـد جلـو رفـت کـه حتـی در مـواردی در 
انتخابات رسـما نظر شـورای نگهبـان را نمی پذیرفت و 
یـک بـار حکمیـت را بـه امـام کشـاند و امـام بـا انتخـاب 
و  از محتشـمی  بـه نوعـی  انصـاری  آقـای محمدعلـی 
اقتـدار او حمایت کردند. محتشـمی بعد امام پشـتوانه 
اصلـی اش را از دسـت داد. امـا جایـگاه سیاسـی مهمی 
داشـت. نماینـده مجلـس کـه شـده بـود بـاز مواضع تند 
او بـر علیه جریان راسـت کـه بخش اصلی حاکمیت در 

دسـت او بـود معـروف بـود و جسـارتش مشـهور.
بـود.  مانـده  انقابـی  همچنـان  و  نمی آمـد  کوتـاه 
معیارش هم همراهی با امام بود و بر شخصیت هایی 
کـه در پسـت های مهـم حکومتـی جـای گرفتـه بودنـد و 
سـابقه حمایت دیرین از امام نداشـتند، حمله می برد. 
این خصوصیت برجسـته دوم محتشـمی بود که قبول 
نمی کـرد ممکـن اسـت معیارهـا کمـی از دوران امـام 

متفاوت شـده باشـد.
هـر جـا کـه نشـانی از انقابیگـری بـه روایـت آنروزهـا 
بـود مـرد پرخاشـگر و صـف مقـدم جبهـه، محتشـمی 
بـود. یکـی از نمونه هـای آن مقابلـه بـا سـلمان رشـدی 
بـود کـه او آغازگـر ایـن مبـارزه بـود و اطاعات را بـه امام 
ایـن روش  داد و حتـی در برابـر کسـانی کـه در دولـت 
مبـارزه بـا سـلمان رشـدی را نمی پذیرفتنـد فراکسـیون 

تشـکیل داد کـه شـرحش طوالنـی اسـت. 
خصوصیـت سـوم محتشـمی کـه پایبنـدی بـه دیـن 
سـنتی بـود در قسـمت آخـر عمـرش بـروز بیشـتری کـرد. 
بـا کمـک مریـدان و دوسـتانش حسـینیه ای درسـت کـرد 
بنـام حضـرت زهـرا سـام اهلل علیهـا. روضـه می خوانـد. 
سـینه زنـی می کـرد. قرآن سـر می گرفت و خیلـی وقت ها 
خـودش بـا آهنـگ غمگنانـه صدایش متصـدی خواندن 
دعـا و روضـه بـود. به دلیل انقابیگری در انتخابات سـال 
۸۸ پـر رنـگ ظهـور پیـدا کـرد. در حمایـت از مهنـدس 
موسـوی کـه او را انقابـی از جنس انقابیون اطـراف امام 
می دانسـت مسـئولیت صیانـت از آرا را بـه عهـده گرفت. 
پـس از حـوادث تلـخ ۸۸ وقتـی بـا او صحبـت می کـردی، 
دیگـر بریـده بـود. حالت هـای عرفانـی اش قـوت گرفتـه 
بـود. در ایـران نمی توانسـت آن حالت هـا را ادامـه دهـد. 
دوسـت داشـت از سیاسـت دور باشـد. بـه نجـف هجـرت 
کـرد و بـا زندگـی فقیرانـه، مثـل همـان کـه قبـل انقـاب 
بـود زندگـی می کـرد و بـاز هـم در آنجـا پرچـم بیـت امـام 
خمینـی را بـر اسـاس اعتقاداتش باال نگهداشـت تا اینکه 
کرونا به سـراغش رفت و در غربت او را مبتا کرد و وقتی 
بـه ایـران منتقلـش کردنـد دیگـر نشـد جلـو ایـن ویـروس 
نحـس گرفتـه شـود و او را آسـمانی کـرد. محتشـمی بـرای 

خـودش مکتبـی بـود. مکتـب انقابیگـری و بـس.
روحش شاد.

سه خصلت 
بزرگ 

محتشمی
محمد علی ابطحی 

عضو مجمع روحانیون مبارز

نماینده مردم

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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آرام آرام شـاهد پایان دوران و نسـلی هستیم که همه 
زندگـی و آرمان هـا و خواسـته هایمان را برایـش فـدا 
می کردیـم تـا بتوانیم در پناه نتایـج عینی و اجتماعی 
معنـوی  آرامشـی  در  تاریخـی  و  مذهبـی  رویـداد  آن 
و مـادی زندگـی کنیـم .آیـا ایـن اتفـاق افتـاده اسـت ؟ 
چگونـه و بـا چـه رفتـاری می توانسـتیم و یـا می توانیـم 
در پنـاه یـک انقـاب اجتماعـی کـه از بـرون رفـت یـک 
دیـن و در یـک جامعـه حداکثـری مذهبـی بـه پیروزی 

رسـیده اسـت شـاهد این شـکوفایی باشـیم . 
محبـت ، دوسـتی ، گذشـت ، فـداکاری ، همراهـی و 
همدلـی ، تحمـل یکدیگـر ، عشـق ورزی هـای جمعی ، 
اجتماعـی عینـی  ایـن دیـن  در  را چگونـه   ... و  مـدارا 
یـک  از  شـده  تشـکیل  حکومـت  کنیـم .  اجرائـی  و 
خواسـت مذهبـی و یک انقاب اسـامی بـدون تردید 
می بایسـت پاسـخگو و عامل به این خواسـته ها باشد . 
اکبـر  علـی  سـید  چـون  بزرگوارانـی  امثـال 

محتشـمی پور کـه امـروز بایسـتی در هجرانـش بـا ذکـر 
مرحـوم محتشـمی پور از او یـاد کنیـم بـدون هیـچ امـا 
و اگـر از نمونه هـای عینـی و گمشـده های آرمانـی نسـل 
پیـروزی  از  بعـد  و  پیـروزی  از  قبـل  دوران  در  انقـاب 
انقـاب اسـامی و به رهبریت امام خمینـی ) س ( بود . 
مرحـوم محتشـمی پور در گفتـار و رفتـار بازپخـش 
معنـای فکـری و عملـی اندیشـه امـام خمینـی ) س ( 
بـود . او در حفـظ و ترویـج ایـن اندیشـه همـه زندگانـی 

خـود را گذاشـت . 
هجـرت از قـم به نجف در سـالهای قبـل از انقاب 
و هجـرت از تهـران بـه نجـف در دهـه گذشـته چیـزی 
امـام  اندیشـه  گسـترش  و  ترویـج  و  پاسـداری  جـز 
مرحـوم  انقابـی  و  فکـری  زندگـی  در  خمینـی) س ( 

نیسـت .  محتشـمی پور 
او از پایـه گـذاران مقاومـت اسـامی در لبنـان و از 

موسسـین و پایـه گـذاران حـزب الـه اسـت .

 نمونه عینی
و گمشده آرمانی 

نسل انقالب
حسن یونسی سینکی 

فعال سیاسی

 او از مدافعان راسـتین حقوق اجتماعی مردم در 
تصدی مسـئولیت های رسمی 

 او از نمونه هـای عینـی و عملـی صداقـت ، اخاق ، 
صمیمیت ، مبارزه 

دشـمن  در  فکـری  برجسـته  نمونه هـای  از  او   
خمینـی) س (  امـام  اندیشـه  شناسـی 

 او از مصادیق برجسته خادم مردم بودن و .... 
در مقـام شـاگردی بهره گیـری از آموزه های بزرگ 
ایـن انسـان شـریف و خـدوم و مبـارز و متدیـن را چراغ 

راه پیـروزی و بهـروزی می دانم . 
در  محتشـمی پور  مرحـوم  دورانیکـه  در  شـاید 
مقـام وزیـر کشـور دفـاع از آرای مـردم و پاسـداری از 
حقـوق ملـی را تـا آنجـا پیـش بـرد کـه مرحـوم امـام 
خمینـی ) س ( بـا انتخـاب حکمـی بـرای داوری بیـن 
ایشـان و شـورای نگهبـان اقـدام و رای بنفـع مرحـوم 
محتشـمی پور صادر شـد فکر نمی کردیـم در گذر ایام 
ایـن حـق ملـی دچـار چـه هزینه هایـی  بـرای تحقـق 
مرحـوم  تیزبینـی  و  اندیشـی  دور  امـا  می شـویم . 
ایـی  آمـوزه  ایـام  گـذر  در  می توانسـت  محتشـمی پور 

باشـد .  قـدرت  ارکان  همـه  بـرای 
فراز و نشـیب های موضوعی قبل و بعد از پیروزی 
بـه  را  روحانیـت  جریـان  از  بخشـی  اسـامی  انقـاب 
تجدیـد و بازسـازی و نوین سـازی رفتارهای اجتماعی 
روحانیت مصمم کرد . مرحوم محتشـمی پور در کنار 
جمعـی از همیـن اندیشـه ورزان نسـبت بـه تشـکیل 

مجمـع روحانیـون مبـارز اقـدام نمودند .
اتفـاق در دهـه  ایـن  و  ایـن خواسـته   زمـان طـرح 
تیزبینـی  و  اندیشـی  ژرف  بیانگـر  خـود  انقـاب  اول 
یـک  در  نمی تـوان  کـه  اسـت  محتشـمی پور  امثـال 
قالـب فکـری بسـته در رفتارهـای اجتماعـی و فقـط با 
هزینـه کـردن از ارزش هـای دینـی بـه تحقـق اهـداف 
امیـدوار بـود و نمی تـوان بـدون توجـه به خواسـته های 
همچنیـن  و  بسـت  دل  آرمانهـا  تحقـق  بـه  نویـن 
سـاختارهای  بازسـازی  و  اصـاح  بـدون  نمی تـوان 
امیـدوار آرمان هـا  و  اهـداف  تحقـق  بـه   قدیمـی 

 بود . 
اسـامی  جمهـوری  سـاله  چهـل  تجربـه  از  بعـد 
می تـوان مطـرح کـرد کـه بهره گیـری از این تجـارب پر 
هزینـه در بهبـود وضعیت امروز چگونه اسـت ؟ شـاید 
در حـوزه سیاسـی بتـوان مطـرح کـرد کـه بعـد از ایـن 
تجربـه چهـل سـاله نیازمنـد بـه یک معرفت شناسـی 
جدیدی از حوزه اندیشـه سیاسـی امـام خمینی ) س( 
هسـتیم . ایـن معرفـت شناسـی بایسـتی توسـط اهـل 
انقـاب و اهـل اندیشـه امـام خمینـی ) س ( صـورت 
گیـرد در ایـن اندیشـه» نص« کـدام اسـت ؟ » متشـابه « 
کـدام اسـت ؟ آیـا » میـزان رای مـردم اسـت « ؟ » نص« 
اسـت یـا متشـابه ؟ »اکثریـت هـر چـه گفتنـد آرا ایشـان 
معتبـر اسـت ولـو بـه ضـرر خودشـان باشـد « » نـص« 

اسـت یـا متشـابه؟ و......... 
امثـال محتشـمی پورها در تبیـن این اصـول فکری 
بایسـتی ایفـای نقـش کنند . مرحـوم محتشـمی پور در 
تمام ایام زندگی با رفتار و گفتار خویش در پاسـداری 
از اصـول اندیشـه امـام خمینـی ) س ( هیـچ کوتاهـی 
نکـرد و هیـچ کوتاهی نداشـت . خدایش رحمت کند و 

با سـرور شـهیدان محشـورش گردانـد . آمین

نماینده مردم

به مناسبت چهلمیــن روز 
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اَلّساُم َعلیک أیَها اْلَعْبُد الّصاِلُح 
از ارتحـال و هجـران حضـرت   چهـل روز غمنـاک 
حجت االسـام و المسـلمین جنـاب آقـای محتشـمی 
رضـوان  اهلل تعالـی علیـه گذشـت، اشـک ها همچنـان 
روان و قلب هـا همچنـان از غـم هجـران آکنـده اسـت.

اولیـن خصیصـه ی آن عزیـز را اخـاص و صداقـت 
و  قـدم  ثابـت  را  او  همـواره  مسـیر  ایـن  در  و  می دانـم 
پایـدار دیـدم هـر آنچـه را مرضـی حـق تعالـی می دیـد 
پـی می گرفـت و آنچـه را در مسـیر حق یابـی، مرضـی 

پـروردگار نمی دیـد در اندیشـه و عمـل رهـا می کـرد.
ویژگـی دیگـر او اخـاق نجیبانـه و صبـوری و متانـت 
بـا دیگـران و اقشـار مختلـف باالخـص بـا قشـر جـوان و 
فرهیختـه بـود ایـن ویژگـی را بـا مخالفـان و منتقـدان 
خـود نیـز رعایـت می نمـود. نکته ای کـه در اینجـا به جد 
متذکـر می شـوم ایـن اسـت کـه غالبـا آقـای محتشـمی 
را سیاسـتمداری دینـدار می شناسـند و بـا دیـد سیاسـی 
ایـن شـخصیت را داوری می کننـد در صورتـی کـه بعـد 
عرفانـی و علمـی ایشـان مغفـول مانـده- البتـه بنـده 
بـر  بلکـه  نداشـته-  را  ابعـاد  ایـن  بـه  ورود  صاحیـت 

شـخصیت های آزاداندیـش حـوزوی اسـت کـه در ایـن 
زمینـه وارد شـده و ژرفـای علمـی ایشـان را در علومـی 
همچـون فقـه و اصـول و دیگـر علـوم حـوزوی مطـرح 
نماینـد، ایشـان پیـش از انقـاب در حـوزه ی مقدسـه ی 
قـم و حـوزه ی نجـف اشـرف در محضـر حضـرت امـام 
رضـوان اهلل تعالـی علیـه و دیگـر مراجـع بزرگـوار تلمـذ 
نمـوده و اینهـا گوشـه ای از ناگفتـه هاسـت کـه بایـد برای 

جامعـه تبییـن شـود.
امـا ُبعـد دیگـر زندگـی ایشـان در مسـئله مدیریت از 
جمله مدیریت وزارت کشـور و موفقیت ایشـان در اداره 
آن وزارتخانـه و گسـتره ی ابعـاد آن نشـان داد که ایشـان 
انسـانی فهیـم، دوراندیـش و مصلحت جـو و مدیـری 

توانمنـد و کارآمد اسـت.
ویژگـی دیگـر ایشـان شـجاعت و آزادگـی بـود کـه در 
ایـن مسـیر آنچـه را کـه بـه مصلحـت ملـت و انقـاب و 
کشـور می دیـد پـس از مشـورت بـا متخصصـان در آن 
حـوزه، مطـرح و عمـل می کـرد و هیچ گاه مقهـور قدرت 
کـه  بـود  شـجاعت  ُبعـد  همیـن  و  نمی شـد.  مـداران 
شجاعانه از آرا مردم در انتخابات صیانت و حقیقت را 

 در رسای
هجران عبد صالح 

و صادق خدا
استاد حسین مظفری نژاد

معاون شهید رجائی در وزارت آموزش 
و پرورش و نماینده اسبق مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی

بیـان می کـرد.  اما در مسـائل بـرون مرزی چـه در دوران 
قبـل از انقـاب به عنوان مبارزی نسـتوه و چـه در دوران 
بعد از انقاب به عنوان سـفیر جمهوری اسـامی ایران 
در کشـور سوریه، مسئله فلسـطین را به عنوان قبله اول 
مسـلمین از یـک سـو، و خطـر صهیونیـزم بین الملـل از 
سـوی دیگـر مـورد تجزیـه و تحلیـل و بیداری کشـورهای 
در  خـود  بدیـل  بـی  طـرح  بـا  و   قـرارداده  اسـامی 
بنیانگـذاری حزب اهلل لبنان نقـش جامع و جاوید خود 
را ایفـا نمـود و در ایـن مسـیر مـورد توطئـه صهیونیـزم 
واقـع شـده و بـه مـدال جانبـازی در مسـیر آزادی قـدس 

عزیـز نایـل آمد.
ویژگی دیگر ان است که هیچگاه سیاست را نردبان 
ترقـی و مقـام طلبـی خـود قـرار نـداد و حتـی از عناویـن 
رتبتـی و مطروحـه در جوامـع روحانـی و حـوزوی خود را 
بی نیـاز می دیـد زیـرا عـزت را تنهـا در مسـیر بندگی خدا 
و در طریـق طولـی »و هلّل العـّزة و لرسـوله و للمؤمنین« 
همیـن  واسـطه  بـه  و  داشـت.  بـاور  وجـود  تمامـی  بـا 
خصیصـه در آینـده ای نـه چندان دور ابعاد شـخصیتی 
او در مجامـع علمـی و سیاسـی شـکوفا خواهـد شـد و تـا 

حـدودی مظلومیـت آن عزیـز جبـران خواهـد گردیـد.
امـا در بعـد معرفتـی و عرفانـی بـا تمامـی وجـود به 
اهـل بیت پیامبـر باالخص حضرت فاطمه زهرا سـام 
اهلل علیهـا و حضـرت اباعبـداهلل الحسـین علیه السـام 
عشـق می ورزیـد. و همچـون تـوده ی مـردم و در میـان 
آنهـا عـزاداری می کـرد و اشـک می ریخـت. بـه عنـوان 
فاطمیه هـا  و  محرم هـا  در  دارالزهـرا  فضـای  نمونـه 
گواهـی صـادق بـر آن اسـت.  اینجانـب اربعیـن ارتحال 
جنـاب  المسـلین  و  حجت االسـام  حضـرت  جانسـوز 
باالخـص  محتـرم،  خانـواده  بـه  را  محتشـمی  آقـای 
فرزنـدان و علـی الخصـوص بـه همسـر فـداکار و همـراه 
ایشـان، یـاران صدیـق و نیـز بـه مـردم عزیزمان بـه ویژه 
به دانشـگاهیان فرهیختـه و روحانیـون آزاد اندیش و به 
مـردم فداکار فلسـطین و به آنان کـه به آینده  ی انقاب 
اسـامی و سربلندی ایران عزیز می اندیشند صمیمانه 

تسـلیت عـرض می نمایـم.
با ادا احترام،

نماینده مردم
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سیاستمدار

آقـای  مرحـوم  بـا  چطـور  و  سـالی  چـه  در  شـما   
شـدید؟ آشـنا  پـور  محتشـمی 

مرحوم محتشـمی پور جزو طاب و روحانیون مبارزی 
بـود کـه اگـر نگوییـم جـزو حلقـه اول، امـا قطعـا جـزو یـاران 
آشـنایی  می رفـت.  شـمار  بـه  امـام)ره(  حضـرت  نزدیـک 
مـن بـا مرحـوم محشـتمی پـور بـه دوران اقامـت مـن در 
نجـف اشـرف برمی گـردد من از سـالهای ۱۳۴6 تـا۱۳5۱ در 
حـوزه علمیـه نجـف تحصیـل میکـردم و در ایـن شـهر بـود 
کـه بـا بسـیاری از آقایان، از جمله ایشـان آشـنا شـدم. در آن 
زمـان کـم سـن و سـال بـودم و به عنوان یک طلبـه جوان به 
نجـف اشـرف رفتـم  افـرادی افـرادی ماننـد آقایـان دعایی، 
محتشـمی پور و مرحوم فردوسـی پور، ناصری، سـید علی 

اکبـر ابـو ترابـی  و....
کـه  پـور  اسـماعیل فردوسـی  و  پـور  آقایـان محتشـمی 

روحانیـون  جـزو  کنـد،  رحمـت  را  آنـان  هـردوی  خداونـد 
پیرامونـی حضـرت امـام)ره( بودند.کـه بـا مرحـوم آیـةاهلل 
مهـری مـراودات زیـادی داشـتنددر آن زمـان مرحـوم آیـت 
اهلل مهـری نماینـده امـام)ره( در کویت بود. مرحوم ایشـان 
دایـی مـادرم و بـزرگ خانـواده مـا بـود مـن وپسـرخاله ام 
آقـای سـید جـال موسـوی نماینـده دوره ششـم مجلـس 
شـورای اسـامی بـا راهنمایـی  وارشادایشـان در حوزه نجف 
مشـغول بـه تحصیـل شـدیم و تـا حـدودی ایشـان تکفـل 
مـارا برعهـده داشـت و بـرای مـا مدرسـه ای تعییـن کـرده 
بـود. آقایـان محتشـمی پـور، و فردوسـی پـور بـه طـور مرتب 
بـا مرحـوم آیـت اهلل مهـری در تماس بودند و اساسـا منزل 
آیـت اهلل مهـری در کویـت کانـون فعالیـت آنـان بـود، بـه 
طـوری کـه همـه تماس هـا و ارتباطاتـی کـه ایـن دوسـتان بـا 
تهران و دیگر شـهرهای ایران یا با کشـورهای حاشیه خلیج 

اسـامی  انجمن هـای  دانشـجویان  مجموعـه  بـا  فـارس، 
نیروهـای  بـا مجموعـه  کلـی  بـه طـور  و  امریـکا  و  اروپـا  در 
مبـارز در گوشـه و کنـار دنیـا برقـرار می کردنـد، از خانـه آیـت 
اهلل مهـری بـود و از ایـن خانـه بـه عنـوان یـک سـنگر و سـکو 
بـرای ارتباطـات و برنامه هـای نهضـت حضـرت امـام)ره( 
اسـتفاده می شـد. رابطـه امـام)ره( با آیت اهلل مهری بسـیار 
صمیمـی وتنگاتنـگ و نزدیـک بـود، بـه گونـه ای کـه وقتـی 
خـارج  نجـف  از  شـدند  مجبـور  امـام)ره(  سـال ۱۳57  در 
شـوند، بـه دلیـل حضور مرحـوم آیت اهلل مهـری در کویت، 
امـام)ره( ابتـدا خواسـتند در کویـت اقامـت کننـد. بر همین 
اسـاس پسـر مرحـوم آقـای مهـری از کویـت بـه نجـف رفت  
تـا بـا ماشـین شـخصی خـود امـام)ره( را بـه کویت ببـرد. در 
شناسـنامه امـام)ره(، نـام ایشـان بـه عنـوان سـیدروح اهلل 
مصطفـوی ثبـت شـده بـود و بـا تکیـه بـر همیـن نام بـود که 

یک انقالبی پرشور که به انزوای خود خواسته رسید
برش هایی از زندگی مرحوم محتشمی پور در گفت و گو با حجت االسالم موسوی الری 

خطوط یا مسیر زندگی و مبارزاتی حجت االسام عبدالواحد موسوی الری با مرحوم حجت االسام سیدعلی اکبر محتشمی پور در بسیاری 
از نقاط به موازات و در کنار هم پیش رفته اند؛ هردو جزو طلبه های درس و بحث امام خمینی)س( در نجف اشرف بوده اند، هردو جزو 
حلقه طاب نهضت امام خمینی)س( بوده اند، پس از انقاب جزو نیروهای سیاسی چپ، و بعدها هر دو جزو مجمع روحانیون مبارز، 
هر دو وزیر کشور بوده اند، مرحوم محتشمی پور در دولت میرحسین موسوی و حجت االسام موسوی الری در دولت خاتمی و هر دو از 
بنیانگذاران کنفرانس حمایت از انتفاضه مردم فلسطین. از این رو، حجت االسام موسوی الری شخصیت مناسبی برای بررسی و شناخت زندگی و سیره 
مرحوم محتشمی پور محسوب می شود، هرچند خودش معتقد باشد که ارتباط آنان، چندان هم وثیق نبوده است. به رغم این، در گفت و گو با حجت االسام 
موسوی الری می تواند ابعاد ناگفته ای زندگی و شخصیت مرحوم محتشمی پور را بازشناخت، مبارزی که امیدی به پیروزی نهضت نداشتند، اما به راه خود و به 
مراد خویش یعنی امام)ره( عقیده و اعتقاد داشتند، شخصتی که تا پایان عمر، ضدیت با استکبار را رها نکرد و لحظه ای از آرمان فلسلطین غافل نشد. در گفت 

و گو با حجت االسام موسوی الری، تاش شد تا برش های اصلی زندگی مرحوم محتشمی پور واکاوی شود. این گفت و گو را بخوانید.

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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سیاستمدار

کارهـای مربـوط بـه روادیـد امـام)ره( بـرای ورود بـه کویـت 
انجـام شـد. امـا گویـا در مـرز صفـوان -مـرز عـراق و کویـت- 
مامـوران کویتـی متوجـه شـدند شـخصی کـه بـا نـام سـید 
روح اهلل مصطفـوی درخواسـت روادیـد کـرده، همـان امـام 
خمینـی)س( اسـت، لـذا بـا اشـاره دولـت ایـران یـا ازتـرس 
را  امـام)ره(  ورود  جلـوی  ایـران  دولـت  بـا  روابـط  تیرگـی 
گرفتند و امام)ره( ناچار شد به پاریس برود. منظور از بیان 
ایـن داسـتان، شـرح رابطه امـام)ره( با آیـت اهلل مهری بود. 
ارتبـاط مـا بـا امثال مرحوم محتشـمی پور هـم از همینجا و 
از طریـق همیـن بیـت دایـی مـا آغـاز شـد. مـا در نجـف جزو 
طلبه هایـی بودیـم کـه پشـت سـر امـام)ره( بودیـم و همـه 
برنامه های ما با امام)ره( تنظیم می شـد. آقای محتشـمی 
پـور و دیگـر دوسـتان نیـز جـزو یـاران امـام)ره( بودنـد. در 
نجـف، همیشـه نمازهـا ی مغرب وعشـارا در مدرسـه آیت 
اهلل بروجـردی اقامـه می کردیـم و ایـن مدرسـه جایـی بـود 
کـه امـام)ره( در آنجـا نمـاز می خوانـد. اساسـا بـه واسـطه 
حضـور حضـرت امـام)ره( ایـن مدرسـه  بـه مرکـزی بـرای 
جمع شـدن نیروهای مبارز تبدیل شـده بود. به دلیل رفت 
وآمـددر همیـن مدرسـه و بـا حضـور در نمازهـای حضـرت 
امـام)ره( بود که با بسـیاری از دوسـتانی که همـراه امام)ره( 
بودنـد آشـنا شـدیم. در کنـار اینمدرسـه مـا کانـون دیگـر بـی 
هـم داشـتیم وآن هـم  منـزل آیـت اهلل مهـری در نجـف که 
در واقـع منـزل پسـر بزرگ ایشـان بود، بیت مرحـوم آیةاهلل  
مهـری هـم مرکـزی بـود کـه ایـن دوسـتان بـه آنجـا رفـت و 
آمـد داشـتند. از همیـن خانـه و از طریـق همیـن دوسـتان 
اعامیه هـا و نوارهـای امـام)ره( بـه ایـران و جاهـای دیگـر 
می رفت. در سـال ۱۳۴9 بحث های امـام)ره( درباره والیت 
مطـرح  انصـاری  اعظـم  شـیخ  مرحـوم  مسـجد  در  فقیـه 
می شـد، مـن در ایـن درس هـا و مباحـث شـرکت می کـردم 
و وقتـی مباحـث مربـوط بـه والیـت فقیـه بـه صـورت جزوه 
در آمـد، مـا از طریـق دوسـتانی  کـه مسـؤلیت پیـاده کـردن 
نوارها را و تنظیم آنرا داشتندجزو ها را دریافت و به ایران و 

جاهـای دیگـر می فرسـتادیم.
 گویـا مرحـوم آقای محتشـمی پـور رابطـه نزدیکی 
بـا حاج آقـا مصطفی، پسـر ارشـد امـام)ره( داشـتند 
و چـه بسـا بیـش از امـام)ره(، بـا حـاج آقـا مصطفـی 

مـراوده داشـتند.اینطور نبـود. ؟
بیـوت  در  معمـوال  بدهـم.  توضیـح  یـک  بایـد  اینجـا   
مراجـع، پسـران بـه ویـژه پسـران ارشـد اداره کننـده بیـت 
هسـتند. امـا مـن در دو جـا، ایـن رونـد را ندیـدم؛ یکـی بیـت 
مرحـوم آیـت اهلل حکیـم بـود کـه آقایـی بـه نـام مامقانـی 
رئیـس دفتـر بـود و کارهـای بیـت مرحـوم حکیـم را انجـام 
مـی داد، یکـی هـم بیـت امـام)ره( بـود که بـا بودن حـاج آقا 
مصطفـی، مرحوم آشـیخ نصـراهلل خلخالی مسـئول دفتر 
بـود و بعـد از دوره آقـای خلخالـی، آقـای رضوانی خمینی، 
مدیریـت بیـت امـام)ره( را بـه عهده داشـت. مرحـوم حاج 
آقـا مصطفـی درعین حـال که آقازاده و پسـر امـام)ره( بود، 
از نظـر درسـی جـزو شـاگردان خیلـی خـوب امـام)ره( بـود و 
خـودش هـم حـوزه درس داشـت. یعنـی جزو کسـانی نبود 
کـه صرفـا نـان آقازادگی خـود را بخورد، بلکه بـه عنوان یک 

عالـم و مجتهـد و یـک فـرد نخبـه در نجـف مطـرح بـود.
 مـا طلبه هـا بـه حـدی شـیفته امـام)ره( بودیم کـه برای 
نمازخوانـدن پشـت سـر ایشـان، نمازهـا و مسـاجد زیـادی 
را پشـت سـر می گذاشـتیم تـا بـه مدرسـه آقـای بروجـردی 
برویـم. مدرسـه مـا، مدرسـه مرحـوم آیـت اهلل شـاهرودی 

یـا مدرسـه قزوینـی بود کـه در باب القبله حـرم در بـازار قرار 
داشـت. در مسـیر ما به نماز امام)ره(، مرحوم آقای حکیم 
در حـرم مطهـر نمـاز می خوانـد، مرحـوم آقـای شـاهرودی 
در مسـجد هنـدی نمـاز می خوانـد، مرحـوم آقـای خویـی 
در مسـجد خضـرا و مرحـوم آقـای شـیخ حسـین حلـی کـه 
از بـزرگان نجـف بـود در صحـن مطهـر نمـاز می خوانـد. اما 
مـا طلبه هـا بـه قدری شـیفته امـام)ره( بودیم که از مدرسـه 
خودمـان حرکـت می کردیـم، همـه نمازهـای ایـن بـزرگان 
را پشـت سـر می گذاشـتیم تـا در مدرسـه بروجـردی پشـت 
سـر امـام)ره( نمـاز بخوانیـم. ایـن روال همیشـگی مـا بـود. 
امـا مرحـوم حـاج آقـا مصطفـی خاف ایـن عمـل می کرد. 
بارهـا دیـده یا شـنیده بودم که حـاج آقا مصطفی مثا نماز 
مغـرب و عشـا را پشـت سـر آقای زنجانـی، یا مرحـوم آقای 
حکیـم می خواند. هیـچ وقت ندیدم که از عنـوان آقازادگی 
و پیوسـتگی بـه پـدر بـرای خـودش اسـتفاده کنـد. حـاج آقـا 
مصطفـی در اصـول و فقـه صاحبنظـر بـود و عـده زیـادی از 
طلبه هـا ی بـا اسـتعدادبا مرحـوم حـاج آقـا مصطفـی، بـه 
اعتبـار داشـتن حـوزه درسـی مفیـد، دور او بودندامـا خـود 
مرحـوم آقـا مصطفـی چنـدان به حـوزه سیاسـی ورود نمی 
کـرد و اگـر ورود می کـرد کـه بـه نظـرم چنیـن بـود، در سـطح 
آشـکار و جـدی نبـود، . آقـای دعایـی در رادیـو بغـداد بـه 
عنـوان سـخنگوی روحانیـت مبـارز برنامـه داشـت و اساسـا 
ایـن چهره هـا بودنـد کـه فعالیـت سیاسـی داشـتند. منظـور 
از بیـان ایـن حرف هـا ایـن اسـت کـه مـن، آقـای محتشـمی 
پـور  را بیشـتر در ارتبـاط بـا مرحـوم آیـت اهلل مهـری واحیانا 
مدرسـه آیـةاهلل بروجـردی می دیـدم کـه آن مدرسـه نقطـه 
تاقـی هـوا داران امـام وایـة اهلل مهـری وبیـت  ایشـان نقطه 
ارتباطـی بـا کشـورهای مختلـف بـود. ایـن آقایـان نـه تنهـا 
بـه ایـن خانـه رفـت و آمـد داشـتند، بلکـه در دهـه پنجـاه که 
مـا ایـران وحـوزه علمیـه قـم بودیـم می شـنیدیم کـه ایـن 
فردوسـی  و  پـور  محتشـمی  آقایـان  بخصـوص  دوسـتان 
پـورگاه می شـد کـه دو مـاه محـرم و صفـر هـم در مسـاجد 
را  سیاسـی  فعالیت هـای  و  می کردنـد  سـخنرانی  کویـت 
خـود را از  طریـق بیـت آیـةاهلل مهـری وبـه کمـک فرزنـدان 
ایشـاندنبال می کردنـد. در خانـه آیـت اهلل مهـری در کویت 
امکانات ارتباطی از قبیل تلفن در اختیارشـان بود، با ایران 
تمـاس می گرفتند، رسـاله ها یا نوارهای امـام)ره( را منتقل 

می کردنـد و کارهایـی از ایـن قبیـل. 
پـور  محتشـمی  آقـای  بـا  شـما  رابطـه  زمانـی  چـه   

شـد؟  تـر  عمیـق  و  تـر  نزدیـک 
همـان طـور که عرض کـردم ا رتباط ما در سـالهای قبل 

از انقـاب محدود ودر حد آشـنایی بود.
مـن سـال ۱۳5۱ بـه ایـران آمـدم، امـا ایـن دوسـتان در 
نجـف ماندنـد. مـن هـم در سـال 5۳ بـه زنـدان افتـادم و تـا 
اوایـل  56 در زنـدان بـودم.  بنابرایـن در ایـن دوره ارتبـاط 
چندانـی نـه بانجـف ونـه بـا کویـت  نداشـتیم، تـا پیـروزی 
انقـاب اسـامی. چند مـاه پس از پیروزی انقاب اسـامی، 
مرحـوم آیـت اهلل مهـری کـه از سـوی امـام)ره( بـه عنـوان 
نماینـده ایشـان و امـام جمعـه کویـت منصـوب شـده بـود، 
از سـوی دولـت کویـت از ایـن کشـور اخـراج شـد و خـود و 
فرزندانشـان، درحالـی کـه شناسـنامه کویتـی هـم داشـتند، 
بـا شناسـنامه قبلـی کـه ایرانـی بـود، بـه ایـران عـودت داده 
بـا مرحـوم محتشـمی  ارتبـاط مـا  ایـن بـه بعـد  از  شـدند. 
در  کـه  زمانـی   ،59 تـا   5۸ سـال های  در  شـد.  زیادتـر  پـور 
شـهر قـم، بودیـم غالباشـب ها در منـزل آقـای مهـری نماز 

می خواندیم. در این دوره آقایان محتشمی پور و فردوسی 
پـور جـزو کسـانی بودنـد کـه مرتب به ایـن خانه رفـت و آمد 
داشـتند و بعدهـا کـه آقـای محتشـمی پور سـفیر جمهوری 
اسـامی ایران در سـوریه شـد، هروقت که به ایران می آمد،  
مرتـب بـه خانـه آقـای مهـری  رفـت و آمـد داشـت البتـه 
منهـم بـه دلیـل عضویـت در اولیـن دوره مجلـس شـورای 
اسـامی از سـال پنجاه و نه در تهران ن مسـتقر بودم وآخر 

هفتـه اگـر بـه حـوزه انتخابیـه نمی رفتـم بـه قـم میرفتـم
تقریبـا یـک رابطـه پـدر و فرزنـدی میـان مرحـوم آقـای 
مهـری و ایـن دوسـتان وجـود داشـت و بـا عاقـه خاصـی 
بـه ایـن خانـه رفـت و آمـد داشـتند. مـا هـم بـه دلیـل همان 
بـزرگ خانـواده  آقـای مهـری  اینکـه  و  نسـبت خانوادگـی 
مـا بـود، هـر گاه کـه در قـم بودیـم، در خانـه ایشـان بودیـم 
و در آنجـا آقایـان را می دیدیـم. بعـد هـم کـه مـن نماینـده 
مجلس شـدم و آقای محتشـمی پور سـفیر ایران در سـوریه 
ارتبـاط  ایشـان  بـا  تـر  مفهومـی  و  بیشـتر  نسـبت  بـه  شـد، 

داشـتیم.
نظـام  سـفیر  عنـوان  بـه  ایشـان  انتخـاب  علـت   
چـه  سـوریه  در  ایـران  اسـامی  جمهـوری  نوپـای 
بسـیار  البتـه  و  حسـاس  بسـیار  انتخـاب  ایـن  بـود؟ 

بـود. معنـاداری 
در دوران مبـارزه بـا رژیـم ستمشـاهی، ایـن دوسـتان و 
مجموعـه ای کـه اشـاره کـردم، رفـت و آمدهـا و ارتباطـات 
جریان هـای  بـا  هـم  داشـتند،  سـوریه  و  لبنـان  بـا  زیـادی 
ماننـد  جریان هایـی  بـا  هـم  و  داشـتند  ارتبـاط  فلسـطینی 
مرحـوم چمـران و کسـانی کـه در لبنـان فعالیـت سیاسـی و 
اجتماعـی داشـتند. ضمـن اینکـه در اوایـل انقـاب، بـر ای 
سـفارت ایـران در سـوریه کـه قاعدتـا می بایسـت ارتباطاتـی 
هـم بـا انقابی هـای منطقـه می داشـت، می بایسـت یـک 
فـرد امیـن بـرای ایـن سـمت انتخـاب می شـد. ایـن منطقـه 
بـه ویـژه کشـور سـوریه از نظـر اسـتراتژیکی بـرای جمهـوری 
بـه همیـن دلیـل کسـی  بـود.  ایـران بسـیار مهـم  اسـامی 
را انتخـاب کردنـد کـه هـم امـام)ره( او را بشناسـد و امیـن 
امـام)ره( باشـد و هـم محیـط ایـن کشـور و منطقـه را بـه 
خوبـی بشناسـد. آقـای محتشـمی پـور فـرد مناسـبی بـرای 
ایـن مسـئولیت بـود. کمـا اینکـه به محـض پیـروزی انقاب 
ایـران در عـراق  بـه عنـوان سـفیر  آقـای دعایـی  اسـامی، 
انتخاب شـد، به این دلیل که آقای دعایی در دوران مبارزه 
بـا مسـئوالن عراقـی رفـت و آمـد داشـت، در رادیـو بغـداد 
برنامـه داشـت و فضـا، فرهنگ، سیاسـت و مدیـران عراقی 
را می شـناخت. آقای محتشـمی پور هم به همین نسـبت، 
بـا چهره هـای  و سـوریه،  لبنـان  بـا  در طـول دوران مبـارزه 
از  داشـت،  ارتبـاط  سـوری  و  لبنانـی  و  فلسـطینی  مبـارز 
چهره هایـی مثـل  امام موسـی صدر تا مرحوم عامه سـید  
محمدحسـین فضـل اهلل و آقـای شـمس الدینتـا برخـی از 
علمـای اهـل سـنت کـه در ایـن منطقـه حضـور داشـتند،  و 
برخیازآنهـا در دوران مبـارزه بـا امـام)ره( همراهـی کـرده 
بودنـد. آقـای محتشـمی پـور بـه ایـن دلیـل بـرای سـفارت 
تـا میـان تهـران و مبـارزان  انتخـاب شـد  ایـران در سـوریه 
فلسـطینی یـا تهـران و مبـارزان لبنانـی پیونـدی ایجـاد کند.
ارتباطـات  ایـن  انقـاب  از  قبـل  کـه  کردیـد  اشـاره   
میـان انقابیون و فعاالن فلسـطینی و لبنانی وجود 
داشـت کـه امـروز بـه نـام محـور مقاومـت شـناخته 
از  ارتباطـات  ایـن  و  فکـری  فضـای  ایـن  می شـود. 
ارتبـاط  ضـرورت  اساسـا  و  گرفـت  شـکل  سـالی  چـه 

در اوایل انقالب، بر 
ای سفارت ایران در 

سوریه که قاعدتا 
می بایست ارتباطاتی 

هم با انقالبی های 
منطقه می داشت، 

می بایست یک فرد 
امین برای این سمت 

انتخاب می شد. 
این منطقه به ویژه 

کشور سوریه از نظر 
استراتژیکی برای 
جمهوری اسالمی 

ایران بسیار مهم بود. 
به همین دلیل کسی را 
انتخاب کردند که هم 

امام)ره( او را بشناسد 
و امین امام)ره( باشد 

و هم محیط این 
کشور و منطقه را 

به خوبی بشناسد. 
آقای محتشمی پور 

فرد مناسبی برای این 
مسئولیت بود

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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بـا مبـارزان لبنـان، سـوریه و فلسـطین چطـور شـکل 
گرفتـه بـود؟

تـا بتوانـم  البتـه شـخص مـن حضـور جـدی نداشـتم 
بـه صـورت دقیـق بـه ایـن سـوال پاسـخ دهـم، امـا اینقـدر 
می توانـم بگویـم که طلبه هایی که اطـراف امـام)ره( بودند 
و به امام)ره( پیوسته بودند، اغلب مشی و منش مبارزاتی 
داشـتند. از جملـه این هـا، آقایـان  دعایـی محمـد منتظری 
حسـن کروبـی  سـید علـی اکبـر ابوترابـی  محتشـمی پـور 
فاضـل فردوسی اسـماعیل فردوسـی پوروناصـری کـه پـس 
از انقـاب، مدتـی هـم امـام جمعـه شـهرکرد ویـزد بـود. و 
بسـیاری از شـاگردان ویـاران امـام ، ایـن جمـع  از طـاب و 
روحانیـون تقریبـا از زمـان اسـتقرار امـام)ره( در نجـف، آرام 
آرام در اطـراف ایشـان جمـع  شـدند. می دانیـد کـه رژیـم 
شـاه ابتـدا امـام)ره( را بـه شـهر بورسـای ترکیـه تبعیـد کـرد. 
امـا گویـا بعـدا رژیـم به ایـن جمع بندی رسـید که امـام)ره( 
بـه  ایـن چهـره سیاسـی  اگـر  و  اسـت  یـک چهـره سیاسـی 
حـوزه علمیـه ریشـه دار و هـزار سـاله نجـف بـرود، بـا بـودن 
فقهـای بزرگی مانند مرحـوم آیت اهلل شـاهرودی، مرحوم 
آیـت اهلل حکیـم آیـةاهلل خوئـی و آیـةاهلل شـیخ محمدباقـر 
زنجانـی، امـام)ره( در چنیـن محیطـی گـم می شـود و دیگر 
بـه عنوان آدمـی که می تواند حرکتی در جامعه ایجاد کند، 
تلقـی نخواهد شـد. بـه همین دلیل امـام)ره( را از بورسـا به 
نجف تبعید کردند تا امام)ره( در گوشه ای از حوزه باشد و 
دیـده نشـود. اما دقیقـا خاف این روند شـکل گرفت. وقتی 
امـام)ره( بـه نجـف رفـت، درس و بحث امام)ره( بسـیاری 
از فضـای نجـف را جـذب کـرد و بسـیاری از طـاب فاضـل 
کـه در درس آقایـان حکیـم و خویـی حاضـر می شـدند، بـه 
عنوان یک اسـتاد قابل قبول در درس امام)ره( هم حضور 
پیـدا می کردنـد. ضمـن اینکه منـش فوق العـاده امـام)ره( 
امـام احتـرام  تاثیرگـذار بودمهمتریـن ویژگـی  هـم بسـیار 
بـه مراجـع تقلیـد ودوری ازهرنـوع خـود بـر تـر پنـداری. بـه 
عنـوان مثـال، در آن زمـان مرسـوم بـود کـه مراجـع اعـام 
می کردنـد کـه آیـا عیـد فطـر شـده اسـت یـا خیـر و آیـا هـال 
مـاه رویـت شـد اسـت یا نـه، وایـن امرجـزء شـؤن مرجعیت 
امـام)ره( هرچنـد یـک مرجـع تقلیـد بودند،وبـه  امـا  بـود 
صورت مرسـوم  باید ورود میکردنداما اصا به این مسـاله 
وارد نمـی شـد و می گفتنـد هرچـه آقـای حکیـم یـا آقـای 
خویی گفت، قابل قبول اسـت، امام)ره( همیشـه می گفت 
آقـای حکیـم، شـاخص عـراق اسـت و بـه طلبه هـا توصیـه 
می کـرد و می گفـت کـه همـه مـا بایـد از آقـای حکیـم بـه 
عنـوان محـور در عـراق صیانـت و از ایشـان حمایت کنیم و 
هرچـه آقـای حکیـم گفـت، باید بـه همان عمل کنیـم. این 
منـش و روش امـام)ره( در برخـورد بـا علمـا از یـک طـرف 
و درس و بحثـش از طـرف دیگـر، امـام)ره( را در جایگاهـی 
کـه بایـد قـرار می گرفـت، قـرار داد. بـه همیـن دلیـل، آرام 
آرام حلقـه پیرامونـی امـام)ره( هـم از نظـر مبـارزه و هـم از 
نظر سـطح تحصیات گسـترش یافـت و قاطبه طلبه های 
اطـراف امـام، جـزو طلبه های شـاخص حوزه نجـف بودند.  
شـخص من که در سـال های ۴6 تا5۱در نجف بودم،همراه 
با دوستانی که در مدرسه باهم بودیم روابطمان بامدرسه 
بروجـردی بـه قـدری گسـترش یافـت کـه اواخـر، یعنـی در 
سـال های ۴۸ تـا ۴9 خـود مـا هم بـه یک عامل برای انتشـار 
حـوزه  البتـه   . بودیـم  شـده  تبدیـل  امـام)ره(  نوارهاوآثـار 
فعالیـت ما بیشـتر در حاشـیه جنوبی خلیج فـارس، یعنی 
قطـر و دبـی بـود. مـا از طریـق آشـنایان و دوسـتانی کـه در 

ایـن کشـورها داشـتیم، نوارهـا و جزوه هـای امـام را بـه ایـران 
می فرسـتادیم. مثـا برخـی در آنجا کارگر بودنـد و وقتی که 
می خواسـتند بـه ایـران برونـد، از او می خواسـته میشـداین 
نـوار یـا جـزوه را در فـان شـهر، بـه فـان فـرد تحویـل بدهد. 
سـاواک اصـا احسـاس نمـی کـرد کـه ممکـن اسـت ایـن 
کارگران سـاده کار سیاسـی بکنند. لذا از این طریق نوارهای 
سـخنرانی و اعامیه های امام)ره( به ایران می آمد و تکثیر 

می شـد.
پـور  محتشـمی  آقـای  و  شـما  چـون  چهره هایـی   
بلکـه  نداشـتید،  نهضـت  پیـروزی  از  انـدازی  چشـم 
اتفاقـا راه مبـارزه هـم دشـوار می نمـود، زیـرا از یـک 
غـرب  حمایـت  از  کـه  بـود  شـاه  حکومـت  طـرف 
برخـوردار بـود، از طـرف دیگـر حکومـت صـدام کـه 
واقعـا دژخیـم بود. چـه چیزی بـه طلبه هـای جوانی 
مـی داد  انگیـزه  پـور  محتشـمی  آقـای  و  شـما  ماننـد 
نهضـت  و  امـام)ره(  راه  وقـف  را  خـود  زندگـی  تـا 

کنیـد؟ امـام)ره( 
مـا اصـا تصـوری از پیـروزی انقـاب نداشـتیم. ضمـن 
اینکـه، همانطـور کـه اشـاره کـردم، آقـای محتشـمی پـور از 
مـا جلوتـر بـود و بیشـتر در نهضت و مبـارزه، نقش و حضور 
داشـت. در واقـع آنـان بودنـد کـه بیشـتر در مسـیر نهضـت 
امـام)ره( و آرمان هـای امـام)ره( حرکـت می کردند و امثال 
مـن بـا آنـان فاصله داشـتیم. و بیشـتر در حد یک هـواداری 
کـه گـه گاهـی فعالیتهـا بـی داشـتند ظاهـر میشـدیم امـا در 
پاسـخ بـه سـوال شـما، کـه باوجـود سـختی مبـارزه، چـرا در 
این مسـیر حرکت می کردیم، باید بگویم که ما از خودمان 
می پرسـیدیم چـرا در حـوزه درس می خوانیـم؟ پاسـخ این 
بـود: بـرای اینکـه مسـیر حقـی را بـه افراد نشـان دهیـم. این 
مسـیر حـق را هـم شـخصی به نـام حاج آقـا روح اهلل نشـان 
می دهـد، لـذا مـا بایـد در میدان باشـیم و نگذاریم حـاج آقا 
روح اهلل تنهـا باشـد یـا صـدای نهضـت او خامـوش شـود. 
تلقـی کوتـاه مـدت از پیـروزی نداشـتیم، امـا تلقـی طوالنـی 
ایـن  می کردیـم  فکـر  یعنـی  داشـتیم،  نهضـت  از  مـدت 
فعالیت هـا نسـل های آینـده را بـرای تغییـر آمـاده خواهـد 

کـرد، لـذا در حـد وسـع و فهـم خودمـان، تـاش می کردیم. 
ضمـن اینکـه تحصیات سیاسـی هـم نداشـتیم، اما کنش 
و  برجسـته  شـخصیت  از  ناشـی  ایـن  و  داشـتیم  سیاسـی 
کاریزمـای امـام)ره( بـود کـه مرجـع تقلیـد مـا بـود. ما مقلد 
ایشـان بودیـم، بنابرایـن، هـم رسـالت حـوزوی مـا اقتضـا 
می کـرد و هـم جاذبـه ایشـان اینطـور اقتضـا می کـرد کـه در 
ایـن مسـیر قـرار بگیریـم. امـا گذشـته از ایـن، بـرای شـخص 
خـودم، معتقـدم بخـش زیـادی از ایـن امـر کـه باعـث شـد 
در مسـیر نهضـت قـدم بـردارم، مرهـون مرحـوم آیـت اهلل 
مهـری بـودم . مـا از معبـر بیـت مرحـوم آیـت اهلل مهـری 
بـه بیـت امـام)ره( متصـل شـدیم. مـن بـه عنـوان طلبـه 
نوجوانـی کـه از ایـران آمـده بـود، در مدرسـه مرحـوم آیـت 
اهلل شـاهرودی بـودم و مرحـوم آیـت اهلل شـاهرودی بـا پول 
خـودش لبـاس روحانیـت را بـر تـن مـا کـرد، امـا باوجـود 
ایـن، مـا مقلـد امـام)ره( بودیـم و پشـت سـر امـام)ره( نماز 
می خواندیـم، زیـرا کاریزمـا و شـخصیت امـام)ره( بـه گونـه 
ای بـود کـه مـا را جـذب کـرده بـود. مـا و دوسـتان دیگـری 
مانند مرحوم محتشـمی پور یقین داشـتیم که این حرکت 
مـا بـی تاثیـر نخواهـد بـود، امـا تاثیـر آن را در کوتـاه مـدت 
نمـی دیدیـم. حتـی در وقتـی کـه در زنـدان بـودم، تصویری 
بـه ویـژه در دورانـی کـه حـزب  از پیـروزی اصـا نداشـتم، 
رسـتاخیز شـکل گرفته بود و شـاه بـا قدرت و غـرور گفته بود 
هرکـس کـه نمی تواند اینجـا بماند، گذرنامه خـود را بگیرد 
و از کشـور بـرود. د آن زمـان هیـچ دریچه ای بـه افق باز نبود 
و همـه فکـر می کردنـد سـاواک و کمیتـه ضدخرابـکاری بـر 
اوضـاع مسـلط اسـت و هـر قدمـی کـه برداشـته شـود، بـه 
شـدت برخـورد می کننـد. اما این نور در ذهـن و دید ما بود و 
این افق را روشـن می دیدیم که سـرانجام، هرچند دور، این 
تاش هـا و مبارزه هـا به جایی خواهد رسـید، اما نه اینکه به 
زودی انقـاب می شـود و مـا وزیـر و وکیـل می شـویم، بلکـه 
فکـر می کردیـم ایـن حرکـت ارشـادی و تبلیغـی و تبعیـت 
از مرجـع تقلیـد، سـرانجام بـه نتیجـه می رسـد و نسـل های 

آینـده را بـرای تغییـر آمـاده می کنـد.
امـا ناگهـان انقـاب شـد و آقـای محتشـمی پـور یکـی از 
جدی ترین مسـئولیت ها در جمهوری اسـامی را به عهده 
گرفـت که سـفارت جمهوری اسـامی ایـران در سـوریه بود. 
بـه ایـن دلیـل این سـمت یکـی از جدی ترین مسـئولیت ها 
بـود، کـه سـفیر جمهـوری اسـامی ایـران در سـوریه، فقـط 
سـفیر نبـود و قـرار نبـود فقـط کار دیپلماتیـک بکنـد، بلکـه 
بـه نوعـی پایـه گـذاری محـور مقاومـت و مرکـز هماهنگی و 
ارتباط با مبارزان مسـلمان منطقه بود که اکنون جمهوری 
از بـزرگ تریـن پشـتیبان های  اسـامی را بـه عنـوان یکـی 
خـود می دیدنـد. تـرور آقـای محتشـمی پـور از سـوی رژیـم 
صهیونیسـتی نشـان می دهـد کـه ایشـان به رغـم اینکه یک 
نیـروی انقابـی بودنـد و تجربـه کار در سـفارت را نداشـتند، 
امـا نفـس ترور نشـان مـی داد کـه ایشـان در سـوریه گام های 
ایسـتادگی  و  مقاومـت  نیروهـای  انسـجام  بـرای  موثـری 

مقابـل رژیـم اشـغالگر قـدس برداشـته بودنـد.
همیـن طـور اسـت. بـه بـاور مـن، تلقـی و تصـور از نقش 
و حضـور آقـای محتشـمی پـور در سـوریه، صرفـا یک سـفیر 
اسـامی  جمهـوری  دولـت  سـفیر  بلکـه  نبـود،  معمولـی 
ایـران و از یـاران نزدیـک امـام)ره( بـود. امام)ره( هـم در آن 
زمـان در اوج بـود و همـه شـخصیت های سیاسـی لبنـان، 
فلسـطین و سـوریه بـه آقـای محتشـمی پـور بـه عنـوان یک 
نقطـه کانونـی فعالیت هـای مرتبط بـا جمهوری اسـامی، 

امام)ره( همیشه می گفت 
آقای حکیم، شاخص عراق 
است و به طلبه ها توصیه 

می کرد و می گفت که همه ما 
باید از آقای حکیم به عنوان 
محور در عراق صیانت و از 
ایشان حمایت کنیم و هرچه 

آقای حکیم گفت، باید به 
همان عمل کنیم. این منش 
و روش امام)ره( در برخورد 
با علما از یک طرف و درس 

و بحثش از طرف دیگر، 
امام)ره( را در جایگاهی که 
باید قرار می گرفت، قرار داد

سیاستمدار

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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فراتـر از وظایـف یـک سـفیر نـگاه می کردنـد. انصافـا آقـای 
محتشـمی پور هم به خوبی این نقش را ایفا کرد. حتما در 
سـوابق آقای محتشـمی پـور خواندید که پایه گـذاری حزب 
اهلل لبنـان، البتـه بـا ارشـاد و راهنمایـی امـام)ره(، اما توسـط 
ماننـد  روز  آن  چهره هـای  برخـی  و  پـور  محتشـمی  آقـای 
مرحـوم سـیدعباس موسـوی صـورت گرفـت و تشـکیات 
حـزب اهلل راه انـدازی شـد. تـا پیـش از این، در لبنان، شـیعه 
تشـکیاتی بـه نـام حرکـت محرومیـن یـا امـل داشـت، کـه 
مرحوم امام موسـی صدر این تشـکیات را راه اندازی کرده 
بـود و چهره هـای سیاسـی زیـادی ماننـد نبیـه بـری و امثـال 
ایشـان عضـو آن بودنـد. ایـن تشـکیات کارهـای بزرگـی در 
جهـت ارتقـای سـطح زندگی و نشـاط سیاسـی شـیعیان در 
لبنـان انجـام داده بـود، یعنـی جنبـش امـل و مرحـوم امام 
موسـی صـدر باعـث شـده بودنـد شـیعه کـه تـا پیـش از این 
در نـازل تریـن شـرایط در لبنـان قـرار داشـت، هـم ردیـف 
سـایر فـرق قـرار بگیـرد، زیـرا لبنـان فرقـه ای و طایفـه ای، 
شـامل مارونی هـا، سـنی ها و شـیعیان اسـت. امـا مرحـوم 
محتشـمی پـور، انقـاب اسـامی و بـه یک معنـا امـام)ره(، 
سـطح و جایـگاه شـیعیان در لبنـان را یک پله باالتـر بردند. 
اساسـا در ایـن دوره، ارتبـاط میـان ایـران و شـیعیان لبنـان، 
بـه ارتبـاط بـا همه مسـلمانان لبنـان و حتی مسـیحیان این 
کشـور منتهـی شـد. به عبـارت دیگـر، نـگاه ضداسـتکباری و 
استکبارسـتیزی آقـای محتشـمی پـور بـه گونـه ای بود کـه از 
یـک سـو کانـون مبـارزه ای بـه نـام حـزب اهلل لبنـان درسـت 
کـه  افـرادی  یعنـی  اهلل،  فعـاالن حـزب  آن،  طـی  کـه  شـد 
مقابـل جریـان صهیونیسـتی دسـت به اسـلحه بردنـد، دور 
هـم جمـع شـده و فعالیت هـای مسـلحانه خـود را در دفاع 
از لبنـان و مقابلـه بـا رژیـم صهیونیسـتی آغـاز کردنـد، و این 
کاری بـود کـه جنبـش امـل انجـام نمـی داد، از سـوی دیگـر 
و چـه بسـا مهـم تـر، آقـای محتشـمی پـور بـا چهره هـای 
شـعبان  سـعید  شـیخ  ماننـد  لبنـان  سـنت  اهـل  مذهبـی 
اهـل  کـه شـخصیت های معتبـری میـان  ایشـان  امثـال  و 
سـنت لبنـان بودنـد ارتبـاط برقـرار کـرد، یعنـی چهره هایـی 
کـه از نظـر فکـری بـه فعالیت هـای دیـن محـور عاقـه منـد 
را  چهره هـا  ایـن  توانسـت  پـور  محتشـمی  آقـای  بودنـد. 
نیـز جـذب جمهـوری اسـامی کننـد. نهایتـا اینکـه حضـور 
هـم  سـوریه  در  ایـران  سـفارت  در  پـور  محتشـمی  آقـای 
پشـتیبانی کننـده حـزب اهلل لبنـان بـود، هـم جـذب کننـده 
نیروهای فعال فلسـطینی و لبنانی و سـوری. فلسـطینی ها 
از سـوی ایـران حمایـت شـدند و جهـاد اسـامی فلسـطین 
و چهره هایـی ماننـد مرحـوم دکتـر فتحـی شـقاقی، یکـی 
از نحله هـای مبـارزان فلسـطینی بودنـد کـه در ایـن زمـان 
شـکل گرفتنـد. یعنی حرکـت دین خواهی و دیـن گرایی که 
امـام)ره( شـروع کـرده بود، باعث شـد تا از درون تشـکیات 
فتـح، نحله هایـی ماننـد جهـاد اسـامی و بعدهـا حمـاس 
بـه وجـود آمدنـد. تـا جایـی کـه خاطرم هسـت آقـای فتحی 
شـقاقی و تیـم جهـاد اسـامی بیشـتر بـا سـفارت ایـران در 
سـوریه در ارتبـاط بودنـد تـا حمـاس و دیگـران. زیـرا شـکل 
گیـری حمـاس بـه زمان هـای بعـد مربـوط می شـود. نقش 
آقـای محتشـمی پـور در اینجـا بسـیار ارزنده بـود. همین که 
توانسـته بـود هـم فلسـطینی ها را با خود داشـته باشـد، هم 
لبنانی هـا و هـم بخش هایـی از نیروهـای رسـمی سـوریه را، 
بـه واقـع ایـن زنـگ خطری بـرای اسـرائیل بود. اسـرائیل که 
همه تاش خود را می کرد تا هیچ گاه جریان های سیاسـی 
در لبنـان، سـوریه و فلسـطین کنـار هـم قـرار نگیرنـد، وقتـی 

می دیـد عامـل هماهنگ کننده ای به عنوان سـفارت ایران 
در سـوریه، از سـوی شـخص سـفیر یعنـی آقـای محتشـمی 
پـور شـکل گرفتـه و ایـن نیروهـا و مبـارزان در کنـار هـم قـرار 
آقـای  علیـه  توطئـه  و  می کـرد  توطئـه  حتمـا  انـد،  گرفتـه 
محتشـمی پـور محصـول همیـن نـگاه و احسـاس خطـری 
بود که اسـرئیل نسـبت به ایشان داشـت و احساس می کرد 
سـفارت ایـران در سـوریه بـه عنـوان یـک کانـون هماهنـگ 
کننـده میـان مبـارزان علیـه رژیـم اشـغالگر قـدس تبدیـل 
شـده اسـت. نقش آقای محتشـمی پور در این زمان از چند 
جهـت برجسـته بـود، هـم سـفیر ایـران در سـوریه بـود، هـم 
بـه اعتبـار سـابقه مبارزاتـی اش در دوران قبـل از انقـاب بـا 
مبارزان منطقه آشـنایی داشـت، هم اینکه ارتباط نزدیکی 
بـا امـام)ره( داشـت کـه برای مبارزان بسـیار مهم بـود و هم 
البتـه بـه اعتبـار منـش شـخصی خـودش کـه می توانسـت 
بـا همـه ایـن نیروهـا کار کنـد یـا با آنـان ارتباط داشـته باشـد. 
مجموعـه ایـن ویژگی هـا آقـای محتشـمی پـور را بـه چیـزی 

فراتـر از سـفیر ایـران در سـوریه تبدیـل کـرده بـود.
 شـما وزیـر کشـور دولـت اصاحـات بودیـد و آقای 
میرحسـین  دولـت  کشـور  وزیـر  هـم  پـور  محتشـمی 
موسـوی بودنـد. دوران وزارت ایشـان چطـور بـود و 
آیـا در دوره وزارت کشـور، بیشـتر بـه نیروهـای چـپ 
نیروهـا  ایـن  بـه  بیشـتر  و  داشـتند  گرایـش  زمـان  آن 

می دادنـد؟ میـدان 
اگـر بـه دوران دفـاع مقـدس یـا دوران نخسـت وزیـری 
و  سیاسـی  شـرایط  و  برگردیـد  موسـوی  مهنـدس  آقـای 
کنیـد،  بررسـی  زمـان  همـان  دل  از  را  کشـور  اجتماعـی 
و  جریان هـا  میـان  اکنـون  کـه  ای  زاویـه  کـه  دیـد  خواهیـد 
فعـاالن سیاسـی وجـود دارد، در آن زمـان چنیـن زاویـه ای 
وجـود نداشـت. در آن زمـان، بـه طـور کلـی دو جریـان در 
جامعـه بـود، یـک جریـان کـه پشـت سـر امـام)ره( بـود، و 
همـه اعضـای ایـن طیـف بـه نوعـی خـود را بـه امـام)ره( 
ایـن طیـف از جامعـه مدرسـین و  منتسـب می دانسـتند. 
جامعـه روحانیـت مبـارز تـا افـرادی ماننـد آقـای مهنـدس 
شـامل  را  رفسـنجانی  آقای هاشـمی  مرحـوم  و  موسـوی 

می شـد، جریـان دیگـری کـه قـدری بـا ایـن جریـان فاصلـه 
داشـت، جریـان نهضـت آزادی بـود. ایـن نیروهـا نیـز گرچه 
از خـط امـام)ره( فاصلـه داشـتند، امـا جزو نیروهـای داخل 
اول  مجلـس  در  اینکـه  کمـا  می شـدند.  محسـوب  نظـام 
مرحـوم  سـحابی،  دکتـر  مرحـوم  بـازرگان،  آقایانمرحـوم  
عـزت اهلل سـحابی و هاشـم صباغیـان، یعنـی چهره هـای 
اصلـی دولت مهندس بازرگان در مجلس حضور داشـتند 
و مـن در مجلـس بـا این هـا هـم دوره بـودم. بعدهابعـداز 
حـوادث هفتـم تیـر مـاه وهشـتم شـهریور، میـان د و طیـف 
از جریـان حـزب جمهـوری اسـامی اختافاتـی بـروز کـرد 
عسـگراوالدی  آقایـان  رفتـن  کنـار  بـه  اختافـات،  ایـن  کـه 
از دولـت مهنـدس موسـوی منتهـی شـد.  نـوری  و ناطـق 
آقـای ناطـق نـوری در آن زمـان مسـئولیت وزارت کشـور را 
در دولـت مهنـدس موسـوی برعهـده داشـت. پـس از کنـار 
رفتـن ایشـان، مهنـدس موسـوی بایـد کسـی را بـرای وزارت 
کشـور انتخـاب می کـرد کـه بـه نوعی بـه خـودش نزدیک تر 
باشـد و از سـوی دیگـر می بایسـت پلـی باشـد میـان دولـت 
و بیـت امـام)ره(. بـه همیـن دلیـل مهنـدس موسـوی آقای 
محتشـمی پـور را بـه عنـوان وزیـر کشـور انتخـاب کـرد. آقای 
محتشـمی پور در آن زمان هم سـفیر موفقی در سـوریه بود 
و هـم یـک نیـروی مبـارز و هـم شـخصیتی بـود کـه خـودش 
دربـاره مسـائل سیاسـی ایـده و نظـر داشـت، ضمـن اینکـه 
از نظـر کنـش سیاسـی هـم بـه مهنـدس موسـوی نزدیـک 
بـود. وقتـی آقای محتشـمی پـور کار خـود را در وزارت کشـور 
آغـاز کـرد، اینطـور تلقـی شـد کـه یک نیـروی خـط امامی به 
وزارت کشـور رفتـه اسـت. آن زمـان خـط کشـی ها بـه عنـوان 
اصـاح طلب-اصولگـرا مطـرح نبـود، بلکـه راسـت و چـپ 
بـود کـه بعد این تقسـیم بندی بـه خط امـام و محافظه کار 
یـا بـازاری تبدیل شـد. آقای محتشـمی پـور در وزارت کشـور 
انصافـا خـوش درخشـید، یعنی توانسـت شـرایط سـخت و 
دشـوار آن زمـان را مدیریـت کنـد. یعنـی علـی رغـم اینکـه 
تـا پیـش از ایـن، کار مدیریـت ایـن چنینـی نکـرده بـود، امـا 
توانسـت بـر کار مسـلط شـود و کارهـای خـود را پیـش ببـرد. 
یکـی از ِویژگی هـای آقای محتشـمی پـور هم این بـود که در 
کارها و مسـئولیت های خود، باری به هر جهت نبود، بلکه 
جهـت و  برنامـه داشـت و در جهتـی کـه بـرای خود ترسـیم 

کـرده بـود، حرکـت می کـرد و نتیجـه می گرفـت.
 اشـاره کردیـد که یکـی از علت هـای انتخـاب آقای 
مهنـدس  سـوی  از  کشـور  وزارت  بـه  پـور  محتشـمی 
موسـوی، رابطـه ای بـود کـه مرحـوم محتشـمی پـور 
بـا بیـت امـام)ره( داشـت. ایـن رابطـه چطـور بـود؟
مرحـوم آقـای محتشـمی پور بـه دلیل سـابقه مبارزاتی 
امـام)ه(  بـا  نجـف  در  کـه  مراوداتـی  و  ارتباطـی  پیشـینه  و 
داشـت، بعـد از انقـاب هـم بـا بیـت امـام)ره( بسـیار رفـت 
و آمـد داشـت و ایـن رفت و آمـد و روابط، در دوران سـفارت 
سوریه مستحکم تر شده بود. ضمن اینکه نوعی همراهی 
و همفکـری هـم بـا مرحـوم حـاج احمدآقـا داشـت آقـای 
مهندس موسـوی، احسـاس کرده بود کسـی باید به عنوان 
وزیـر کشـور انتخـاب شـود کـه اوال؛ اگـر کسـانی بـااو از سـر تـا 
بتوانـد  روحانـی  چهره هـای  بخصـوص  درآینـد  سـازگاری 
برود و از خودش دفاع کند، چون وزارت کشـور جایی اسـت 
که هزار مشـکل دارد، دوم اینکه وزیر کشـور باید شـخصیت 
قـرص و محکـم داشـته باشـد تـا تحـت تاثیـر القـاآت ایـن 
دو  هـر  محتشـمی  آقـای  نگیـرد.  قـرار  طـرف  آن  و  طـرف 
ویژگـی را داشـت و بـه همیـن دلیـل هـم مهندس موسـوی 

جنبش امل و مرحوم امام 
موسی صدر باعث شده 

بودند شیعه که تا پیش از این 
در نازل ترین شرایط در لبنان 
قرار داشت، هم ردیف سایر 
فرق قرار بگیرد، زیرا لبنان 

فرقه ای و طایفه ای، شامل 
مارونی ها، سنی ها و شیعیان 
است. اما مرحوم محتشمی 

پور، انقالب اسالمی و به 
یک معنا امام)ره(، سطح و 
جایگاه شیعیان در لبنان را 

یک پله باالتر بردند
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ایشـان را برای وزارت کشـور انتخاب کرد. بعدها به ویژه در 
جریـان مجلـس سـوم روشـن شـد کـه ایـن انتخاب درسـت 
بود. در جریان انتخابات مجلس سـوم،  بعد از رای آوردن 
آقـای اکبـرزاده بعـد، اعام کردند که ایشـان سـربازی نرفته 
اسـت و خواسـتند ایشـان را ردصاحیـت کرده یا مانـع ورود 
او به مجلس شـوند. اما آقای محتشـمی پور ایستادگی کرد 
و وزارت کشـور، اسـم آقـای اکبـرزاده را بـه عنـوان نماینـده 
منتخـب مـردم بـرای مجلـس ارسـال کـرد و مجلـس هـم 
اعتبارنامـه ایشـان را تصویـب کـرد. یعنـی آقایـان شـروع 
کـرده بودنـد بـه حـذف نیروهـا، امـا آقـای محتشـمی پـور 
مقابـل آنـان ایسـتاد. مجمـوع این هـا نشـان می دهـد کـه 
آقـای محتشـمی پـور شـخصیت ارزنـده ای بـرای مهندس 
موسـوی محسـوب می شـد کـه باعـث شـد او را در جایـگاه 

وزارت کشـور قـرار دهـد.
و  پرسـیدم  را  سـوال  ایـن  هـم  دیگـری  جـای  در   
مرحـوم  بپرسـم.  شـما  از  می خواهـم  هـم  االن 
خاطـرات  در  رفسـنجانی  اهلل هاشـمی  آیـت 
رادیـکال  عنـوان  بـه  را  زمـان  آن  چپ هـای  خـود، 
واقـع  بـه  پـور  محتشـمی  آقـای  آیـا  کردنـد.  مطـرح 
نظـر  از  بـودن  رادیـکال  ایـن  اساسـا  بـود؟  رادیـکال 

بـود؟ معنـا  چـه  بـه  رفسـنجانی  آقای هاشـمی 
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در آن زمان عضو 
تـا حـدودی در مقابـل  و  فعـال جامعـه روحانیـت مبـارز 
جریـان چـپ آنـرو ز بـود. وقتـی کـه امـام)ره( از دنیـا رفتنـد، 
تلقـی آقای هاشـمی ایـن بود کـه باید نبض مدیریت کشـور 
بـه دسـت ایشـان باشـد. بـه عنـوان مثـال، در جلسـه هیـات 
رئیسـه مجلـس وقـت، کـه مـن هـم عضـو هیـات رئیسـه 
بـودم، مطـرح کردنـد کـه می خواهم با شـما مشـورت کنم، 
چراکه برخی پیشـنهاد می دهند من رئیس جمهور شـوم، 
نظـر شـما چیسـت و آیـا رئیـس جمهور شـوم یا خیـر؟ بعد 
کـه کمـی بیشـتر در ایـن بـاره توضیح دادند، مشـخص شـد 
کـه تصمیم خـود را گرفته اند و حاال می خواهند به طریقی 
آن را مطـرح کنندکـه احتـرام همکاران رعایت شـده باشـد.  
آقای هاشـمی،  جمهـوری  ریاسـت  مسـاله  گویـا   
در  یعنـی  بـود،  مطـرح  امـام)ره(  رحلـت  از  قبـل 

. بـود  مطـرح  قضیـه  ایـن   6۸ بهـار  اوایـل 
را  ایـن قضیـه  از رحلـت امـام)ره(  تـا قبـل  الاقـل مـن 
نشـنیدم. بـه ویـژه اینکـه در آن زمـان آیـت اهلل خامنـه ای 
از ایـن، بخشـی از فراینـد  رئیـس جمهـور بودنـد. گذشـته 
امـام)ره(  حیـات  زمـان  در  اساسـی  قانـون  در  بازنگـری 
صـورت گرفـت و بخـش دیگـری پـس از رحلـت امـام)ره(. 
آنچـه کـه آقای هاشـمی مطـرح می کنـد، مربـوط به بعـد از 
رحلـت حضـرت امـام)ره( اسـت. کمـا اینکـه جریـان چـپ 
یعنی بخشی از اصاح طلبان امروز تمرکزگرایی که اکنون 
در قانـون اساسـی در جریـان بازنگـری پیـش آمـد، عمدتـا 
مثـال،  عنـوان  بـه  میداننـد  آقای هاشـمی  نـگاه  از  ناشـی 
مدیریـت  بـرای  خوبـی  ترکیـب  قبلـی،  اساسـی  قانـون  در 
صداوسـیما پیـش بینـی شـده بـود، امـا در جریـان بازنگـری 
نیروهـای مسـلح،  یـا در حـوزه  رویـه دیگـری حاکـم شـد. 
نیـروی انتظامـی جـزو ابزارهـای وزیـر کشـور بـرای تامیـن 
امنیـت اسـت، امـا مدیریـت این نیـرو برعهده وزارت کشـور 
قـرار نگرفـت. منظـور اینکه آقای هاشـمی جریـان بازنگری 
در قانـون اساسـی را بـه گونـه ای تنظیـم کـرد کـه اختیـارات 
رئیـس جمهـور را افزایـش یابـد و نخسـت وزیـر هـم حـذف 
شـد. بنابرایـن اینکـه در خاطـرات آقای هاشـمی چیزهایـی 

گفتـه می شـود، ممکن اسـت برخـی از این چیزهـا در ذهن 
ایشـان بـوده، مـن نمـی توانـم دربـاره آن نظر بدهـم. اما در 
مجمـوع، تلقـی آقای هاشـمی از جریـان چـپ و اصاحات 
بـه عنـوان رادیـکال تقریبـا بـه مجلـس سـوم برمـی گـردد. 
تـا پیـش از مجلـس سـوم، اصـا آقای هاشـمی خـودش را 
محـور جریـان چـپ مطـرح می کـرد و تاحـدودی همچنین 
بودحـزب جمهـوری بـه دو گـروه تقسـیم شـده بـود آقایـان 
بـه  طاهـری.....  مهنـدس  جاسـبی  ای  زواره  و  پـرورش 
عنـوان جریـان راسـت مطـرح می شـدند،وخودرا اکثریـت 
میدانسـتنداما آقای هاشـمی خـود را بـه مرحـوم سـرحدی 
زاده، مهنـدس موسـوی و مسـیح مهاجری حسـین کمالی 
و..... کـه شـاخه چـپ حزب بودند مرتبط می دانسـت. بعد 
از رحلـت امـام)ره( کـه آقای هاشـمی رئیـس جمهـور شـد، 
جریانـی کـه بـا شـکل گیـری مجمـع روحانیـون بـه عنـوان 
نیروهـای خـط امـام)ره( شـکل گرفتـه بـود، که دانشـجویان 
تسـخیرکننده  النـه جاسوسـی هـم جـزو این هـا بودنـد، یـا 
روحانیونـی ماننـد آقـای محتشـمی پـور کـه عضـو مجمـع 
روحانیـون مبـارز بودنـد، ایـن طیـف از افـراد بـه نـام خـط 

امـام)ره( معـروف شـدند کـه سـازمان مجاهدیـن انقـاب 
یـا انجمن هـای اسـامی معلمـا را هـم شـامل می شـد. این 
جریـان کـه به عنوان جریان چپ مطرح می شـد، در برخی 
مثـا  نبـود.  همـراه  آقای هاشـمی  سیاسـت های  بـا  مـوارد 
آقـای اصغـرزاده یـا آقـای صالـح آبـادی در نطق هایشـان 
در مجلـس، علیـه آقای هاشـمی صحبـت کردنـد کـه پـس 
از دوره نمایندگـی بـا آنـان برخـورد شـد. یـا مثـا ۴۴ نفـر از 
نماینـدگان دوره سـوم مجلـس ردصاحیت شـدند و برای 
اولیـن بـار بحث نظارت اسـتصوابی در زمان آقای هاشـمی 
مطـرح شـد. آقای هاشـمی همـه صداهایـی کـه مخالـف یـا 
منتقـد دولـت خودش بـود را صـدای رادیکال می دانسـت. 
یـا  امامی هـا  خـط  مجموعـه  همـان  در  اینکـه  ضمـن 
رادیکال هایـی کـه ایشـان اسـم می بـرد، مجمـع روحانیـون 
هـم بـود کـه بـا آقای هاشـمی همراهـی داشـت. خـود مـن 
در هیـات رئیسـه مجلـس بـه عنـوان رابـط با آقای هاشـمی 
فعـال بـودم. البتـه نـه بـه این صـورت کـه ماموریتـی به من 
محـول شـده باشـد، بلکـه مـن عمـا مشـکات و مسـائل 
میـان دولـت و مجلـس را بـا ایشـان در میـان می گذاشـتم. 
بنابرایـن رابطـه دولت و مجلـس رابطه خوبی بود، هرچند 
افـرادی ماننـد آقـای اصغـرزاده یـا صالـح آبـادی نقدهـای 

تندی نسـبت به دولت داشـتند، اما این به معنای نقد تند 
کل طیـف نبـود، ضمـن اینکـه ایـن حرف ها هم بـه معنای 
ایـن نبـود کـه آقـای اصغـرزاده یـا صالـح آبـادی تنـدروی 
می کننـد. زیـرا بـه هـر حـال دولتـی مسـتقر بـود و عـده ای 
هـم بـه آن نقـد داشـتند کـه دولـت بایـد ایننقدهـا را تحمل 
آقـای  دربـاره  نکردنـد.  را  کار  ایـن  متاسـفانه  کـه  می کـرد 
محتشـمی پـور هم معلوم بـود که با آن دیدگاهی کـه دارد، 
وقتی که آقای مهندس موسـوی از گردونه خارج می شـود، 
آقـای  بـه  سیاسـت ها  نظـر  از  کـه  پـور  محتشـمی  آقـای 
مهنـدس موسـوی نزدیـک بـود، بـرای آقای هاشـمی قابـل 
تحمل نبود و لذا برای وزارت کشور ایشان را معرفی نکرد.
ضـد  روحیـه  مشـخصا  و  ضداسـتکباری  روحیـه   
اسـرائیلی آقـای محتشـمی پـور، تا چـه سـال هایی با 

ایشـان بـود؟
همیشـه و تـا زمـان مـرگ ایـن روحیـه در ایشـان بـود. 
اصا یکی از ویژگی های آقای محتشـمی پور همین بود که 
هـم ضـد امریـکا و ضدغرب بـود و هم ضد اسـرائیل، و این 
شـاکله سیاسـی آقـای محتشـمی پور بـود. آقای محتشـمی 

پـور هیـچ وقـت از ایـن نـگاه فاصلـه نگرفـت. ممکـن اسـت 
در جاهایـی بـروز بیشـتر و در جاهایـی خیلـی کمتـر بـروز 
داشـته اسـت، امـا آقـای محتشـمی پـور هیـچ وقـت از نـگاه 
ضداسـتکباری، استکبارسـتیزی و ضدصهیونیسـتی خـود 

فاصلـه نگرفـت.
ایشـان اهتمـام ویـژه ای نسـبت بـه حمایـت از آرمـان 
 ۸۸ سـال  تـا  هـم  دلیـل  همیـن  بـه  و  داشـتند  فلسـطین 
دبیـرکل کنفرانـس حمایـت از انتفاضـه فلسـطین بودنـد.
البته تشکیات کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین 
را مـن راه انـدازی کـردم. ایـن امـر در زمانـی اتفـاق افتـاد کـه 
مـن جـزو هیـات رئیسـه مجلـس بـودم. در آن زمـان اولیـن 
کنفرانس حمایت از انتفاضه مردم فلسطین را دایر کردم 
و دبیرخانه آن را نیز من تشـکیل دادم. این مسـاله به 69 یا 
70 بـاز می گـردد، یعنـی زمانـی کـه قانونـی بـا عنـوان قانون 
»حمایت از ملت مظلوم فلسـطین« در مجلس تصویب 
مـردم  انتفاضـه  از  حمایـت  مسـاله  قانـون  ایـن  در  شـدو 
فلسـطین مطـرح شـد. مـا در هیـات رئیسـه بحـث کردیـم 
که مجلس باید پرچمدار این مسـاله باشـد، چون مجلس 
قانـون را تصویـب کـرده اسـت. بـه همین دلیـل دبیرخانه و 
تشـکیاتی را ایجاد کردیم که مسـئولیت آن با من بود. این 
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مسـاله قبـل از معاهـده مادرید بود. طی ایـن کنفرانس، ما 
همـه نحله هـای فلسـطینی، از عرفـات تـا احمـد جبراییـل 
ودکتـر فتحـی شـقاقی تا حماسـی ها، از لبنـان همه علمای 
اهل سـنت و شـیعه و حتی از عراق هم شـخصیت هایی را 
دعـوت کردیـم. یـک کنفرانـس بسـیار باشـکوه در حمایـت 
ایـن  دبیرخانـه  مـن  و  شـد  برگـزار  فلسـطین  انتفاضـه  از 
آییـن  و  اساسـنامه  آن  بـرای  کـردم،  دائمـی  را  کنفرانـس 
نامـه نوشـتم، جایگاهـی هـم بـرای دبیـرکل این تشـکیات 
درنظـر گرفتیم و ارتباطاتی برقـرار کردیم. بعد از من آقای 
محتشـمی پـور مسـئول آنجـا شـد و تقریبا آقای محتشـمی 
پور بیشـترین نقش را داشـت، اما برگزاری کنفرانسـی با آن 
حجـم از نیروهـای و میهمانان مبارز به ویژه فلسـطینی ها، 
بعدهـا تجربـه نشـد. امـا ایـن دبیرخانـه، مرکـز و جایی شـد 
بـرای ارتبـاط بـا فلسـطینی ها و حمایـت از آنـان. برخـاف 
مـن کـه شـاید بیـش از یـک سـال در این مسـئولیت نبـودم، 
آقـای محتشـمی پـور 6 یا 7 سـال در این سـمت مسـئولیت 

داشت.
 می توانیـد بـه مـا بگوییـد کـه چنیـن شـخصیتی بـا 
چنیـن سـابقه ای در حمایـت از آرمان فلسـطین، با 
شـعار »نـه غزه نـه لبنـان جانم فـدای ایـران« چطور 
مواجـه شـد و چـه برخـوردی با این مسـاله داشـت؟

ببینیـد! تلقـی اغلـب فعـاالن سیاسـی و صاحبنظـران 
ایـن بـود کـه ایـن حرف هـا و ایـن شـعار، حرف و شـعارعامه  
مـردم نیسـت. ما در جمـع خودمان، هیچ وقت این شـعار 
را شـعار مـردم ایـران تلقـی نمـی کردیـم. نـه فقـط آقـای 
محتشـمی پـور، بلکـه اکثر دوسـتان مـا احسـاس می کردند 
کـه ممکـن اسـت عـده ای، حتـی در داخـل، طرفـدار ایـن 
امـا عامـه مـردم چنیـن رویکـردی نسـبت  شـعار باشـند، 
شـاید  ندارنـد.  فلسـطین  آرمـان  و  فلسـطین  مسـاله  بـه 
مـردم دربـاره نحـوه حمایـت ایـران از گروه های فلسـطینی 
سـوالی داشـته باشـند، امـا در اصـل حمایـت از فلسـطین، 
تـوده مـردم چنیـن شـعاری را مطـرح نمـی کردنـد. آقـای 
محتشـمی پور شـاید نسبت به این مساله و اینکه چه کسی 
ایـن شـعار را مطـرح کـرده اسـت قـدری موضـع تندتـری 
داشـت، امـا در هـر صـورت، تلقـی دوسـتان مـا ایـن نبـود که 
این شـعار، شـعار مردم ایران یا شـعاری خودجوش باشد.
ایـن  مسـئولیت  شـدند  مجبـور  نهایـت  در  و   

کننـد. واگـذار  را  کنفرانـس 
وابسـته  نوعـی  بـه  کنفرانـس  ایـن  زیـرا  بـود،  طبیعـی 
بـه مجلـس بـود و مجلسـی بـا رویکـرد متفـاوت و سـلیقه 
سیاسـی متفـاوت روی کار بـود. درسـت ماننـد همیـن حـاال 
کـه آقـای رئیسـی رای آورده اسـت، مطمئنـا دولتی کـه روی 
کار می آیـد، دولتـی همسـو بـا ایشـان اسـت و ماننـد دولـت 

فعلـی نخواهـد بـود.
 چـرا آقـای محتشـمی پـور نجـف را بـرای زندگـی 
ایـن  در  کردنـد،  انتخـاب  عمرشـان  باقـی  سـال های 
تصمیـم، نوعـی رجعـت و نوعی بازگشـت به اصل 
خویـش و بازگشـت بـه خاطـرات روزهـای انقـاب و 

می شـود. تداعـی  مبـارزه 
ایـن  از  بـاور مـن،  بـه  ایـن طـور نیسـت.   بـه نظـر مـن 
تصمیـم ایشـان می تـوان ایـن طـور اسـتنباط کـرد کـه آقـای 

انزواطلبـی را اختیـار کـرده بـود. محتشـمی پـور نوعـی 
 انزوای خودخواسته بود؟

خودخواسـته بـود، زیـرا احسـاس می کـرد دیگـر نمـی 
توانـد کاری از پیـش ببـرد و شـرایط بـه سـمتی رفتـه اسـت 

کـه بودنـش در اینجـا جـز اینکـه بـرای خـودش و دیگـران 
تلخ باشـد، اثر دیگری ندارد. بسـیاری از دوسـتان دیگر هم 
بودنـد کـه فکـر می کردنـد دیگـر نمـی تواننـد کاری بکننـد. 
شـما تلخکامی های جریان خط امام)ره( یا جریان اصاح 
همیـن  در  حتـی  داریـد.  یـاد  بـه  را  حـوادث ۸۸  از  طلـب 
حسـینیه دارالزهـرا)س( ایشـان نمـی توانسـت مجلـس یـا 
روضـه ای برگـزار کنـد و مانـع برگـزاری روضه هـای ایشـان 
می شـدند.   کار سـخت شـده بـود. مثـا وقتـی می خواسـتند 
افطـاری بدهنـد، بـا مشـکل مواجـه می شـدند. چـون مـن 
زمانـی معـاون وزارت ارشـاد هـم بـودم، گاهـی بچه هـای 
قدیم ارشـاد می خواسـتند افطاری بدهند تا مدیران سـابق 
دور هم جمع شوند، اما نمی توانستند. در چنین شرایطی 
بـود کـه آقـای محتشـمی پـور مجـاور نجف شـد. در ابتـدا به 
بیـت  و  کـه دفتـر  بـود  بـود و بعدهـا  صـورت عـادی رفتـه 

امـام)ره( و مدرسـه امـام)ره( را راه انداخـت.
و  انـس  محـل  دارالزهـرا)س(  می گوینـد    برخـی   
جمـع شـدن نیروهـای سیاسـی و اجتماعـی اصـاح 

طلـب بـود.
مـن چنیـن چیـزی ندیـدم و بـه نظـر مـن در حسـینیه 
دنبـال  معنـوی  و  دینـی  مباحـث  فقـط  دارالزهـرا)س( 
می شـد، روضه هـا یـا مراسـم هایی از ایـن دسـت. حتی اگر 
بنـا بـود چیـزی باشـد کـه شـما مطـرح می کنیـد، طبیعتـا 
نزدیـک تریـن افـراد بـه آقـای محتشـمی پـور کـه اعضـای 
مجمـع روحانیـون مبـارز بودنـد، بایـد از ایـن امـر مطلـع 
می بودنـد. ایـن درحالی اسـت که مجمـع روحانیون مبارز 
حتـی یـک بـار هـم جلسـات و نشسـت های سیاسـی خـود 
را آنجـا برگـزار نکـرد.  آقـای محتشـمی پـور حسـینیه دار 
الزاهـرا)س( را بـه مرحـوم طباطبایـی سـپرد و آنـان هم از 
ایـن مجموعـه بـه عنـوان یـک پایـگاه فرهنگـی و مذهبـی 
از آن اسـتفاده می کردنـد. اصـا شـاکله ذهنـی خـود آقـای 
محتشـمی پـور ایـن طـور نبود که خـود، محوری یـا مرکزی 
بـرای فعالیت هـای سیاسـی باشـد. افـرادی کـه دور و بـر 
مرحـوم محتشـمی پـور بودنـد، اغلـب از همـکاران زمـان 
وزارت ایشـان بودند. وقتی خداوند به ایشـان توفیق داد تا 
دار الزهرا)س( را پایه گذاری کنند، قصد داشتند برخی از 
برنامه های آموزشی، فرهنگی و مذهبی، و نه برنامه های 

سیاسـی را، در آنجـا اجـرا کننـد کـه موفـق نشـدند.  
 نـوع اندیشـه و حضورشـان در مجمـع روحانیـون 
و  سـمت  چـه  ایشـان  دیـدگاه  و  بـود  چطـور  مبـارز 
سـویی داشـت؟ حتما بـا این مسـاله برخـورد کردید 
بـا  ضدیـت  یـا  بـودن  رادیـکال  مقابـل،  طـرف  کـه 
اسـتکبار را بسـیار در آقـای محتشـمی پـور برجسـته 

ضعـف. نقطـه  یـک  عنـوان  بـه  البتـه  می کنـد، 
بلـه، مـن هـم بـا این مسـاله برخـورد کـردم. بگذارید 
صریـح و روشـن بـه ایـن مسـاله بپردازیـم. در جریـان 
حملـه آمریـکا بـه عـراق، آقـای محتشـمی پـور گفت که 
بایـد از صـدام حمایـت کنیـم. امـا در جمـع روحانیـون 
مبـارز، حتـی یـک نفـر هـم ماننـد ایشـان فکـر نمـی کـرد 
یـا بـا ایشـان همراهـی نکـرد. امـا چـرا آقـای محتشـمی 
پـور ایـن را مطـرح کـرد؟ فقـط بـه خاطـر روحیـه و تفکـر 
اسـتکبار ستیزی شـان این مسـاله را مطرح کردند، فقط 
بـه خاطـر اینکـه می گفـت بایـد بـا امریکا جنگیـد و چون 
از او حمایـت  حـاال صـدام مقابـل امریـکا اسـت، بایـد 
کنیم. مرحوم محتشـمی پور معتقد بود درسـت اسـت 
کـه صـدام جنایت هـای زیـادی کـرده اسـت، امـا ماننـد 

خالـد ابـن ولیـد که با آن همه جنایت سـرانجام از سـوی 
پیغمبـر)ص( بخشـیده شـد، ما هم در ایـن مرحله باید 
از صـدام حمایـت کنیـم. البتـه در همـان زمـان تقریبـا 
بودنـد.  ایشـان  مبـارز منتقـد  روحانیـون  عامـه مجمـع 
حتـی عـده ای حـرف ایشـان را نتافتنـد و حتـی عـده ای 
هـم علیـه ایشـان صحبـت کردنـد کـه چیـزی کـه شـما 
می گویید درسـت نیسـت، صدام جنایتکار اسـت و حال 
کـه امریـکا می خواهـد یـک جنایتـکار را از بیـن ببـرد، مـا 
چـرا بایـد مداخله کنیم؟ اما آقای محتشـمی پور چنین 
روحیـه ای نسـبت بـه اسـتکبار داشـت و ایـن روحیـه در 
مـواردی بـه اشـتباهاتی هـم منجـر می شـد کـه ایـن یکی 
از آن هـا بـود.  امـا مـا در مجمـع روحانیـون مبـارز، هیـچ 
کـدام ایـن مسـاله را نپذیرفتیـم و هیـچ کـس بـا او همراه 
نشـد و نقدهـای صریـح هـم بـه ایشـان شـد. البته ایـن را 
نیـز بایـد اضافه کنم که برخـی از سردارانسـپاه ما هم در 
ایـن مسـاله ایشـان را تشـویق می کردنـد. اگـر خاطرتـان 
باشـد، در زمان حمله امریکا به عراق، هر شـب یکی دو 
نفـر از سـرداران نظامـی مـا در تلویزیـون حاضـر می شـد 
رژیـم  و  عـراق  بعـث  ارتـش  کـه  می کردنـد  تحلیـل  و 
صـدام می توانـد مقابـل امریکا مقاومت کند یا کشـته ها 
بعدهـا  کـه  بگیـرد  امریـکا  ارتـش  از  زیـادی  تلفـات  و 
مشـخص شـد ایـن تحلیـل درسـت نبـود و ارتـش عـراق 
به سـادگی تسلیم امریکا شـد و مقاومت چندانی نکرد. 
بنابرایـن، ایـن طـور نبود که فقط مرحوم محتشـمی پور 

چنیـن نگاهی داشـته باشـد.
پـور  محتشـمی  آقـای  امـام)ره(،  رحلـت  از  بعـد   

می کـرد؟ نـگاه  کشـور  کان  مسـائل  بـه  چگونـه 
آقـای محتشـمی پـور بـه حـل مسـائل کشـور امیـدوار 
بـود. یکـی از نشـانه های ایـن امیـدواری بـه زمـان نامـزدی 
بـاز  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در  موسـوی  مهنـدس 
نامـزد  موسـوی  مهنـدس  آقـای  کـه  زمانـی  می گـردد. 
طرفـدار  مـن  خـود  شـد،  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
حضـور آقـای خاتمـی بـودم. اتفاقـا قبـل از اعـام نامـزدی 
آقـای موسـوی، ابتـدا بـا ایشـان صحبـت کردیـم و ایشـان 
گفـت وارد انتخابـات نمـی شـوم، بـه همیـن دلیل بـا آقای 
خاتمـی صحبت کردیم که بیایـد و آقای خاتمی هم آمد. 
ایـن صحبت هـا و قرارمدارهـا، آقـای  امـا برخـاف همـه 
مهنـدس موسـوی ناگهـان گفـت مـن در انتخابـات حاضر 
می شـوم. مـا بسـیار با ایشـان بحـث کردیـم که وقتـی آقای 
خاتمـی آمـده اسـت، چـرا شـما وارد عرصـه شـدید؟ آقای 
موسـوی در پاسـخ گفـت کـه مـن و آقـای خاتمـی، هـر دو 
در انتخابـات هسـتیم کـه طبیعتـا ما حـرف شـان را مقبول 
نمـی دانسـتیم. بـه هـر حـال، در زمـان انتخابـات ۸۸ هیچ 
مبـارز در سـتادهای  روحانیـون  اعضـای مجمـع  از  کـدام 
آقـای مهنـدس موسـوی حاضـر نشـدند و مسـئولیتی را به 
عهـده نگرفتنـد. البتـه از نامـزدی ایشـان حمایـت کردیـم، 
موسـوی  مهنـدس  آقـای  برنامه هـای  و  سـتادها  در  امـا 
حضـور فیزیکـی نداشـتیم. تنهـا فـردی از جمـع دوسـتان 
مـا کـه در سـتاد آقـای مهنـدس موسـوی فعالیـت داشـت، 
مرحـوم آقـای محتشـمی پـور بـود. ایـن حضـور هـم بـا این 
امیـد بـود کـه آقـای مهنـدس موسـوی در انتخابـات پیـروز 
می شـود و در نتیجـه ایـن امـر، شـرایط کشـور هـم عـوض 
خواهـد شـد. بـه همیـن دلیـل هـم آن تشـکیات بـه نـام 
کمیتـه صیانـت از آرا شـکل گرفـت و آقـای محتشـمی پـور 

مسـئولیت ایـن کار را بـه عهـده داشـت.

اصال یکی از 
ویژگی های آقای 

محتشمی پور 
همین بود که 

هم ضد امریکا و 
ضدغرب بود و هم 
ضد اسرائیل، و این 

شاکله سیاسی آقای 
محتشمی پور بود. 

آقای محتشمی 
پور هیچ وقت از 

این نگاه فاصله 
نگرفت. ممکن است 

در جاهایی بروز 
بیشتر و در جاهایی 

خیلی کمتر بروز 
داشته است، اما 
آقای محتشمی 

پور هیچ وقت از 
نگاه ضداستکباری، 

استکبارستیزی و 
ضدصهیونیستی 

خود فاصله نگرفت

سیاستمدار

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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ایـران  اسـامی  نهضـت  فـرود  و  فـراز  پـر  تاریـخ 
دارای ابعـاد و الیـه هـای متنـوع و گوناگونی اسـت که 
تفسـیر و واکاوی آن در هـر بخـش بـرای نسـل هـا و 
عصرهـای بعـد نکاتـی بسـیار رهگشـا و آموزنـده در 
برخواهـد داشـت. گرچـه هـر ملتـی خـود را در آیینـه 
تاریـخ پیشـینیان ارزیابـی مـی کنـد ولـی آنچـه مهـم 
بـرای  اسـت، رهگشـایی گذشـته هـر ملـت  بالنـده  و 
آینـده او خواهـد بـود. فهـم درسـت دیـروز چـراغ راه 
امروز اسـت که از اشـتباهات عبرت گرفته و راز و رمز 

موفقیـت هـا را بـرای آینـده ای بهتـر بازیابیـم. 
درک  را  اسـامی  انقـاب  دوران  کسـانیکه  همـه 
را  زمـان  آن  ماندنـی  یـاد  بـه  خاطـرات  انـد  کـرده 
آن  عظمـت  و  شـکوه  نمیبرنـد.  یـاد  از  هیچـگاه 
و  تحـول  در  بیشـتر  زمیـن  ایـران  تاریـخ  از  مرحلـه 
بـود کـه علیرغـم  دگرگونـی روحـی و آرمانـی ملتـی 
همـه سـختیها و فشـارها و مشـکات روزمـره زندگـی 
تکامـل  دار،  آرمـان  ای  جامعـه  خـود  از  ناگهـان  بـه 
نـه  کـه  ای  گونـه  بـه  پیوسـته سـاختند  و  پـو، هدفـدار 
قومیتـی دیـده مـی شـد و نـه زبـان و مذهـب و آییـن 
و مرامـی. گویـا جامعـه متنـوع و مختلـف سـرزمین 
مـا بـه یکبـاره بـه خانـواده ای تبدیـل شـد کـه  جـز بـه 
یکدیگـر نمـی اندیشـیدند و هـر کـدام در جهـت رفـع 
نیازهـا و پاسـخگویی به مشـکات هم فکـر میکردند. 
از روشـنفکران و دانشـگاهیان گرفتـه تـا بازاریـان و 
کارگـران،  از زنـان و دختـران تـا مـردان و جوانـان،  از 
روحانیـان تـا دیگـر طبقـات و اقشـار مختلـف جامعه 
ایـران،  آنچنـان احسـاس قرابـت و نزدیکـی در فکـر 
و عمـل داشـتند کـه جهـان را بـه شـگفتی واداشـتند. 
قـدرت نفـس مسـیحایی رهبـر نهضـت آنچنـان در 
عمـق وجـدان و متن احسـاس جامعه تاثیر گذاشـته 
بـود کـه از مـردم آن روز نسـلی خدایـی سـاخت. مگر 
ایـن اسـت کـه هنـر پیامبـران و رهـروان راسـتین  نـه 
آنـان قبـل از هـر جهـش و جنبشـی در زندگـی انسـان 
روح و روان آدمـی را متحـول و دگرگـون مـی سـازند؛ 
نـگاه و نگـرش او را نسـبت بـه جهـان و هسـتی تغییـر 
مـی دهـد و شـعله ای از بیقـراری و ناآرامـی در عمق 
جـان انسـان برمـی افروزنـد. بـه گونـه ای کـه جـز خدا 

و رضـای او بـه هیـچ چیـزی نیاندیشـند. 

بـر  کـه  بـود  همیـن  هنـرش  خمینـی)س(  امـام 
و  مسـلمان  ملتـی  و  زد  تکیـه  ایمـان  و  دیـن  مسـند 
معنویـت  و  ایمـان  زالل  سرچشـمه  بـه  را  خدابـاور 
رهنمـون سـاخت. آزادی و عدالـت اجتماعـی،  سـتیز 
بـا ظلـم و بیدادگری،  دفـاع از مظلـوم و فروافتادگان 
را از متـن دیـن و دیانـت جسـتجو کـرد و روح تشـنه 
از آمـوزه هـای  را  و روان خسـته مـردم سـرزمین مـا 
زخـم  و  کـرد  سـیراب  دیانـت  و  دیـن  بخـش  رهایـی 
همـه  توانسـت  او  بخشـید.   التیـام  را  آنهـا  هـای 
اختـاف هـا را بـه وحـدت و یکپارچگـی،  دشـمنی هـا 
را بـه محبـت و دوسـتی، خود محوری هـا و خودبینی 
اینگونـه  و  نمایـد.  تبدیـل  فـداکاری  و  ایثـار  بـه  را  هـا 
انقـاب  نسـل  را  نامـش  کـه  کـرد  بنیـاد  را  نسـلی 

گذاشـت.  خواهـم 
ویژگـی نسـل انقاب ایـن بود که پیونـدی عمیق 
و ارادتـی وثیـق بیـن خـود و امـام خویـش بازیافت و 
به او و راه او و آرمان او باور داشت و خدا و حقیقت 
را در چهـره مصمـم و نافـذ او حـس میکـرد. نسـل 
انقـاب نـه بـه قـدرت مـی اندیشـید و نـه ثـروت را 
جسـتجو میکـرد. از میـز و مقـام و موقعیـت گریـزان 
اصلـی  را  مـردم  بـه  خدمـت  و  خـدا  رضـای  و  بـود 
گرایـی  مـدرک  از  میدانسـت.  خـود  آرمـان  تریـن 
داشـت.  نفـرت  خـواری  رانـت  از  و  بـود  گریـزان 
عدالـت را نـه در شـعار کـه در عمـل می دید. پسـت 
و مقـام را مسـئولیت و خدمـت مـی انگاشـت و بـه 
تعبیر شـهید مظلوم،  نسـل انقاب شـیفته خدمت 
بودنـد و نـه تشـنه قـدرت. بسـیاری از عزیـزان بودند 
کـه در آغـاز انقاب و احسـاس نیاز مـردم به حضور 
و  اروپـا  هـای  دانشـگاه  بهتریـن  از  آنهـا  خدمـت  و 
امریکا دسـت کشـیدند و سرازیر کشـور اسامی خود 
شـدند و چـه بسـیار از آنهـا کـه در جبهـه هـای جنگ 
شـهید گردیدنـد. اگـر توانسـتیم هشـت سـال در یک 
همـه  حمایـت  مـورد  و  تحمیلـی  و  نابرابـر  جنـگ 
قـدرت هـای جهانـی سـرافرازانه مقاومـت نماییـم 
واداریـم،  شـگفتی  و  تعجـب  بـه  را  جهـان  همـه  و 
فقـط بـه خاطـر ایـن نسـل انقـاب بـود.  سـردارانی 
کـه خـود قبـل از دیگـران جلـودار بـر حملـه و هجوم 
مـی شـدند و راه را بـرای دیگـران می گشـودند. امام 
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معاون امور بین الملل موسسه تنظیم 
و نشر حضرت امام خمینی)س(

بـزرگ  آمـوزگار  یـک  نمـاد  خـود  کـه  خمینـی)س( 
برکـت  بـا  و در طـول عمـر  بـود  و اخاقـی  معنـوی 
خویـش تمـام تاش و تـوان خود را در خودسـازی و 
رهایـی خویشـتن از نفـس و نفسـانیات صـرف کرده 
بـر  و  بـود  شـده  خدایـی  اخـاق  از  ای  جلـوه  و  بـود 
اندیشـه و رفتـارش چنـان جاذبـه ملکوتـی و گیرایـی 
معنـوی نمـودار بـود کـه هـر انسـان تشـنه حقیقـت 
را مسـحور خـود میکـرد و در همـان نـگاه نخسـتین 
شـیفته کام و سـخن او مـی گشـت. آن کـس کـه دل 
کـرد،   او معاملـه  بـا  را  بـه خـدا داد و خـود  و دورن 
خـدای عالـم نیـز دل هـا بـه او مـی گرایانـد و درون 
هـا را تسـخیر اندیشـه و کام او خواهـد کـرد.  تحـول 
بـزرگ و شـگفت انگیـز انقـاب اسـامی رویـش این 
نسـل شـکوه آفریـن بـود. نسـلی کـه در سـایه رهبری 
امـام بزرگـوارش هویـت اصیـل خویـش را بازیافـت 
و در زیـر آبشـار معنویـت و خدابـاوری آلودگـی های 
منیت ها و خودخواهی ها را شستشـو داد و سـرآمد 

زمـان خـود گشـته اسـت. 
 آغاز آشنایی

نسـل  همیـن  از  یکـی  پـور  محتشـمی  مرحـوم 
انقـاب بـود بـا همـه ویژگـی هایـش. اولیـن برخـورد 
مـن با ایشـان به سـال های نخسـتین بعـد از  پیروزی 
انقـاب اسـامی برمیگـردد. او را در بیـت امـام و در 
آرام  ای  چهـره  دیـدم.  حضرتـش  یـاران  دیگـر  کنـار 
گیـرا. در  و  و دوسـت داشـتنی، شـخصیتی متواضـع 
همـان نـگاه اول بـرق ارادت قلبـی ام درخشـید و از 
برخـورد صمیمـی و بـه دور از تکلـف او لـذت بـردم. 
و  فرنـگ  بـه  مـرا  تقدیـر  دسـت  و  گذشـت  هـا  سـال 
ایشـان را بـه سـوریه گسـیل داشـت. یکـی از روزهـا کـه 
اخبـار ایـران را در آلمـان پیگیـری میکـردم،  خبـری 
مـال آور بـه گوشـم رسـید و آن اینکـه انفجـار بسـته 
در  ایـران  اسـامی  جمهـوری  سـفارت  در  پسـتی 
دمشـق موجـب مجـروح شـدن سـفیر ایـران گردیـد. 
 حضور محتشـمی پـور به عنوان سـفیر جمهوری 

اسـامی ایران در سوریه: 
دفـاع از مـردم فلسـطین و مبـارزه بـا اشـغالگران 
انقـاب  آرمانهـای  مهمتریـن  از  یکـی  صهیونیسـت 
رفـع  اینکـه  چـه  بـود؛  آن  فرزانـه  رهبـری  و  اسـامی 
ظلـم و بـی عدالتـی و مقابلـه بـا نظـام سـلطه و در 
راس آن امریـکای جهانخـوار و اصلـی تریـن پایـگاه 
غاصـب  رژیـم  یعنـی  خاورمیانـه،  قلـب  در  آن 
اسـراییل، بـا روح انقـاب اسـامی عجیـن بـود. و بـه 
خاطـر همیـن بـود کـه ملـت هـای مظلـوم و گرفتـار 
انقـاب  کنـار  را  خـود  عدالتیهـا  بـی  و  سـتمگریها 
اسـامی مـی دیدنـد و در عمـق ذهـن و ضمیرشـان 
در  داشـتند.  آن  بـا  قرابـت  و  نزدیکـی  احسـاس 
رابطـه  اسـامی،   انقـاب  پیـروزی  آغازیـن  روزهـای 
فلسـطین  سـفارت  و  شـد  قطـع  اسـراییل  بـا  ایـران 
رسـما در تهـران گشـوده شـد و صفحـه ای نویـن در 
مناسـبات سیاسـی ایـران و جهـان اسـام ورق خورد. 
مـوج طوفنـده انقـاب اسـامی نـه تنهـا رژیـم دو 
کوبیـد  هـم  در  را  شاهنشـاهی  سـاله  پانصـد  و  هـزار 
کـه لـرزه بـر پیکـره دیگـر قدرتهـای پوشـالی منطقـه 
را  خـود  مسـلمان  هـای  ملـت  ویـژه  بـه  انداخـت. 

سیاستمدار

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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باورهـای  از  برخاسـته  کـه  میدیدنـد  حرکتـی  وامـدار 
دینـی و ارزش هـای عقیدتـی مشـترک آنـان اسـت و 
الگوگیـری و تاثیرپذیـری از این رخـداد عظیم خواب 
راحـت را از چشـم حاکمـان جبـار منطقه ربـوده بود. 
بـه   ۱۳59 پاییـز  در  عـراق  بعثـی  رژیـم  تجـاوز 
قـدرت  اقتصـادی  و  سیاسـی  حمایـت  از  کـه  ایـران، 
هـای بـزرگ و بـه ویـژه کشـورهای ارتجاعـی منطقـه 
ایـن  کـردن  گیـر  زمیـن  جـز  هدفـی  بـود،  برخـوردار 
بـزرگ دینـی و اسـامی در جهـان اسـام  رسـتاخیز 

نداشـت. 
سـوریه در ایـن جنـگ نابرابـر کنـار ایـران ایسـتاد و 
موقعیـت اسـتراتژیک آن بـرای جمهـوری اسـامی 
مضاعـف گردیـد. از یـک سـو تجـاوز وحشـیانه رژیـم 
بعـث عـراق را برنتافـت و از سـوی دیگـر در مقابلـه 
بـا تجـاوزات رژیـم اشـغالگر قـدس لحظـه ای درنگ 
و  سـوریه  جهـت  ایـن  از  اسـت.  نـداده  راه  خـود  بـه 
حکومـت اسـد بـرای جمهـوری اسـامی از اهمیـت 
بـه  سـوریه  در  ایـران  سـفیر  بـود.  برخـوردار  باالیـی 
ایـران،  از شـرایط حسـاس  در آن مقطـع  خصـوص 
بایـد شـخصیتی توانمنـد و مطمئـن و از هـر جهـت 
مـورد وثـوق ارکان نظـام باشـد تـا یـارای مدیریـت در 
و  دیپلماسـی  کننـده،  تعییـن  و  مهـم  هـای  عرصـه 

میـدان را توامـان داشـته باشـد. 
المسـلمین  و  االسـام  حجـت  بدیـل  بـی  نقـش 
سـاماندهی  و  تشـکیات  ایجـاد  در  پـور  محتشـمی 
چنیـن  بـا  او  اسـت.  سـتودنی  لبنـان  اهلل  حـزب 
موفقیتـی توانسـت جوانـان مومـن و مبـارز و مصمم 
لبنانـی را بـا کمـک شـخصیت های تاثیرگـذار دینی و 
سیاسـی لبنانـی بـه صـورت ارتشـی منظـم و کارآمـد 
متشـکل نمایـد کـه امـروز میتـوان حـزب اهلل لبنـان را 

افتخـاری بـزرگ بر تـارک مقاومت اسـامی یاد کرد. 
از سـوی دیگـر، تـاش در ایجـاد رابطـه ای وثیـق 
و فعـال میـان تهـران و دمشـق آن هـم در وضعیـت 
بعثـی  رژیـم  کـه  ایـران  علیـه  عـراق  جنـگ  خطـر 
بغـداد مـی کوشـید بـا همـه تـوان آن را تقابـل جهـان 
در  را  او  توفیـق  بکشـاند،   بـه تصویـر  ایـران  بـا  عـرب 

عرصـه سیاسـت و دیپلماسـی واگـو مـی کنـد. 
را  پـور  محتشـمی  حـذف  موسـاد  و  اسـراییل 
برنامه ریزی می کند تا بدینوسـیله مغز تشـکیاتی 
حـزب اهلل را فلـج نمـوده و کینـه توزانـه حربه کاری 
خـود را بـر آن سـازمان نوبنیـاد وارد سـازند. در یکی 
از روزها بسـته پسـتی به نام سـفیر ارسـال می شـود 
کـه حـاوی بمـب قـوی واکنـش زا اسـت. متاسـفانه 
انفجار آن بسـته در لحظه بازگشـایی دسـت راسـت 
متاشـی  را  او  چـپ  دسـت  از  نیمـی  و  قطـع  را  او 
مـی کنـد. مـوج شـکننده آن نیـز آسـیب جـدی بـه 
شـنوایی او وارد مـی کنـد ولـی خوشـبختانه او زنـده 

میمانـد. 
 اعزام به ژنو جهت مداوا: 

دادنـد  اطـاع  خارجـه  امـور  وزارت  دوسـتان  از 
کـه جنـاب محتشـمی را در یکـی از بیمارسـتان هـای 
شـهر ژنـو بسـتری کـرده انـد و حـال روحـی مسـاعدی 
نـدارد . از دفتـر امـام تمـاس گرفتنـد کـه همراهـی و 
مسـاعدت الزم در خصـوص معالجـه ایشـان انجـام 
گیـرد. در اولیـن فرصـت بـرای ویزای سـوییس اقدام 
شـد و راهـی ژنـو شـدم. اولیـن دیـدار در بیمارسـتان 
انجـام گرفـت. لحظه ای که چشـم در چشـم یکدیگر 
و  قـدرت  بـا همـه  و مـن  گریسـتیم  هـر دو  دوختیـم 
تـوان بـر  خـود مسـلط شـدم. سـاعتی کنـار تخـت او 
نشسـتم و گوشـه ای از حادثـه انفجـار را توضیـح داد. 

دو روزی مانـدم و بـا او در مـورد ادامـه معالجـات 
از  پـس  کـه  خواسـتم  ایشـان  از  و  کـردم  صحبـت 
در  آن  ادامـه  اسـت  بهتـر  مـداوا  نخسـت  مرحلـه 
آلمـان صـورت گیـرد. ایشـان پذیرفـت و تـا انـدازه ای 
از نگرانـی تنهایـی و غربـت دوران مداوایـش کاسـته 
شـد. مـن برگشـتم و در تمـاس مـداوم بـودم که پس 
از مدتـی امـکان ترخیص از بیمارسـتان حاصل شـد. 
و فرزنـد کوچکـش سـید  بـه همـراه خانـواده  ایشـان 
علـی و نیـز دو همـراه،  مرحـوم علیـزاده کـه خدایـش 
رحمـت کنـد و آقـای فتحـی بـه هامبـورگ آمدنـد و 
میهمـان مـا بودنـد و چـون یـک خانـواده درکنـار هـم 
زندگـی میکردیـم و این سـعادتی بود کـه خاطراتش 

هرگـز فرامـوش نخواهـد شـد. 
و  نهفتـه  هـای  خصلـت  و  روحیـات  شـناخت 
ناپیـدای هـر انسـانی زمانـی بهتر و بیشـتر آشـکار می 
شـود که با او همسـفر و هم سـفره باشـی. شـخصیت 
مرحـوم  از  صداقـت  و  متانـت  بـا  تـوام  و  آرام 
محتشـمی پـور،  محصـول شـناخت مـن از آن دوران 

اسـت. 
تدیـن و دیـن بـاوری،  صداقت و یکرنگـی، تواضع 
مناعـت  دسـتی،  پـاک  و  چشـمی  پـاک  فروتنـی،  و 
برجسـته  و  بـارز  صفـات  از  بخشـی  طبعـی،  بلنـد  و 
بـزرگ ثمـره  ایـن مـرد  بـه  ارادتـم  و  ایمـان  بـود.   او 
ایامـی اسـت کـه در کنـار هـم زیسـتیم و از نزدیـک بـا 

بـودم.  محشـور  او 
برای من محتشـمی پور همیشـه سـمبل صابت 
آرمانگرایـی  بـود.  رفتـار  در  صداقـت  و  عقیـده  در 
باورمنـد کـه در راه عقیـده و ایمانش محکم و اسـتوار 

بود. 
روحش شاد و راهش جاودانه باد. 

سیاستمدار

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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اول  چپ هـای  یـا  طلـب  اصـاح  سـابقون   
انقـاب، یکی پـس از دیگـری از دسـت می روند. 
باسـابقه  چهره هـای  ایـن  فقـدان  شـما  بـاور  بـه 
ایـن  آیـا  می شـود؟  احسـاس  امـروز  انقـاب 
بعـد  نسـل  از  جایگزینـی  توانسـتند  نیروهـا 

کننـد؟  تربیـت 
اسـت.  اساسـی  و  پیچیـده  بحـث  یـک  نکتـه  ایـن 
سرنوشـت  انقـاب،  هـر  از  پـس  کـه  ایـن  اساسـا 
انقابیـون بـه کجـا منتهـی شـده، یـک بحـث پردامنه 
و مهـم اسـت، بـه ویژه دربـاره انقاب ایـران که امروز 
بـه  آن  آرمان هـای  و  ارزش هـا  از  برخـی  می بینیـم 
شـدید  انحرافـات  دچـار  یـا  شـده  سـپرده  فراموشـی 
شـده اسـت. امـا ایـن مسـاله کـه تربیـت نسـل بعـد و 
جایگزین نسـل اول شـدن، صرفا مسـاله ای مختص 
جریـان اصـاح طلـب نیسـت، در میـان اصولگرایـان 
می تـوان  حتـی  اسـت.  جـدی  مسـاله  یـک  ایـن  نیـز 
جدیـد،  نیروهـای  اینکـه  و  جایگزینـی  مسـاله  گفـت 
جمعـی،  صـورت  بـه  چـه  و  فـردی  صفـت  بـه  چـه 
جایگزیـن نیروهـای قدیمـی شـوند، یکی از مسـائل و 
شـاید یکـی از بحران هـای جمهـوری اسـامی باشـد. 
می گویـم،  اسـامی  جمهـوری  بـرای  بحـران  از  مـن 
رویش هـای  انقـاب  زیـرا  انقـاب ،  بـرای  بحـران  نـه 
خـاص خـود را داشـت و آنچـه امـروز بـا آن مواجـه 
هسـتیم، مربـوط بـه جمهـوری اسـامی، بـه عنـوان 
نظـام برخواسـته از انقـاب اسـت، یعنـی زمانـی کـه 
نهضـت، بـه نهـاد تبدیـل شـد، بـه ایـن مشـکل هـم 
مبتـا شـد چون نتوانسـت خـودرا با سـیتم هماهنگ 
اسـامی  جمهـوری  در  دیگـر،  عبـارت  بـه  کنـد. 
افـراد  بـرای  جایگزینـی  عرصـه ای،  هیـچ  در  تقریبـا 
باسـابقه تربیـت نشـده اسـت. البتـه ایـن نکتـه را نیـز 
اضافـه کنـم کـه ایـن معضـل را نبایـد فقـط مربـوط 
ابزارمنـد  نخبـگان  و  سیاسـی  نخگبـان  عرصـه  بـه 
اجرایـی دانسـت، بلکـه در حـوزه اندیشـه هـم همین 
وضعیـت را می بینیـم. کمـا اینکه در پروسـه انقاب، 
برخـورد  بهشـتی  آقـای  ماننـد  چهـره ای  بـا  دیگـر 
متولـد  شـریعتی  ماننـد  چهـره ای  یـا  نمی کنیـد، 
نمی شـود. البتـه ایـن امـر بـه ایـن معنـی نیسـت کـه 
امـا در هـر صـورت مجموعـه  مـا متفکـری نداریـم، 
حـوزه و مجموعـه متفکـران و روشـنفکران مسـلمان 
از زایـش و پـرورش چهره هـای بـزرگ بـاز مانـده انـد 
ای  زمینـه  امـا  کرده انـد،  رشـد  چهره هایـی  اگرچـه  و 
بنابرایـن  اسـت،  نبـوده  آنـان  ترویـج  و  طـرح  بـرای 
اسـت،  عمومـی  امـر  یـک  جایگزیـن،  نداشـتن 

بـا  شـاخص  چهره هـای  عرصـه ای،  هیـچ  در  یعنـی 
تاثیرگـذار  انـدازه  همـان  بـه  امـا  جدیـد،  چهره هـای 
دلیـل،  همیـن  بـه  نشـده اند.  جایگزیـن  نـوآور  یـا 
امـروز  تـا  کـه  می بینیـم  کـردم،  اشـاره  کـه  همانطـور 
جـای شـهید بهشـتی پـر نشـده اسـت و در ادوار پـس 
از شـهادت ایشـان، کسـی را ندیدیـم کـه بـا آن تـوان 
علمـی و اجرایـی و مدیریتـی، بـه عنـوان ریاسـت قوه 
قضاییه فعالیت کرده شـده باشـد. بلکه ما هنوز هم 
در حـوزه قضـا، مصـرف کننـده ایده ها و اندیشـه های 
او هسـتیم. در حوزه هـای دیگـر هم همیـن وضعیت 
را داریـم. موضـوع بحـث مـا ودر حوصلـه ایـن گفتگو 
کوتـاه نیسـت کـه اصـوال چنیـن پرسـش و پاسـخ هایی 
مختـص سـاختارهای غیـر دموکراتیک اسـت ؛ وگرنه 
احـزاب ،  ازجملـه  مدنـی  نهادهـای  کـه  کشـورهایی 
سـمنهای فعال و گردش قانونمند ، شـفاف ورقابتی 
اسـت  فعـال  و  شـده  نهادینـه  آن هـا  بیـن  نخبگانـی 
جایگزینـی نخبـگان در حوزه هـای مختلـف بـا سـازو 
کارهـای مدنـی صـورت می گیـرد ، ولی در کشـورهایی 
بـه  گاهـی  می شـود ؛  مسـاله  بـه  تبدیـل  مانندایـران 
طنـز نزدیـک می شـود گـردش نخبـگان بـه صـورت 
ارثـی اتفـاق می افتـد . بـه سـخن دیگـر جانشـین تنهـا 
سـنی و درون خانواده هـا نبایـد تعریف شـود . گردش 
رونـدی  بـا  مختلـف  طبقـات  و  سـطوح  در  نخبـگان 
ونـه  زمـان  بـا  ومتناسـب  دسـتکاری  وبـدون  شـفاف 

عصـر حجـری بایـد اتفـاق بیافتـد.
آقـای  بـا  مدتـی  طوالنـی  آشـنایی  هرچنـد   
فکـر  ایـن،  باوجـود  نداشـتید،  محتشـمی پور 
می کنیـد ایـن دو نسـل فعـاالن سیاسـی و فکری، 
کـه یکـی قبـل از انقـاب پـرورش یافتـه و دیگـری 
چـه  یـا  شـباهت ها  چـه  اسـامی،  جمهـوری  در 

دارنـد؟  هـم  بـا  تفاوت هایـی 
امـروز  و  گذشـته  نسـل  کـه  اسـت  طبیعـی 
محـدود  ایشـان  امثـال  بـه  و  دارنـد  تفاوت هایـی 
نیسـت . نسـل انقابـی کـه امثـال مـن بـه آن تعلـق 
داریـم، یـک نسـل آرمـان گرا اسـت، نسـلی کـه دنبال 
ایـده آل هـا رفتـه اسـت، درحالـی کـه نسـل جدیـد کـه 
آمـده  بیـرون  سیاسـی  فعـاالن  آن  دل  از  می توانـد 
باشـد، بیشـتر دنبـال زندگـی اسـت و دنبـال آرمان هـا 
می تـوان  معنـا  یـک  بـه  نیسـت.  کان  ایده هـای  و 
گفـت کـه ما تربیت شـده دوران جنگ سـرد و فضای 
از  کـه  سـومی  راه  و  بودیـم  شـرق  و  غـرب  دوقطبـی 
آموزه هـای دینـی مطـرح می شـد ، بـه همیـن دلیـل 
درپـی کان گفتمان هایـی بودیـم کـه قـرار بـود دنیـا 

گشاده رو مقابل نقدها

 در گفت وگوی زیر، نگاهی داریم به سیاست و سیاست ورزی  مرحوم محتشمی پور ، دکتر قربان بهزادیان نژاد در این گفت وگو  به شخصیت
 و روش و منش آن مرحوم در عرصه سیاست پرداخته است که با هم می خوانیم.

را بـا آن کان گفتمان هـا تغییـر دهیـم، درحالـی کـه 
اکنـون عصـر جهانـی شـدن و عصـر هویت هـای خرد 
اسـت، عصـر آدم هایـی کـه دنبـال زندگـی معمـول و 
وقهرمـان  ابرگفتمـان  دنبـال  و  می گردنـد  متعـارف 
انقـاب  جریـان  در  را  نسـل ها  تفـاوت  ایـن  نیسـتند. 

می بینیـم.  هـم 
 ارتباط شـما بـا مرحـوم محتشـمی پور از اواخر 
تـا  محتشـمی پور  آقـای  آیـا  شـد،  شـروع   ۸۷
اواخـر، آرمانـی و انقابـی مانـده بـود و آن شـور 
و هیجـان سـال های قبـل، آن انـرژی و شـور را بـا 

بـود؟ آورده  خـود 
مـن و مرحـوم محتشـمی پور، هیـچ وقـت دربـاره 
ایـن  ایـن مباحـث مواجهـه عملـی نداشـتیم، بلکـه 
سـال های  گفتگـوی  از  مـن  برداشـت  بیشـتر  تلقـی، 
و  تحقیقـات  موسسـه  در  مـا  اسـت.  ایشـان  بـا  اخیـر 
توسـعه علوم انسـانی کـه در خدمت آقـای مهندس 
موسـوی بودیـم، چنـد کار مرتبط با مسـاله فلسـطین 
ادوارد  بزرگداشـت  آن هـا،  از  یکـی  دادیـم.  انجـام 
سـعید بـود. زیـرا وقتـی ادوارد سـعید از دنیـا رفـت، 
مجموعـه دوسـتان مـا بـر ایـن بـاور بودنـد کـه بـه هـر 
تقویـت  را  فکـری  جریـان  یـک  سـعید  ادوارد  حـال، 
کـرده اسـت کـه مطابـق آن، با قدرت سـر سـتیز دارد، 
البتـه نـه بـا خـرده قدرت هـا، بلکـه بـا قـدرت اصلـی، 
اسـتعمارگر  قدرت هـای  و  اصلـی  هژمـون  یعنـی 
خصوصیـات  دربـاره  حـدودی  تـا  و  دارد  سـتیز  سـر 
داده  روی  برداشـت هایی  سـوء  واندیشـه هایش 
اندیشـه  و  تـا گفتمـان  بـر آن شـدیم  مـا هـم  اسـت. 
ای کـه ادوارد سـعید مطـرح کـرده و نیزبـرای تیـپ 
می کنـد،  دفـاع  فلسـطین  آرمـان  از  کـه  روشـنفکری 
ونقـد  مطـرح  او  تاایده هـای  کنیـم  برگـزار  همایشـی 
شـود ؛ بـرای ایـن کار هیـات علمـی شـکل دادیـم و بـه 
تبـع آن اندیشـمندانی از کشـورهای مختلـف مقالـه 
بـا  بـه ظاهـر هیـچ سـنخیتی  کـه  شـان پذیرفتـه شـد 
همایـش  ایـن  حامیـان  از  محتشـمی پورکه  مرحـوم 
از سلسـله نشـریات  ایـن  بـر  افـزون  بودنـد نداشـت ؛ 
همایـش  مقـاالت  مجموعـه  چـاپ  همایـش  ایـن 
بـا  مـدرس  تربیـت  دانشـگاه  در  کـه  بـود  دیگـری 
بـود  شـده  گـزار  بـر  ایرانـی  نـگاه  فلسـطین :  عنـوان 
بیـان  را  اینهـا  بـود .  گردیـده  مواجـه  چالشـهایی  وبـا 
از آرمانهـا وحقـوق  کـه روشـن کنـم حمایـت  کـردم 
رسـمی  قرائـت  بـا  مـا  مجموعـه  در  فلسـطینی ها 
مرحـوم  تفـاوت،  ایـن  رغـم  بـه  بـود .  متفـاوت 
محتشـمی پور بـا بزرگداشـت ادوارد سـعید همراهی 

 سیاست و سیاست ورزی مرحوم محتشمی پور در گفت و گو با دکتر قربان بهزادیان نژاد
 استاد سابق دانشگاه تربیت مدرس
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سیاستمدار

انتفاضـه  از  حمایـت  کنفرانـس  دبیرخانـه  و  کـرد، 
فلسـطین که ایشان مسئولیت آن را به عهده داشت 
بـه عنـوان یکـی از برگزارکننـدگان ایـن همایـش شـد. 
اولیـن ماقاتـی کـه مـن بـا ایشـان داشـتم، بـه همیـن 
دوره مربـوط می شـود. ضمـن اینکـه پـس از برگزاری 
صـورت  بـه  آن  مقـاالت  مجموعـه  همایـش ،  ایـن 
مجلدهایـی منتشـر گردیـد و بـرای مـن فرصتـی کـه 
حضـوری آن هـار ا ارائـه کنـم فراهـم نشـد ه بـود تا در 
جلسـه سـال ۸7 مجموعـه مقـاالت را بـرای ایشـان 
ایـن نشـریات، فکـر  ارائـه  از ماقـات و  بـردم. پیـش 
اصطـاح،  بـه  یـا  پشـداوری  نوعـی  بـا  او  می کـردم 
نوعـی گاردگیـری و مقاومـت بـا ایـن مسـاله برخـورد 
خواهـد کـرد. زیـرا مـا، از حـوزه ونـگاه روشـنفکری وبـا 
تکیـه بـر منافـع ملـی بـه مسـاله فلسـطین پرداختـه 
بودیم و از حوزه روشـنفکری و نقد، مسـاله فلسطین 
را بررسـی کردیـم، درحالی که مجموعه های رسـمی 
و حتـی آقـای محتشـمی پور رویکـرد دیگـری نسـبت 
بـه مسـاله فلسـطین داشـتند و بـا قرائـت دیگـری بـا 
آن برخـورد می کردنـد. امـا بـه رغـم ایـن تلقـی و باور 

اولیـه، دیـدم کـه ایشـان با یک گشـاده رویی با مسـاله 
برخـورد کردنـد، آن هـم در زمانـی کـه برگـزاری ایـن 
بـه  را  تنـدی  مباحـث  خـودش  زمـان  در  همایـش 
دنبـال داشـت و سـروصداهایی هـم بلنـد شـده بـود. 
مـن در آن ماقـات، ایـن مسـاله را بـا ایشـان مطـرح 
نقـد  فلسـطین،  سیاسـت های  بـه  نقـد  کـه  کـردم 
فلسـطین  بـه  نسـبت  کشـور  مجموعـه  عملکـرد  بـه 
اسـت، نقد به نقشـی اسـت که کشـور در قبال مسـاله 
آرمـان  یـا  فلسـطینی ها  حـق  نـه  و  دارد،  فسـطین 
فلسـطین. حتـی در خاطـرم هسـت کـه در آن دیـدار، 
بـه ایـن نکتـه هـم اشـاره کـردم کـه در همه جـای دنیا 
آرمـان فلسـطین و حـق فلسـطینیان بـرای زندگـی، 
برخـاف  یعنـی  اسـت،  جهـان  روشـنفکران  آرمـان 
آنچـه مـا در کشـور خـود مشـاهده می کنیـم، در سـایر 
کشـورهای جهـان، اغلـب این روشـنفگران و نخبگان 
هسـتند کـه از حـق زیسـت برابـر فلسـطینی ها دفـاع 
را  ایـده  بایـد همیـن  ایـران  نیـز در  مـا  لـذا  می کننـد، 
مـد نظـر داشـته باشـیم و برداشـت خـودرا از مسـائل 

نشـماریم .  مقـدم  کشـور  ملـی  منافـع  بـر  فلسـطین 
بحث هایـی کـه همـان روزهـا در سـطح رو شـنفکران 

بـود.  مطـرح  ودانشـگاهیان 
کـه  کردیـد  عرضـه  کسـی  بـه  را  ایـده  ایـن  شـما   
خـود از بنیانگـذاران برخـورد سـخت بـا مسـاله 
یکـی  و  صهیونیسـتی  رژیـم  ویـژه  بـه  فلسـطین، 
اسـت.  بـوده  مقاومـت  محـور  گـذاران  پایـه  از 
کردنـد؟ برخـورد  چطـور  مسـاله  ایـن  بـا  ایشـان 

خیلـی عـادی برخـورد کردنـد و حتـی ایـن ایـده را 
پذیرفتنـد کـه مـا نبایـد ایـن پدیـده را حیثیتـی کنیـم. 
حتـی در آن زمـان هـم ایـن بحـث را داشـتند کـه ایـن 
مسـاله نبایـد بـر زندگـی و سرنوشـت ایرانیـان تقـدم 

کند.  پیـدا 
 بـه عنـوان یک ایرانـی متولـد شـده و بالیده در 
جمهـوری اسـامی می پرسـم: بـرای انقابیونـی 
چـون مرحـوم محتشـمی پور، اندیشـه و آرمـان 

فلسـطین از کجـا شـکل گرفت؟
و  دقیـق  صـورت  بـه  فلسـطین  مسـاله  بـه  بایـد 
ایـن طـور  تاریخـی نـگاه کـرد، امـا بـه طـور خاصـه، 

می تـوان گفـت کـه مسـاله فلسـطین و اهمیـت آن، 
در  می گـردد،  بـاز  اسـرائیل  رژیـم  گیـری  شـکل  بـه 
خاطـرم هسـت کـه پیـش از انقـاب، مراجـع تقلیـد 
یـا  مـردم  بـه  را  خـود  وجوهـات  از  بخشـی  شـیعه 
آوارگان و مبـارزان فلسـطینی اختصـاص می دادنـد. 
غیـر از ایـن، بـه طـور علنـی و آشـکار، مراجـع نسـبت 
بـه مسـاله فلسـطین و شـکل گیـری ایـن رژیـم اعـام 
نظـر می کردنـد. انقابیـون هـم کـه در فضـای جنـگ 
مبـارزه  و  زندگـی  فکـر،  می داشـتند،  بـر  قـدم  سـرد 
بایـد  داشـتند.  رویکـردی  چنیـن  نیـز  می کردنـد 
از  قبـل  سـال های  در  کـه  باشـید  داشـته  خاطـر  بـه 
کشـورهایی  در  مسـلمان  بیشـترانقابیون  انقـاب، 
این هـا توجـه  و  بودنـد  لیبـی  و  لبنـان  ماننـد سـوریه، 
ویـژه ای بـه مسـاله فلسـطین داشـتند و شـکل گیـری 
غـرب  کان  برنامـه  از  بخشـی  را  اسـرائیل  رژیـم 
می دانسـتند. شـاید امـروز گفتـن ایـن مسـاله دشـوار 
باشـد کـه در آن زمـان، حتی عـراق در محور کشـورها 
و دولت هایـی قلمـداد می شـد کـه توجـه زیـادی بـه 

بـا  ایـران هـم  مسـاله فلسـطین داشـت و انقابیـون 
بودنـد. مرتبـط  نیروهـا  و  نحله هـا  ایـن 

وجـود  قـوی  آرمانـی  یـا  شـخصی  انگیـزه  چـه   
ایـن  بـه  را  محتشـمی پور  آقـای  کـه  داشـت 
سـال های  در  ایشـان  زیـرا  داد،  سـوق  سـمت 
محـور  گیـری  شـکل  در  اسـامی  انقـاب  از  پـس 
مقاومـت نقـش محـوری داشـت، مقاومتـی که 
زمینـه  ایشـان  تـرور  بـرای  اسـرائیل  شـد  باعـث 
چینـی کنـد. ایـن دغدغه شـخصی ایشـان از کجا 
نشـات می گرفـت؟ آیـا حاصـل مـراوادات قبـل 
از انقـاب بـود یـا ماموریتـی بود کـه امـام)ره( به 

بـود؟  سـپرده  محتشـمی پور  مرحـوم 
ممکـن اسـت انگیـزه شـخصی باعث شـده باشـد 
کـه مرحـوم محتشـمی پور تـاش کنـد یـک تاییدیـه 
اسـت  ممکـن  حتـی  بگیـرد.  امـام)ره(  شـخص  از 
پیشـنهاد اولیه شـکل گیری محـور مقاومت و تقویت 
شـده  مطـرح  امـام)ره(  نـزد  ایشـان  سـوی  از  آنـان 
باشـد. در هـر صـورت، ایـن طـور بـه نظـر می رسـد کـه 
علـی القاعـده بایـد بـزرگان و مجموعـه نظـام بـرای 

حضـور ایشـان در سـوریه تصمیـم گرفتـه باشـند.
 دیـدگاه ایشـان نسـبت بـه مسـاله فلسـطین و 

اسـرائیل را چطـور دیدیـد؟
فلسـطین  از  حمایـت  در  کـه  می آمـد  نظـرم  بـه 
دارای یـک سـماجت و یـک اسـتواری فکـری و روحی 
هسـتند، درعیـن حـال نسـبت به نقدی که نسـبت به 
رویکـرد ایشـان یـا نظـام دربـاره فلسـطین شـده بـود 
هـم بـا یـک گشـاده رویـی برخـورد می کردنـد. حتـی 
طبیعـی  حـق  ایـن  کـه  بودنـد  پذیـرا  را  مسـاله  ایـن 
باشـد.  اولویـت  در  شـان  زندگـی  کـه  اسـت  ایرانیـان 
آقـای محتشـمی پور نسـبت  مویدایـن گشـاده رویـی 
بـه نقـد و بررسـی مسـاله فلسـطین در کشـور، عنـوان 
نـگاه  »فلسـطین:  یعنـی  مقـاالت،  مجموعـه  کتـاب 
بـه  نقـد  دربرگیرنـده  عبـارت  ایـن  خـود  و  ایرانـی« 
رویکـرد رسـمی نسـبت بـه مسـاله فلسـطین اسـت. 
ایـن  برگزارکننـدگان  مـا  اینکـه  یعنـی  عبـارت  ایـن 
زاویـه  از  را  فلسـطین  مسـاله  می خواهیـم  همایـش 
بـاز  ایشـان بسـیار  امـا  نـگاه خودمـان بررسـی کنیـم. 
کـه  بـود  معتقـد  و  می کـرد  برخـورد  مسـاله  ایـن  بـا 
بایـد ایـن نقـد و بررسـی صـورت بگیرد و در سیاسـت 
بایـد منافـع ملـی کشـور باشـد و  خارجـی مـا، اصـل 
در کنـار یـا همـراه آن، مسـائل حـوزه نفـوذ جمهـوری 
اسـت،  آن  از  جـزوی  هـم  فلسـطین  کـه  اسـامی 

می توانـد مـد نظـر قـرار گیـرد. 
مرحـوم  دربـاره  کـه  متنـی  در  شـما   
محتشـمی پور نوشـتید، اشـاره کردید که  در سـال 
۸۷،  بـا آقـای محتشـمی پور دیـدار کردیـد، زیـرا 
او، زمانـی وزیـر کشـور  بودنـد و تجربـه سیاسـی و 

داشـتند.  انتخاباتـی 
ایـن بیـان بـه ایـن صـورت کـه فرمودیـد، درسـت 
کنـم.  تشـریح  را  مسـاله  اینطـور  بگذاریـد  نیسـت. 
بـه  کـه  داریـم  را  افـرادی  اسـامی  جمهـوری  در  مـا 
صـورت حرفـه ای در انتخابـات نقـش ایفـا می کننـد 
و صاحـب تجربه هسـتند. شـخص مـن چنین تجربه 
ای نداشـتم و حتـی کار حرفـه ای سیاسـی هم نکرده 
بـودم، چـه رسـد بـه یـک کار انتخاباتـی جـدی در حد 

نسل انقالبی که 
امثال من به آن تعلق 

داریم، یک نسل 
آرمان گرا است، 

نسلی که دنبال ایده 
آل ها رفته است، 
درحالی که نسل 

جدید که می تواند 
از دل آن فعاالن 

سیاسی بیرون آمده 
باشد، بیشتر دنبال 

زندگی است و دنبال 
آرمان ها و ایده های 

کالن نیست
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ریاسـت سـتاد انتخاباتـی. مـن یـک دانشـگاهی بودم 
در  فعالیـت  طریـق  از  هـم  عمومـی  حـوزه  در  کـه 
موسسـه تحقیقات و توسـعه علوم انسـانی و موسسه 
مطالعـات فرهنـگ وتمـدن ایـران زمیـن مسـائلی را 
سـمن ها  و  انجمن هـا  پیشـتردر  و  می کـردم  دنبـال 
موسسـین  جـزو  داشـتم،  فعالیت هایـی  و  نقـش 
دوره  در  یـا  بـودم  مدرسـین  اسـامی  انجمـن 
دانشـجویی عضـو انجمن اسـامی دانشـجویان. غیر 
از ایـن فعالیت هـا ی غیـر حرفـه ای کـه اشـاره کـردم، 
بـه  رسـد  چـه  نداشـتم،  چندانـی  سیاسـی  فعالیـت 
بـرای  کـه  می کـردم  درک  امـا  انتخاباتـی.  فعالیـت 
اداره سـتاد یـک نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری، 
بایـد از صاحبـان تجربـه اسـتفاده و با آنـان گفت و گو 
کنم تا براسـاس تجارب آنان، سـاختار سـتاد را ایجاد 
آل هـای  ایـده  بـه  مشـورت ها  ایـن  طریـق  از  و  کنـم 
خـودم دسـت پیدا کنـم. به همیـن منظور، فهرسـتی 
از فعـاالن سیاسـی یـا اجرایـی بـا سـابقه را در ذهـن 
داشـتم و بـا افـراد متعـددی هـم صحبـت کـردم. بـه 
بـا آقـای دکتـر شـکوری راد کـه زمانـی  عنـوان مثـال 
می کردنـد،  اداره  را  معیـن  دکتـر  انتخاباتـی  سـتاد 
صحبـت کـردم، یـا آقایـان مرعشـی و آقـای موسـوی 
انتخاباتـی  فعالیت هـای  در  نوعـی  بـه  کـه  و...  الری 
زیـرا  کـردم،  صحبـت  بودنـد  تجربـه  دارای  و  موثـر 
اینان می توانسـتند پیشـنهاد سـازنده ای بـرای بهبود 
کارهـا بـه مـن بدهنـد. از جملـه این چهره هـا مرحوم 
محتشـمی پور  آقـای  بـود.  هـم  محتشـمی پور  آقـای 
صبغـه  دو  زیـرا  بـود،  شـخصیت ها  دیگـر  از  متمایـز 
کشـور  وزیـر  و  بـود  کشـور  وزیـر  اینکـه  یکـی  داشـت؛ 
بـودن، یعنـی ایشـان آشـنایی بیشـتری بـا مسـائل و 
چنـد و چـون انتخابـات داشـت، دیگـر اینکـه در سـال 
۸۴ سـتاد انتخاباتـی آقـای کروبـی را مدیریـت کـرده 
سـتاد  کار  دربـاره  ایشـان  بـا  دلیـل  همیـن  بـه  بـود. 

کـردم. صحبـت  انتخاباتـی 
گفت و گـو  محتشـمی پور  آقـای  بـا  وقتـی   
نـوع  چـه  یـا  مدیـری  نـوع  چـه  می کردیـد، 
شـخصیتی از شـخصیت های انقابـی و متعلق 
دیدیـد؟  خـود  مقابـل  اسـامی  جمهـوری  بـه 
القـا  راسـت  جنـاح  در  برخـی  کـه  همانطـور  آیـا 
می کردنـد، آقـای محتشـمی پور، تنـد و رادیـکال 
بـر  او  سیاسـی  کنشـگری  و  بیـن  واقـع  یـا  بـود، 

بـود؟  مبتنـی  واقعیـت 
کوتاهـی  مـدت  همیـن  دربـاره  می توانـم  مـن 
کـه بـا ایشـان مـراوده داشـتم قضـاوت کنـم، همیـن 
دورانـی کـه بـه دوران بازاندیشـی نیروهـای انقـاب 
او  بـا  کـه  تـا آخریـن ماقاتـی  امـا  بـود.  تبدیـل شـده 
داشـتم، هیـچ وقـت ندیـدم کـه از اصـول اولیـه خـود 
و انقـاب پشـیمان شـده باشـد، اصـول اولیـه انقـاب 
ماننـد  اصولـی  انسـان ها،  برابـری  عدالـت،  ماننـد 
نقـش  کشـور  کان  مسـائل  در  بایـد  مـردم  کـه  ایـن 
می دیـدم  دیدارهـا،  آخریـن  تـا  مـن  باشـند.  آفریـن 
بـا  باورهـا  ایـن  همـه  بـه  محتشـمی پور  مرحـوم  کـه 
رویکـرد زمینـی بـودن حکومـت ونه عرشـی بودن آن 
پایبنـد اسـت. امـا همـراه بـا ایـن آرمان هـا و اصـول، 
بـه  می شـد،  میـدان  وارد  هـم  واقعگرایـی  یـک  بـا 
تصـور  کـه  بـود  ایـن  اسـتنباطم  همیشـه  کـه  طـوری 

حکومـت  یـک  از  الگویـی  اسـامی،  جمهـوری  از  او 
چندجانبـه و جامـع، یعنـی حکومتـی کـه از یـک سـو 
مردمـش را عزیـز می شـمارد و بـرای آنـان اهمیـت، 
نقـش و ارزش قائل اسـت، نقـش آفرینی مردم را نه 
تصنعـی وتزئینـی، بلکـه واقعـی می دانـد و درعیـن 
از  برخـوردار  و  آبرومنـد  و  سـعادتمند  زندگـی  حـال 

می دانسـت. مـردم  آحـاد  حـق  را  رفـاه 
خودشـان  کـه  محتشـمی پور  آقـای  حضـور   
هـم  فلسـطین  آرمـان  جانبـاز  و  انقـاب  جانبـاز 
داشـت؟ معنایـی  چـه  مجموعـه  آن  در  بودنـد، 

ببینیـد! مـن معتقـدم کـه مـا نبایـد از زاویـه نـگاه 
امـروز بـه آن زمـان نـگاه کنیـم، بلکـه بایـد آن زمـان 
ایـن  از  کـرد.  بررسـی  خـودش  زمینـه  و  متـن  در  را 
رو، آقـای مهنـدس موسـوی آمـده بـود تـا همانطـور 
بـر  تکیـه  بـا  اسـت،  کـرده  اشـاره  بارهـا  خـودش  کـه 
ارزش هـای اصیـل انقـاب کشـور را اداره کنـد، البتـه 
می تـوان ایـن فـرض را مطـرح کـرد کـه تکیـه ایشـان 
بـر ارزش هـای اصیـل انقـاب، بـر یـک بازنگـری در 
دوره ده سـاله اول انقـاب هـم مبتنـی بـود. بنابرایـن 
ذهـن  بـه  را  متفاوتـی  موضـوع  هیـچ  چهره هـا  ایـن 
طرفـداری  در  همـه  اینکـه  اال  نمی کردنـد،  متبـادر 
بـه  هسـتند.  همراسـتا  انقـاب  کیـان  و  انقـاب  از 
همیـن دلیـل اسـت که شـما شـاهد فعالیـت یا نقش 
آفرینـی چهره هـای موثـری ماننـد آیـت اهلل هاشـمی 
هـر  کـه  هسـتید  نـوری  ناطـق  آقـای  یـا  رفسـنجانی 
کـدام بـه فراخـور موقعیت اجتماعی و سیاسـی خود 

کردنـد.  آفرینـی  نقـش 
 مبانـی آقـای محتشـمی پور در انتخابات هـای 

گوناگـون چـه بود؟
عملگرایانـه  بحـث  یـک  محتشـمی پور  آقـای 
داشـت و ایـن بحـث یـا رویکـرد عملگرایانـه حکایـت 
از  میـدان  امروزی هـا،  قـول  بـه  کـه  داشـت  ایـن  از 
سیاسـی  فرایندهـای  و  رویدادهـا  بـودن  غیرطبیعـی 
قـرار  اگـر  بـود  معتقـد  او  دارد.  حکایـت  انتخاباتـی  و 
اسـت جلـوی انحرافـات انقـاب اسـامی و جمهـوری 
طریـق  از  بایـد  اتفـاق  ایـن  شـود،  گرفتـه  اسـامی 
اسـت  آرا  صنـدوق  از  و  بگیـرد  صـورت  آرا  صنـدوق 
کـه بایـد جلـوی انحرافـات را گرفـت، یعنـی بایـد بـه 
امـام)ره(  را داشـت کـه  صنـدوق رای همـان نگاهـی 
مرحـوم  اسـت.  ملـت  رای  میـزان  یعنـی  داشـت، 
ملـت  رای  »میـزان  کـه  عبـارت  ایـن  محتشـمی پور 
اسـت« را بسـیار جـدی، مهـم و اساسـی تلقـی می کرد 
و بسـیار بـه آن اهمیـت مـی داد. مـن این دیـدگاه را در 
کام ایشـان بارهـا دیـدم. ایـن مسـاله را از ایـن جهـت 
بازگـو می کنـم که ممکن اسـت کسـی بگوید ایشـان در 
گذشـته چنیـن مواضعـی نداشـت، در خاطرم هسـت 
یـادآور  ایشـان  بـه  صحبت هـا،  برخـی  خـال  در  کـه 
شـدم کـه اکنـون برخـی معتقـد هسـتند ترکیـه دارد به 
جـای جمهـوری اسـامی ایـران بـه عنوان الگـو مطرح 
می شـود. او از ایـن حـرف ، برآشـفت و گفـت مـا بایـد 
کاری بکنیـم تـا جمهـوری اسـامی ایـران الگـو باشـد، 
چـرا مـا بایـد بـه گونـه ای رفتـار کنیـم کـه ترکیـه بـرای 
اینطـور  امـا  بـرود؟  پیشـتر  اسـامی  الگـوی  یـک  ارائـه 
کـه مـن اسـتنباط می کنـم، مـراد آقـای محتشـمی پور 
و  همـراه  شـفافیت،  بـا  تـوام  نظامـی  الگـو،  ایـن  از 

رویکـرد  دارای  نظامـی  و  مـردم،  رای  بـا  همراسـتا 
سیاسـی  نحله هـای  بـه  نسـبت  حکومـت  طرفـی  بـی 
تامیـن  بـرای  توانـا  نظامـی  حـال،  عیـن  در  فکـری  و 
رسـمیت  وبـه  شـهروندانش  بـرای  خـور  در  معاشـی 
محتشـمی پور  آقـای  بـود.   مخالـف  حـق  شـناختن 
معتقـد بـود موفقیـت مـا در ارائـه این الگـو، در مطرح 
کـردن شـعارهای خـوب و زیبـا نیسـت، بلکـه بایـد در 
مدیریـت  درسـت  را  مـردم  زندگـی  خودمـان  درون 
کنیـم و بـه مـردم خـود اهمیـت بدهیـم. بنابرایـن این 
دو، انگیزه هـای اصلـی او بـود، یکـی بحـث عملـی کـه 
نسـبت بـه مسـاله داشـت و دیگـری نـگاه آرمانـی کـه 

نسـبت بـه مسـاله شـیعه و تشـیع داشـت.
یـک  نجـف،  بـه  محتشـمی پور  آقـای  رفتـن   
نـوع هجـرت خودخواسـته بـود، بـه ویـژه اینکـه 
را  امـام)ره(  تاریخـی  بیـت  مدیریـت  نجـف  در 
هـم بـه عهـده گرفتنـد کـه ایـن مسـئولیت، یـک 
رجعـت  نوعـی  دارد؛  هـم  نوسـتالژیک  تلقـی 
خاطـرات  و  آرمان هـا  بـه  رجعـت  گذشـته،  بـه 

اسـت. گذشـته 
شاید اصا زمینه فعالیتی را در داخل نمی دید.

 در ایـن مـدت مـراواده ای بـا ایشـان داشـتید؟ 
بدهیـد. مـا  بـه  متاخـر  محتشـمی پور  از  تصویـری 

گاهـی کـه بـه ایـران می آمدند ایشـان را می دیدم. 
دربـاره  دارد  تمایـل  کمتـر  کـه  می آمـد  نظـرم  بـه 
می آمـد  نظـر  بـه  کنـد.  صحبـت  سیاسـی  مسـائل 
بیشـتر  و  بپـردازد  خـود  گذشـته  بـه  نـدارد  تمایلـی 
تجربیـات  و  نجـف  بـه  رفتـن  دربـاره  دارد  دوسـت 
داشـته  تمایـل  دیـدم  کمتـر  کنـد.  صحبـت  جدیـد 
باشـد گذشـته را تبییـن کنـد. گویی مرور گذشـته برای 

بـود.  تلـخ  او 
کـه  می دانـد  مهری هایـی  بـی  را  آن  علـت  و   

شـد؟ ایشـان  بـه  نسـبت 
بـه  نبـود.  بی مهـری  از  ناشـی  رویکـرد  ایـن  همـه 
و  بـود  ذهنـش  در  کـه  آرمان هایـی  می آمـد  نظـر 
بـود. چنـد  از آن هـا می کـرد، فروریختـه  کـه  حمایتـی 
بـاری کـه در همیـن جـا، بـا هـم صحبـت می کردیـم، 
در صحبت هـای خـود بیـش از هـر چیـزی روی محیط 
نجـف، تجربـه و دریافتـش از زندگـی در نجـف و رفتن 
بـه زیـارت و معنویـات دیـن صحبـت می کـرد و شـور و 
شـوقی بـرای پرداختـن بـه اجتماعیـات دیـن نداشـت 
یـا دسـتکم اینکـه مـن چنیـن شـور و شـوقی احسـاس 
نکـردم. ایـن اواخـر، صرفا در پی معنویـات دینی بود. 
ایـن درحالـی اسـت کـه هم ایشـان و هم نسـل ایشـان، 
چـه قبـل از انقـاب و چـه پـس از آن، توجـه خاصـی 
بـه اجتماعیـات دیـن داشـتند. توجـه بـه اجتماعیـات 
اواخـر  ایـن  امـا  بـود.  انقابیـون  دیـن، خصلـت همـه 
بـه نظـر می رسـید کمتـر بـه ایـن اجتماعیـات رغبـت 

دارنـد و بیشـتر دنبـال معنویـات دینـی بودنـد. 
 چرا حسـینیه دار الزاهـرا)س( را دنبال کردند، 
بـاز  اجتماعیـات  بـه  حسـینیه  ایـن  کـه  درحالـی 

می گـردد؟
راه انـدازی حسـینیه دارالزهـرا)س( بـه سـال های 
دارالزهـرا)س(  فعالیت هـای  گـردد.  بازمـی  قبـل 
الزامـا منحصـر در اجتماعیـات نیسـت، ومـی توانـد 

یـک مرکـز معنـوی هـم باشـد. 

آقای محتشمی پور 
یک بحث 
عملگرایانه داشت و 
این بحث یا رویکرد 
عملگرایانه حکایت 
از این داشت که به 
قول امروزی ها، 
میدان از غیرطبیعی 
بودن رویدادها و 
فرایندهای سیاسی 
و انتخاباتی حکایت 
دارد. او معتقد 
بود اگر قرار است 
جلوی انحرافات 
انقالب اسالمی و 
جمهوری اسالمی 
گرفته شود، این 
اتفاق باید از طریق 
صندوق آرا صورت 
بگیرد و از صندوق 
آرا است که باید 
جلوی انحرافات را 
گرفت

سیاستمدار

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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حضــــــــور



تیـرماه
1400

سیاستمدار

مرحـوم سـیدعلی اکبر محتشـمی پور سـال های قبـل هـم در مقام سـفیر ایـران در سـوریه بر اثر 
تـرور بـا مـرگ روبـه رو شـده بـود و آثـار تلـخ آن بـر پیکر وی تـا پایان عمر بـر جای ماند. بی شـک او 
از کسـانی بـود کـه از سـال های پیـش هـدف سـازمان های امنیتـی قـرار داشـت. مـن نیـز از سـویی با 
وی آشـنا بـودم؛ نخسـت همـکاری ام در اداره امـور اجتماعـی وزارت کشـور بـا ایشـان و بیش از آن 
بـه دلیـل آنکـه از بنیان گـذاران جمعیـت دفـاع از ملـت فلسـطین و قدس بودم. آقای محتشـمی 
و  بـود  برخـوردار  ویـژه ای  جایـگاه  از  سـوریه  در  سـفارت  سـمت  در  کشـور،  وزارت  دوره  از  پیـش 
کسـانی کـه بـه آنجـا آمدوشـد داشـتند، می دانسـتند کـه او مقامـی بیش از سـفیر دارد و بی شـک از 

پایه گـذاران جنبـش مقاومـت بـود.
مـن در سـال های پـس از دولـت اصاحـات کـه هیـچ سـمت و مسـئولیتی نداشـت بـا وی در 
سـفری بـه لبنـان همـراه بـودم. او در اجـاس گروه هـای مقاومـت در تاالر امویین شـرکت داشـت. 
شـروع مراسـم بـا سـخنرانی بشـار اسـد بـود و از همـه گروه هـای مقاومـت چهره هـای برجسـته 
همچـون احمـد جبرئیـل، نایف حواتمه، شـیخ نعیم قاسـم و... عضویت داشـتند و برخی سـخن 

. گفتند
آنهـا  پرهیجـان  مجلـس  سخنانشـان  هنـگام  کـه  بـود  محتشـمی پور  آقـای  ایشـان  جملـه  از 
آرامـش یافـت. چـون بـا ایشـان به سـوریه رفتیـم، جز گروه هـای مقاومـت، مقامـات امنیتی قدیم 
و جدیـد بـا او دیـدار داشـتند و بسـیار حرمـت می نهادنـد و او هـم تحلیل هـای خـودش را ارائـه 
مـی داد. گفتـار او نشـان مـی داد اطاعـات دقیقـی از شـرایط روز دارد. در سـفر بـه سـوریه بـا آنکـه 
سـفارت وقـت چنـدان اعتنایـی نمی کـرد و شـاید حضـور او را مانعـی در کار می دیـد امـا دیگران از 
هیـچ احترامـی فروگـذار نکردنـد و بـه خوبـی می شـد فهمیـد کـه آقـای محتشـمی پور فـارغ از ایـن 
امـور اسـت. سـال ها گذشـت و مـن چنـدان ایشـان را نمی دیـدم، تا اینکه سـفری به نجف داشـتم. 
ایشـان در آنجـا سـاکن شـده بـود. در حـرم علـوی نخسـتین دیـدار دسـت داد. حـس می کـردم 
زائـران ایرانـی عاقـه ای بـه دیـدار ایشـان نشـان نمی دهنـد. ایشـان هـم، ایـن شـرایط را پذیرفتـه 
بـود. یکـی، دو روز بعـد عیـدی در پیـش بـود و مـن بـا توجه به آن وضـع، تصمیم گرفتـم در منزل 
بـه دیـدارش بـروم. بـه سـنت معمـول شـیرینی خریـدم و بـا راهنمایی شـخص مطلعی به سـوی 

منـزل او در کوچـه پس کوچه هـای قدیمـی و تنـگ نجـف رفتـم. 
وقتـی در زدیـم، ایشـان خـود در را گشـود. خـم شـدیم و از آن دِر تنـگ و کوتـاه گذشـتیم و بـه 
راهـروی باریکـی رسـیدیم کـه بـه حیـاط کوچکـی ختـم می شـد، مـا وارد حیـاط نشـدیم. کولـر آبـی 
مسـتعملی بـه روی چهارپایـه ای رو بـه راهـرو قـرار گرفتـه بـود کـه هـوا را خنـک می کـرد. مـا وارد 
همـان اتـاق دِم در شـدیم. شـاید جـز ایـن اتـاق، خانـه دو اتـاق دیگـر داشـت و او بـا همسـرش در 
آنجـا زندگـی می کـرد. اطـراف اتاق پشـتی بود؛ پشـتی رختخـواب و احتماال همان را بـاز می کردند 
و می خوابیدنـد و مـن در شـگفت مانـده بـودم کـه بـا ایـن دسـت های بـه شـدت مجـروح ایـن کار 
چقدر دشـوار اسـت، اما عجیب تر این بود که در سـخن او هیچ نشـانه ای از تلخی و شـکایت نبود 
و خـدای را شـاکر بـود کـه توانسـته اسـت در جـوار حـرم علـی امیرالمؤمنین سـکنی گزینـد و توفیق 
درس و بحـث و زیـارت پیوسـته را درک کنـد. صحنـه ای که چشـمان من را خیره کرد. می دانسـتم 
هدایایـی را کـه بـه او تقدیـم کرده انـد، در راه اهـداف خـود و از همـه بیشـتر آرمـان فلسـطین بـذل 
می کنـد. در سـفری بشـار اسـد بـه او کلتـی طایـی بـه نشـان مقاومـت داد کـه آن را در صنـدوق 
هدایـا گذاشـت کـه هنـوز هـم همان جاسـت. اگرچـه مـن بـا برخـی نظـرات او موافـق نبـودم امـا 

پاکـی، اسـتواری و صداقـت او گوهـر گمشـده امـروز ماسـت.«

 گوهر
گمشده امروز 

احمد مسجد جامعی 
عضو شورای شهر

بیمـاری منحـوس کرونـا بسـیاری از عزیـزان را از میـان مـا 
ربـود، عزیزانـی که مظلومانـه در تب و تاب آن سـوختند و 
بار سـفری بی بازگشـت را بسـتند و رفتند و مارا در حسرت 
ایـن عزیـزان  از جملـه  نشـاندند.  بـه سـوگ  دیـدار خـود 
مرحوم حجت االسـام والمسـلمین محتشـمی بود که از 
روزگاری دیرین او را می شناختم و در او سرشتی ستودنی 
را    می یافتم. طلبه ای فاضل بود و طالب حقیقت که به 
رغم زندگی پرفراز و نشـیب اش خود را در وهله نخسـت 
جسـت و جوگـری بـی پیرایه در مسـیر علم میدید. انسـان 
تاشـگری کـه فراتـر از مسـیر علـم انـدوزی  بـا درد جامعه 
از نزدیـک  آشـنا بودنـد. دلـش برای دردمندان سـتمدیده 
مـی تپیـد و تاش برای برداشـتن بـاری از روی دوش آنان 
را سـرلوحه زندگـی خـود قـرار داده بـود. افـق نگاهـش از 
مرزهـای تنـگ سـرزمین ها برتـری گرفته بود و دسـت کم 
هـر جـا که هم کیشـان مسـلمانش را در زادگاهـش ایران و 
نیـز در دیگـر سـرزمین هـای مسـلمان تحـت سـتم میدید 
خـود را نسـبت بـه آنـان متعهـد میدانسـت. او سـال هـای 
خمینـی)س(  امـام  صراحـت  شـیفته  انقـاب  از  پیـش 
و در  بـود  ایشـان در ظلـم سـتیزی شـده  اسـتوار  و مشـی 
انسـانی  و  اهـداف دینـی  عـراق وشـام در جهـت تحقـق 
ایشـان تـاش مـی کردندو ایـن روحیه ای بود کـه او پس از 
پیـروزی انقـاب در طـی دهه های پایانـی زندگیش حفظ 
کرد.دفـاع او از آرمـان رهایـی فلسـطین چنـان بـا شـور و 
اشـتیاق امیختـه بـود کـه نمـی توانسـت جـز از روی بـاوری 
صادقانـه به حقانیـت کارش برآمده باشـد.در دیداری که 
در اوایـل سـال هشـتاد بـا او داشـتم با او قصـد همکاریمان 
برگـردان  بـرای  خاورمیانـه  تاریـخ  مطالبـات  درموسسـه 
فارسـی اثـر چند جلـدی دایره المعارف یهـود، یهودیت و 
صهیونیسم اثر عبدالوهاب میسری را  در میان گذاشتم . 
حمایـت صادقانـه او از ایـن کار بیانگر آن بود که همچنان 
دل در گـرو ایـن آرمـان انسـانی و دینـی دارد و زخـم هایـی 
کـه بـر پیکـرش دارد و آمـده نتوانسـته انـد اسـتواری گام 
هایـش را سسـت کننـد. امـا بـی تردیـد دهه آخـر زندگیش 
جریـان  در  مـردم  حقـوق  احقـاق  جهـت  در  او  تـاش  و 
انتخابات دهم ریاسـت جمهوری و حوادث پس از آن در 
ایـران را مـی توان نشـانه بارزی بر آن دانسـت که او با خود 
پیمـان صادقانـه ای بسـته بـود که مصلحت اندیشـی ها و 
عافیت طلبی ها مجال پدید آوردن رخنه ای در آن نمی 
یافـت . یـاد او گرامـی بـاد و روحـش در جـوار قـرب الهـی با 

آرامـش و غفـران قرین

محتشمی و عمری 
تالش صادقانه

محمدرضا بهشتی 
استاد دانشگاه 

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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خاطره اول:
نیمـه دوم سـال 70 بـود و دفتـر تحکیـم وحـدت، 
ماننـد هـر سـال خـود را آمـاده برگـزاری مراسـم ۱۳ 
مراسـم  و  راهپیمایـی  زمـان،  آن  تـا  می کـرد.  آبـان 
گرامیداشـت ۱۳ آبان، شـاید تنها مراسـم مناسـبتی و 
ملـی در کشـور بـود، کـه برگـزاری عمومـی آن، توسـط 
تبلیغـات  هماهنگـی  شـورای  از  غیـر  مجموعـه ای 
تحکیـم  دفتـر  دانشـجویان  می شـد.  انجـام  اسـامی 
وحدت در برگزاری مراسـم این روز، فراتر از یادآوری 
آمریـکا،  بـا  مبـارزه  موضـوع  و  مذکـور  مناسـبت 
و  شـعارها  از  نمـادی  بـه  را  آبـان   ۱۳ گرامیداشـت 
اهداف آن روز جریان اسامی-دانشـجویی، از جمله 
مطالبـات عدالـت خواهانـه و آزادی خواهانـه تبدیـل 

کـرده بودنـد. طبیعـی بـود کـه ایـن رویـه، 
انـدر  دسـت  و  مسـتقر  دولـت  مـذاق  بـه 
کاران برگـزاری مراسـم و راهپیمایی های 
عمومـی کشـور، خـوش نمی  آمـد و پـس 
از تـاش ناکامـی کـه در سـال قبـل از آن 
بـرای در اختیـار گرفتـن برگـزاری مراسـم 
۱۳ ابـان معمـول داشـته بودنـد، ایـن بـار 
عـزم خـود را جـزم کـرده بودنـد کـه به هر 
آبـان  شـکل، اختیـار مراسـم رسـمی ۱۳ 
تحکیـم  دفتـر  عضـو  دانشـجویان  از  را 
کننـده  برگـزار  خـود  و  بگیرنـد  وحـدت 

مراسـم رسـمی و عمومـی آن روز باشـند.
طـرف،  دو  مراسـم،  روز  بـه  مانـده  مـاه  یـک  از 
دفتـر  در  مـا  کردنـد.  آغـاز  مـوازی  بطـور  را  خـود  کار 
تحکیـم، در انتخـاب سـخنران، بـه سـراغ رییس وقت 

مجلـس، آیـت اهلل کروبـی رفتیـم 
و موافقـت ایشـان را جلب کردیم 
اطاعیه هایمـان  در  را  مراتـب  و 
اعـام کردیـم. شـورای هماهنگی 
می کـرد  احسـاس  کـه  تبلیغـات 
و  اسـت  خـورده  رودسـت 
رییـس  سـخنرانی  بـا  نمی توانـد 
دانشـجویی  مراسـم  در  مجلـس 
اتفـاق،  ایـن  و  کنـد  مخالفـت 
مانعی برای رسـیدن به هدفشان 
آقـای  سـراغ  بـه  اسـت،  شـده 
کروبـی رفتنـد تـا وی را متقاعـد کننـد کـه سـخنرانی 
در مراسـم دولتـی را بپذیـرد کـه ایشـان بـا ایـن دلیـل 
کـه پیشـتر بـه دانشـجویان قـول داده اسـت، پذیـرش 
دعـوت شـورا را منـوط به یکی شـدن دو مراسـم کرد و 

محتشمی؛ مرد همیشه حاضر مراسم دانشجویی دهه ۶0 و۷0 
دو خاطره؛

علی باقری
 رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسالمی

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دهه ۶۰ و ۷۰

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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بـه ایـن ترتیب محترمانه درخواسـت آنـان را رد کرد. 
کشـاکش بیـن طرفین مدعـی برگزاری مراسـم ادامه 
یافـت تـا اینکه عما منجر به برگـزاری دو راهپیمایی 
مراسـم  صبـح،  شـد.  بعدازظهـر  و  صبـح  در  مجـزا 
و  مـدارس  کـردن  تعطیـل  از  اسـتفاده  بـا  حکومتـی 
برخـی ادارات و همچنیـن حضـور دانـش آمـوزان و 
کارمنـدان و سـربازهای نیروهـای نظامـی برگـزار شـد 
و سـخنرانش نیـز شـیخ حسـن روحانـی، دبیـر وقـت 
شـورایعالی امنیـت ملـی بـود. مراسـم بعدازظهر اما 
بـا حضـور هـزاران نفـر از دانشـجویان دانشـگاههای 
تهران و سـایر اقشـار مردم، با شـکوه تمام برگزار شد. 
پـس از پایـان راهپیمایی در مقابل سـفارتخانه سـابق 
آمریـکا در تهـران بـود کـه متوجـه شـدیم، سـخنران 
مـا،  مراسـم  در  سـخنرانی  پذیـرش  بـا  کـه  مراسـم 
کمک شـایانی بـه امـکان مقاومت دربرابر فشـارهای 
وارده کـرده بـود، البـد براثـر تشـدید فشـارها و برخـی 
دوره،  آن  دانشـجویان  مـا  کـه  سـنجی ها  مصلحـت 
زیـاد از آن سـر درنمی آوردیـم و برایمـان قابـل قبـول 
نبـود، در مراسـم حضـور نخواهـد یافـت. در لحظـه 
را  آمـده  پیـش  مشـکل  و  می گرفتیـم  تصمیـم  بایـد 

چـاره می کردیـم، در مشـورت سـرپایی انجـام شـده، 
تمامـی نگاه هـا ناخـودآگاه بـه یـک سـمت معطـوف 

محتشـمی پور اکبـر  سـیدعلی  شـد؛ 
در  محتشـمی  مرحـوم  دارم،  خاطـر  بـه  خـوب 
کـه در  نماینـدگان وقـت مجلـس  از  جمـع شـماری 
راهپیمایـی حاضـر بودنـد، روبـروی جمعیت، پشـت 
بـه دیـوار سـفارت ایسـتاده بـود. بـه سـراغش رفتیـم و 
مشـکل پیش آمده را بازگو کردیم و با خجالت تمام 
از وی خواسـتیم، بپذیرد و سـخنران راهپیمایی شـود. 
بـا لبخنـد و حجـب همیشـگی کـه در صورت داشـت، 
بادرنـگ پذیرفت و چنـد دقیقه بعد، بدون آمادگی 
قبلـی، بعنـوان سـخنران مراسـم، در پشـت تریبـون 
قرار داشـت و سـخنرانی جانانه و شـورانگیزی را ارائه 
کـرد کـه تـو گویـی از قبـل سـخنران مراسـم، خـودش 

بـوده اسـت.

خاطره دوم:
دو سـال بعـد، در نیمـه سـال 72 بـاز هـم بـه ۱۳ 
آبـان نزدیـک می شـدیم. امـا اینبـار، بعضـی چیزهـا 
نسـبت بـه دو سـال قبـل تغییـر کـرده بـود. بـرای مـا 
در دفتـر تحکیـم وحدت، شـاید مهمترین تغییرات 
کشـور،  و  علـوم  وزرای  اجبـاری  تغییـر  بـه  مربـوط 
فشـار  بـا  کـه  می شـد  آقای هاشـمی  دوم  کابینـه  در 
"مخالف هاشـمی  شـعار  بـا  کـه  چهارمـی  مجلـس 
بـه  بـود،  آمـده  کار  روی  اسـت"  پیغمبـر  دشـمن 
رییـس جمهـور وقـت تحمیل شـده بـود. دیگـر چند 
ماهـی بـود کـه نـه دکتـر معیـن، وزیـر علـوم بـود و 
چـپ  کشـور. جنـاح  وزیـر  نـوری،  عبـداهلل  شـیخ  نـه 
خـط امامـی، غریـب تـر و بـی پناه تـر از همیشـه بـود. 
مجمـع روحانیـون مبـارز بعـد از انتخابـات مجلـس 
بـود،  کـرده  را متوقـف  چهـارم، فعالیت هـای خـود 
از  کروبـی  آقـای  و  ارشـاد  وزارت  از  خاتمـی  آقـای 
بنیـاد شـهید اسـتعفا داده و اکثـر نیروهای چپ خط 
امامـی، منـزوی و خانه نشـین شـده بودند. بچه های 
چنیـن  در  بودنـد  مصمـم  وحـدت،  تحکیـم  دفتـر 
شـرایط سـخت و غریبانه ای، پرچمدار و نویدبخش 
برگـزاری  بـا  باشـند؛  سیاسـی  جریـان  ایـن  حیـات 
راهپیمایـی نمادیـن ۱۳ آبـان. پیـش از ایـن طـی دو 
سـال متوالی، شـورای هماهنگی تبلیغات اسـامی، 
صبـح ۱۳ ابـان راهپیمایی حکومتی برگزار کرده بود 
و دفتـر تحکیـم وحـدت، بعدازظهـرش راهپیمایـی 
شـعارهای  چاشـنی  بـا  مردمـی  دانشـجویی- 
عدالتخواهانـه و آزادیخواهانـه. امـا سـال 72 ظاهـرا 
تصمیـم گرفتـه شـده بـود کـه بـه هـر قیمتـی شـده، 
اجـازه برگـزاری راهپیمایـی جداگانـه داده نشـود. بـا 
سـختی و تحـت فشـار فـراوان، مقدمـات راهپیمایی 

فراهـم شـد و در حالـی کـه وزارت کشـور هنـوز مجـوز 
نکـرده  صـادر  را  دانشـجویی  راهپیمایـی  برگـزاری 
بـود، بـرای انتخـاب سـخنران، در آن شـرایط سـخت 
و مبهـم، بـاز هـم همـه توجه هـا بـه سـوی یـک گزینه 
بـا  گرفتـم.  تمـاس  وی  بـا  محتشـمی.  آقـای  بـود؛ 
شـوخی وخنـده پرسـید حاال مجـوز میدن؟ بـا دلهره 
و تـرس عـدم قبـول دعوتمـان گفتـم: هنـوز نـداده 
انـد. امـا مـی دن. مگـه می شـه نـدن؟ محکـم گفـت: 

چـه سـاعتی مقابـل سـفارت باشـم؟
روز قبـل از مراسـم، وزیـر کشـور بـا صـدور مجـوز 
برگـزاری راهپیمایـی از دانشـگاه تهـران بـه سـمت 
سـفارتخانه سـابق آمریـکا مخالفـت کـرد. بـاز هـم 
و  اضطـراری،  و  سـریع  تصمیم گیـری  لـزوم  زمـان 
تصمیـم گرفتـه شـد؛ "بـه قانـون تمکیـن می کنیم و 
بـرای راهپیمایی داخل خیابان نمی شـویم اما بعد 
از دقایقـی راهپیمایی در داخل دانشـگاه، مراسـمی 
را کـه قـرار بـود مقابـل سـفارت سـابق آمریـکا برگزار 
شـود، در محوطـه سـر در اصلـی دانشـگاه تهـران که 
بـه لحـاظ حقوقـی، جـزء دانشـگاه حسـاب می شـد 
امـا مـردم عـادی هـم امـکان پیوسـتن بـه مراسـم و 
رویـت آن را داشـتند، برگـزار می کنیـم". بایـد پیـام 
امیـد و زنـده بـودن ایـن جریـان سیاسـی بـه گـوش 
همـه می رسـید. امـا خـب بایـد به سـخنران مراسـم 
اسـت.  شـده  لغـو  راهپیمایـی  کـه  می دادیـم  خبـر 
سـفارتخانه  مقابـل  در  بـود  قـرار  محتشـمی  آقـای 
ایشـان  بـا  کنـد.  سـخنرانی  آنجـا  و  بپیونـدد  مـا  بـه 
می کـردم،  تـاش  کـه  حالـی  در  گرفتـم.  تمـاس 
بـا  کنـم،  مخفـی  آمـده  پیـش  اتفـاق  از  را  خشـمم 
شـرمندگی ماجرا را گفتم و پوزش خواسـتم. گفت: 
گفتـم.  را  تصمیـم  چیـه؟  برنامه تـان  حـاال  خـب 
جلـوی میـام  هـم  مـن  گفـت:  تمـام  صابـت   بـا 

 دانشگاه. 
روز مراسـم، در حالی که دانشـجویان خشـمگین، 
در داخـل دانشـگاه مشـغول راهپیمایـی بودنـد، او را 
بـه همـراه چنـد روحانـی خـط امامـی دیگر، مشـاهده 
کردنـد کـه در کنارشـان قـرار گرفته بود و با آنان شـعار 
محتشـمی پور،  اکبـر  علـی  بعـد،  دقایقـی  مـی داد. 
یـار دیریـن امـام، وزیـر کشـور اسـبق و نماینـده سـابق 
مجلس، پشـت وانتی در برابر سـردر دانشگاه تهران، 

سـخنان خـود را بـا آیـه ۴۱ سـوره عنکبـوت آغـاز کـرد:
بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. َمَثـُل الَِّذیـَن اتََّخـُذوا 
َبْیًتـا    ْوِلَیـاَء َکَمَثـلِ اْلَعْنَکُبـوِت اتََّخـَذْت 

َ
ِّ أ

َ
ِمـْن ُدوِن اهلل

ْوَهـَن اْلُبُیـوِت َلَبْیُت اْلَعْنَکُبوِت َلْو َکاُنوا َیْعَلُموَن.
َ
َوِإنَّ أ

هنـوز طنین صدای پرصابتش در گوشـم هسـت 
کـه در حضـور نیروهـای انتظامی و امنیتی پرشـماری 
در  بودنـد،  کـرده  احاطـه  را  دانشـجویان  تجمـع  کـه 
راهپیمایـی  بـرای  مجـوز  صـدور  عـدم  محکومیـت 
دانشـجویان بـا شـجاعت می گفـت: "امـروز بـرای این 
حرکتـی کـه یـک وزیـر و یـا یـک دولـت برخـاف تمام 
مصالـح اصولـی انقـاب و نظـام جمهـوری اسـامی 
وزیـر  بایـد  یـا  طبیعـی  طـور  بـه  اسـت،  داده  انجـام 

اسـتعفا کنـد و یـا بایـد دولـت اسـتیضاح شـود."
و مـا دانشـجویان بی پنـاه و آرمانخـواه آن روز، از 
فـرط احسـاس قـدرت و غـرور عمـل بـه تکلیـف، در 

کنـار وی سـر بـه آسـمان می سـائیدیم.

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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 اپیزود ۱  
ْبِر … َو َتواَصْوا ِباْلَحقِّ َو َتواَصْوا ِبالصَّ

مکان دانشـکده ادبیات دکتر علی شـریعتی دانشـگاه 
مشهد فردوسی 

زمان مراسـم سـخنرانی به مناسبت سالروز وحدت 
حوزه و دانشـگاه 27 آذرماه سـال 7۴

حجـت االسـام سـید علـی اکبـر محتشـمی پور 
بعـد از سـخنرانی در سـالن امفـی تئاتـر دانشـکده 
در حالیکـه جمـع قلیلـی از انصار حزب اهلل مشـهد 
بـا شـعار های تنـد دور ایشـان را گرفتـه بودنـد مانـع 
دانشـکده  اجتماعـات  سـالن  از  ایشـان  خـروج  از 
می شـدند و دانشـجویان عضـو انجمـن اسـامی که 
میزبان سـید بودند دور ایشانرا احاطه کرده بودند و 
سـید با صبوری و متانت و همان لبخند همیشـگی 
بـه چهره هـای فحاش هـا و حملـه کننـده گان نـگاه 

می کـرد و هیـچ نمی گفـت. 
پـس از اینکـه دانشـجویان به سـختی سـید را از حلقه 

بـر  سـوار  را  او  و  کردنـد  دور  مهاجمـان 
ماشـین کردنـد مهاجمـان دور ماشـین 
جمع شـدند و بر روی سـقف و پنجره ها 
می کوبیدنـد و شـعار مـرگ بـر منافـق و 
مـرگ بر ضد والیت فقیه سـر می دادند 
صبـوری  و  آرامـش  بـا  سـید  بـاز  و 
دانشـجویان انجمـن اسـامی را دلداری 
حمـات  کـردن  تعریـف  بـا  و  مـی داد 
خشـونت بار تر گروههای فشـار در سـایر 
شهرستانها)در سـخنرانی اش درگرگان 
گروه های فشـار با سـنگ و چماق بسوی 

جایـگاه سـخنرانی اش حملـه کـرده بودنـد( بـا شـوخی و 
خنده انصار مشـهد را به نسـبت مایم توصیف می کرد. 
باالخره به همت دانشـجویان با مصایب فراوان سـید از 
چنـگال آشـوب گـران از حیـاط دانشـکده ادبیـات خـارج 
و بسـوی حـرم مطهـر امـام رضـا ع مشـرف شـد. سـید بـا 
صبـوری و حلـم پیـش جـدش بـا نمـاز و دعـا بـه آرامـش 
اکمل رسـید و درس صبوری و حلم و رضایتمندی را به 

امـام مهربانی هـا پـس داد.

 اپیزود 2
مـکان تهـران سـخنرانی در تجمـع 
سـابق  سـفارت  مقابـل  دانشـجویان 

طالقانـی خیابـان  در  آمریـکا 
زمان ۱3 آبان سال ۷۵

روحیه اسـتکبار سـتیزی مرحوم 
در  محتشـمی پور  اکبـر  علـی  سـید 
خـط  بـه  موسـوم  نیروهـای  میـان 
هفتـاد  و  شـصت  دهـه  ره  امـام 
شمسـی کـه پـس از 2 خـرداد 76 بـا 
تعبیـر اصـاح طلبـان از ایشـان یـاد 
می شـود زبانـزد بـود. سـید بـا تمـام روحیـه صبوری 
و حلمـی کـه بـا هموطنـان خـودش و مسـلمانان 
اسـتکبار سـتیز عالـم داشـت بـا اسـتکبار جهانـی در 
رأس آن آمریـکا و عربسـتان سـعودی و اسـرائیل 
و آشـتی نداشـت. آن  بـه هیـچ وجـه سـر سـازش 
مرحـوم در عیـن حـال تـاش می کـرد یـک جبهـه 
خصـوص  در  بویـژه  اسـتکبار  علیـه  المللـی  بیـن 
ظلـم تاریخی به فلسـطین مظلوم تشـکیل بدهد. 

السـام  حجـت  حضـرت  شـخصیت  مـورد  در 
منظرهـای  و  زوایـا  از  )ره(  محتشـمی پور  والمسـلمین 
مختلـف می تـوان سـخن گفـت . بـه لحـاظ فعالیـت و 
نقشـی که در انجمن های اسـامی ، جنبش دانشـجویی 
و مشـخصا دفتـر تحکیـم وحـدت در دهـه 70 داشـتم و 
ارتبـاط ایـن جنبش با مرحوم محتشـمی پور نکاتی را به 

مینمایـم:  عـرض  اختصـار 
اول ؛ اعتمـاد متقابـل مابیـن جنبـش دانشـجویی و 
می تـوان  یقیـن  و  قطـع  بطـور  محتشـمی پور ،  مرحـوم 
گفـت اعتمـاد وثیقـی مابیـن ایشـان حاکـم و برقـرار بـود 
و بنظـر می رسـد عـاوه بـر نـوع تعامـل و سـلوک ایشـان 
برگرفتـه  شـده  ایجـاد  اعتمـاد  دانشـجویی ،  جنبـش  بـا 
ار خمیـر مایـه تفکـر هـر دو طـرف بـود کـه عصـاره آن 
عناصـری چـون آزادیخواهـی ، عدالتخواهـی و اسـتکبار 
سـتیزی بـود کـه باعث ایجـاد ایـن اعتماد متقابـل مثال 

زدنـی شـده بـود. 
سـخت  سـال های  در  محتشـمی پور  مرحـوم  دوم ؛ 
حامـی  و  پناهـگاه  بـه  تبدیـل  دانشـجویی  فعالیـت 
در  بـود.  شـده  اسـامی  انجمن هـای  و  دانشـجویان 
سـوی  از  دانشـجویی  جنبـش  فعالیـت  کـه  سـال های 
بخش هایـی از حاکمیـت و دولـت مـورد کـم لطفـی و 
بـی مهـری و در جاهایـی هـم غضـب قـرار گرفتـه بـود و 
نیازمند حمایت و پشـتیبانی بود مرحوم محتشـمی پور 
از معـدود افـرادی بـود کـه اگر چـه خود دانشـگاهی نبود 

امـا در حمایـت از جنبـش دانشـجویی و 
انجمن هـای اسـامی دریـغ نکـرد ، هـر 
انجمـن  کـه  کجـا ودر هـر نقطـه کشـور 
اسـامی دانشـگاه از او دعـوت می کـرد 
بـدون مضایقه و ماحظه های معمول 
حضـور پیـدا می کرد و باعـث دلگرمی و 
قـوت دانشـجویان میشـد. تبلـور و نمـود 
سـال های  در  دانشـجویان  برنامه هـای 
مورد اشاره برنامه گرامیداشت ۱۳ آبان 
بود که متاسفانه حاکمیت حتی داشتن 
جنبـش  دسـت  در  نیـز  را  تریبـون  ایـن 

دانشـجویی بـر نمیتابیـد و محدودیتهایـی فراوانـی را در 
امـر برگـزاری ایـن مراسـم توسـط انجمن هـای اسـامی 
ایجـاد  وحـدت  تحکیـم  دفتـر  یعنـی  آنهـا  مرکزیـت  و 
می کـرد مرحـوم محتشـمی پور بعنـوان سـخنران در ۴ 
سـال این مراسـم و حضور در بقیه سال های برگزاری در 
حمایـت و پشـتیبانی و رسـاندم پیـام دانشـجویان نقش 
ممتـاز و بـی بدیلـی ایفـا نمـود کـه بنظـرم در ایـن سـالها 
اسـم محتشـمی پور و ۱۳ آبـان و جنبـش دانشـجویی بـه 
هـم گـره خـورده و کمتـر کسـی خواهـد بـود وجه مراسـم 
۱۳ آبـان آن سـالها را بـدون نـام محتشـمی پور بشناسـد. 
بـا  نـاز  و  قهـر  اهـل  محتشـمی پور  مرحـوم  سـوم؛ 
جنبـش دانشـجویی نبـود، برخـی بزرگـواران و سیاسـیون 
حتـی همفکـر اگـر در حضـور و حمایـت از مراسـمهای 
دانشـجویی بـا کـم مهـری و نامایماتـی مواجـه میشـدند 
بـود(  زیـاد  نسـبتا  سـالها  آن  در  نامایمـات  ایـن  ) کـه 
حداقـل تـا مدتـی از حضـور در مراسـمها و اجابت دعوت 

انجمن های اسـامی پرهیز مینمودند ، 
امـا مرحـوم محتشـمی پور را در برخـی 
مـوارد حتـی بـا دسـتور مقامـات توسـط 
ممانعـت  بـا  دانشـگاه  نگهبـان  یـک 
بـرای حضـور در مراسـم مواجـه میشـد 
امـا بافاصلـه دعـوت بعـدی را لبیـک 
میگفت ودر مراسم دانشجویان حاضر 
اهـل  یـا  و  می کـرد  سـخنرانی  و  میشـد 
نـاز کـردن و مثـا حفـظ شـان نبـود کـه 
دعـوت انجمـن اسـامی یـک دانشـگاه 

دور دسـت را اجابـت نکنـد . 
برخـی  برخـاف  محتشـمی پور  مرحـوم  چهـارم؛ 
سیاسـیون و بخصـوص بعضـی روحانیون اهـل برخورد 
از بـاال بـه پاییـن بـا جنبـش دانشـجویی نبـود و واقعـا بـه 
اسـتقال جنبـش دانشـجویی بـاور داشـت ، در جریـان 
بـا نظـارت اسـتصوابی  انتخابـات مجلـس چهـارم کـه 
شـورای نگهبان بسـیاری از چهره های منسوب به جناح 
چـپ و خـط امـام از حضور در عرصـه انتخابات محروم 
شـده بودنـد دفتـر تحکیـم وحـدت از دادن و حمایـت 
از لیسـت در تهـران پرهیـز کـرد امـا برخـی چهره هـای 
شـاخص و مـورد احتـرام ایـن جریـان تمایـل داشـتن که 
دفتـر تحکیم از لیسـت مجمع روحانیـون حمایت کند ، 
بیـاد دارم بـا یکـی از دوسـتان جهـت مشـورت خدمـت 
ایشـان رسـیدیم بـا اینکـه خودشـان هـم کاندیـدا بـودن 
و در لیسـت مجمـع حضـور داشـتن بـه مـا فرمـودن بـه 

تشـخیص و تحلیـل خودتـان عمـل کنیـد. 
کمیتـه  در  دانشـجویان  دادن  مشـارکت  پنجـم ، 

سیاستمدار

سّیِد صبوری و هجرت
سید سراج میردامادی

حسین بی غم 
فعال سابق جنبش دانشجویی

مرحوم محتشمی پور و انجمن های اسالمی دانشجویان و جنبش دانشجویی

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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در  دستی  که  هفتاد  و  شصت  دهه های  دانشجویان  برای 
االسام  حجه  داشتند؛  اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت های 
والمسلمین سید علی اکبر محتشمی پور ، چهره ای آشناست 
می شد.  خوانده  و  شناخته  محتشمی«  »آقای  نام  با  که 
تصویر او در ذهن و زبان اغلب دانشجویان آن دوره، سیماِی 
حرفش  »روِی  که  است  بوده  راست«  »رو  و  شجاع  مردی 
می شد حساب کرد« به عبارت دیگر، به آنچه می گفت، هم 

می ایستاد.  پایش  اینکه  هم  و  داشت  باور 
به  که  نبود  سیاستمدارانی  جمله  از  او 
مواضع  مخاطب،  هواِی  و  حال  اقتضای 
و  می دهند  تغییر  می کنند،  تنظیم  را  شان 
می چرخند و می چرخانند! و همین  یعنی 
را  او  »یکرنگی«  و  »صراحت«  »شجاعت« 
به دانشجویان و دانشجویان را به او نزدیک 
لحاظ  از  محتشمی«  »آقای  می ساخت. 
»دانشجویان  با  مرام  و  مشی  و  نگرش  نوع 

به  و  رو مرتبا  این  از  و  بود  انقابِی چپ« همسو  و  مسلمان 
مناسبت های مختلف پاِی ثابت مراسم ها و برنامه هایی بود 
که در آن دوران توسط »انجمن های اسامی دانشجویان در 
دانشگاه های سراسر کشور« حول محور »عدالت خواهی« و 
»استکبارستیزی« برگزار می شد. مدتها قبل از پیروزی انقاب 
اسامی و به خصوص بعد از کودتاِی آمریکایی انگلیسی 2۸ 
مرداد ۱۳۳2 تا سال های پایانی دهه هفتاد، اغلب قریب به 
اتفاق سیاسیون معترض نسبت به وضع موجود، علت اصلِی 
عقب ماندگی های منطقه خاورمیانه از مقطع جنگ جهانی 

اول به این سو را، ناشی از دخالت های استعماری و استثماری 
قدرت های بزرگ می دانستند و بر این باور بودند که ایران نیز 
به علت مداخاِت سودجویانه و زورگویانه دول روس، انگلیس 
و آمریکا، از مسیر توسعه عقب مانده است. این نگاه تقریبا تا 
سال های پایانی دهه هفتاد بر جنبش دانشجویی ایران و به 
طبع »دفتر تحکیم وحدت« غالب بود و »آقای محتشمی« 
این نگاه غالب!  پرواِی  و بی  از سخنگویاِن صریح  هم یکی 
بر  زد  خاطره«  »نقش  که  مهیجی  و  بخش  آگاهی  سخناِن 
زندگی و زمانه اغلب دانشجویاِن آن دوران! بعد از فروپاشی 
و  اوایل دهه هفتاد  اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در 
سپس َتوفق نئولیبرال های وطنی بر جریان 
اصاحات در اواخر دهه هفتاد، این رویکرِد 
و  سخنگویان  از  بسیاری  و  کرد  افول  غالب 
و  دادند  نظر  تغییر  یا  آن  شهیر  سخنراناِن 
مسیر  آن  از  تاریخی،  دوربرگردان هاِی  در 
قبلی بازگشتند و یا در بازار سیاست، »چراغ 
ولی  شدند؛  کار  و  کسب  سرگرم  خاموش« 
حیاتش  روز  آخرین  تا  محتشمی«  »آقای 
جویانه  مداخله  سیاست های  با  مبارزه  بر 
بیگانگان در امور داخلی کشورهای منطقه و به ویژه ایران - به 
مثابه یک استراتژی - باور داشت و پای ِفشرد؛ هرچند از ابتدا 
در روش های اجرایی و راهکارهای عملی، متعهد و ملتزم به 
شیوه های دموکراتیک و اخاقی بود! پژوهندگان و محققانی 
که عاقمند به آشنایی با ادبیات »استقال سیاسی« در منطقه 
پر بحراِن خاورمیانه هستند؛ می توانند کلیدواژه هایی همچون 
تحکیم  »دفتر  دانشجویی« ،  »جنبش  »استکبارستیزی« ، 

وحدت« و ... »محتشمی« را جستجو کنند!
یادش گرامی باد!

سیاستمدار

برپایی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین 
در مجلـس ششـم از مهمتریـن دسـتاوردهای ایـن 
همـت ایشـان بـود. حتـی در سـالهای دهـه هشـتاد 
از  بسـیاری  توسـط  آمریکایـی  ضـد  گفتمـان  کـه 
تئوریسـین های اصاحـات بـه چالـش کشـیده شـد 
او از موضـع خـود کوتاه نیامد.  از سـوی دیگر ایشـان 
بـا قبـول دعـوت مجامـع دانشـجویی دهـه هفتـاد 
عمـا به یکـی از حامیان جریان اصیل دانشـجویی 
اسـامی  انجمن هـای  و  وحـدت  تحکیـم  دفتـر 
بود.مرکزیـت  شـده  تبدیـل  دوره  آن  دانشـجویان 
یـاد  دانشـجویان  اسـامی  انجمن هـای  اتحادیـه 
سـخنرانی های پـر شـور ایشـان در شـبهای احیـا و 
عاشـورا و تاسـوعای سـال 76 کـه منجـر بـه اعـام 
کاندیداتـوری حجت االسـام سـید محمد خاتمی 
را  انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 76 شـد  در 

هرگـز فرامـوش نخواهـد کـرد.
 اپیزود 3

مکان دارالزهرا ولنجک
از  ماهانـه  روضه هـای  برپایـی  قدیمـی  رسـم 
بـود  فرشـته  خیابـان  سـاکن  مرحـوم  آن  کـه  زمانـی 
ماقـات  و  انـس  محـل  بـه  تبدیـل  را  مجالـس  ایـن 
نیروهـای  میـان  در  ع  بیـت  اهـل  بـه  ورزی  ارادت  و 
موسـوم بـه خـط امـام دهـه هفتاد شمسـی کـرده بود. 

سـید عاشـق روضـه حضـرت زهـرا سـام اهلل علیهـا و 
روضـه اباعبـداهلل علیـه السـام بـود. عشـق و ارادت 
عقیدتـی  پـود  و  تـار  السـام  علیهـم  بیـت  اهـل  بـه 
سـید را تشـکیل مـی داد و پـس از نقـل مـکان به منزل 
اهـل  ذکـر  و  نهـاد  بنـا  را  دارالزهـرا  آنجـا  در  ولنجـک 
و  نظـم  را  شـهیدان  سـاالر  و  سـرور  عـزاداری  و  بیـت 

داد. بیشـتری  توسـعه  و  اسـتمرار 
مجالس مذهبی عزاداری و ذکر مصایب اهل بیت 
علیهـم السـام دار الزهـرا  بـرای جوانـان محـل اتکای 
معنـوی و مذهبـی بـود که علیرغـم تمامی تضییقات 
سـفره  گشـودن  بـرای  خلوتـی  کنـج  ممانعت هـا  و 
 دلهـای غمگیـن از رنـج زمانـه را فراهـم نمـوده بـود.  

 اپیزود 4
مکان عراق نجف اشرف شارع الرسول

زمان سال ۱390 
… َوٱلَِّذیَن َهاَجُرواْ ِفي َسِبیِل ٱهللَّ

سـید  همراه با همسـرش به نجف اشرف مهاجرت 
کرد و به کار بازسازی و گسترش بیت امام خمینی )ره( 
و تاسـیس و گسـترش حـوزه علمیـه و کتابخانـه امـام 
خمینـی)س( همـت گماشـت. خانـه تاریخی حضرت 
نجـف  در  اقامتشـان  مـدت  در  )ره(  خمینـی  امـام 
خریـداری و تعمیـر و آمـاده بازدیـد عمـوم زوار و عاقـه 
منـدان شـده بـود و همـت و پیگیـری و جدیـت مرحـوم 

بـر  بـا تکیـه  ایـن فضـا  محتشـمی پور در بهینـه سـازی 
نمادهـای سـنتی و حفـظ اصالـت معمـاری اصیـل آن 
ارزشـهای فرهنگـی و میـراث دوسـتی آن مرحـوم  بـه 
می افـزود. مرحـوم محتشـمی پور بـر ایـن بـاور بـود کـه 
مکتـب فقهـی امـام خمینـی )ره( در نجـف می توانـد 
یکـی از مترقـی تریـن مکاتـب فقهـی مراجـع در طـول 
دسـتکم یک قرن اخیر باشـد و با تاسـیس حوزه علمیه 
امـام خمینـی )ره( در کوچـه پشـت بیـت، آن مرحـوم 
تـاش می کـرد ایـن مکتـب فقهـی را در زمینـه تربیـت 
و رشـد طـاب آگاه و نخبـه و مطلـع بـه نیازهـای امـروز 

جوامـع بشـری گسـترش بدهـد.
و  راهنمـا  کـه   20۱9 سـال  اربعیـن  راهپیمـای  در 
مترجـم دو خبرنـگار بلژیکـی و فرانسـوی بـودم بـا ایـن 
دو خبرنـگار بـه دیدنش رفتیم. بازدیـد این دو خبرنگار 
مطلـع از اوضاع خاورمیانـه و ایران از بیت امام و دیدن 
بـر دیـوار  تصاویـر نخسـت وزیـر دوران دفـاع مقـدس 
بیـت امـام بـرای آن دو موجـب تعجـب شـد و وقتـی از 
مرحـوم محتشـمی پور پرسـیدند چطور ایـن تصاویر در 
بیت امام به نمایش گذاشـته شـده اسـت آن مرحوم با 
افتخار و محکم پاسـخ داد که   بیت امام خمینی)س( 

در نجـف آنـرا بـه نمایـش گذاشـته اسـت.
عاش سعیدا و مات سعیدا
روحش شاد

حمایـت از مردم فلسـطین ، مرحوم محتشـمی پور 
چـون واقعـا بـه دانشـجویان و جنبـش دانشـجویی 
حضـور  کـه  عرصه هایـی  در  داشـت  ایمـان  و  بـاور 
ایشـان  و  می کـرد  اسـتفاده  دانشـجویان  از  داشـت 
مـردم  از  حمایـت  کمیتـه  در  میـداد ،  مشـارکت  را 
بـود  آن  دبیـرکل  سـالها  نامبـرده  کـه  فلسـطین 
دانشـجویان مشـارکت فعالی در امور کمیته مذکور 
داشـتن که نشـان از باور مرحوم به نقش دانشـگاه و 

داشـت. دانشـجویی  جنبـش 
در پایـان بـا ذکـر خاطـره ای از ارتبـاط عاطفـی 
بـه  را  کام  دانشـجویان  بـا  محتشـمی پور  مرحـوم 
پایان میبرم.در یکی از مراسـمهای انجمن اسامی 
دانشـجویان دانشگاه شهید بهشـتی که آن زنده یاد 
سـخنران مراسـم بـودن ، بـه لحـاظ اسـتقبال بسـیار 
زیاد دانشجویان بعد از پایان مراسم و ازدحام یکی 
از دوسـتان فعـال انجمـن از لبـه دیـواری در جنـب 
و متاسـفانه  کـرد  پاییـن سـقوط  بـه  سـالن مراسـم 
مرحـوم  شـد ،  مواجـه  شکسـتگی  بـا  وی  دسـت 
محتشـمی پور بافاصلـه بـه راننـده خود دسـتور داد 
دوست مصدوم را به بیمارستان مصطفی خمینی 
منتقـل و بسـتری نمـودن ، بعـد از سـاعتی بـه اتفاق 
یکی از دوسـتان به عیادت دوسـت مصدوممان در 
بیمارسـتان رفتیـم بـا اینکـه درد داشـت خوشـحال 
بود و گفت قبل از شـما آقای محتشـمی به عیادت 
آمـده بـود ویک تسـبیح و مهر نماز نیز بـه وی هدیه 

داده بـود. 
یادش گرامی باد

رضا حجتی
عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكیم وحدت

»استقالل سیاسی« با کلیدواژه »محتشمی«

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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کـه  پیـش  سـال  سـی  از  بیـش  یعنـی  دانشـجویی  دوران  از 
نخسـتین بـار ماقتـش کـردم، تـا کنـون محتشـمی همـان بود 
کـه می شـناختیم. اسـتوار، صـادق، بـی ریـا، شـجاع، متواضـع، 
حسـاس بـه سرنوشـت انقـاب و مراقـب انحـراف از اصـول 
امـام. تنهـا تفـاوت آن بـود کـه آن دوران محتشـمی هنـوز یـک 
ایـن دهـه ی آخـر در  صاحـب منصـب محسـوب می شـد و 
نجف اشـرف مهاجری نسـبتا غریب. آن روزها بیشـتر سیاسی 
بـود و ایـن روزهـا بیشـتر معنـوی و سـالک الـی اهلل. آن روزهـا 
رفـت و آمـدش بـه جمـاران بـود و ایـن روزهـا جلوسـش بیـت 
امام در نجف اشرف و امیدش به حرم مولی الموحدین )ع(. 
در ایـن ده سـاله بـا دقـت و وسـواس و البتـه عشـق مثـال زدنی، 
بیـت امـام را دوبـاره معمـور کـرد و مدرسـه ای در جـوارش 
سـاخت تـا هـم تاریـخ و فضـای اقامـت امـام در نجـف بـرای 
مشـتاقانش محفوظ بمانـد و هم در کنار محلی بـرای درس و 
بحث فقهی اسـاتید نجف، سـنت فقهی امام بازخوانی شـود.  
پـای کـه در نجف می گذاشـتی، هـر گاه که به حرم می شـتافتی 
و بـاز می گشـتی، دیـدار ایشـان از شـارع الرسـول تـا بیـت امـام، 
صمیمـی  بـاز  روی  و  اش،  سـاده  اسـتیجاری  ی  خانـه  تـا  یـا 
اش، داسـتان هـر روزه بـود. بـا همـه ی شـناخت سـی سـاله، 
محتشـمی نجـف، سـاده تریـن و صمیمـی تریـن محتشـمی 
بـود کـه می دیـدم. هـر بـار کـه بـا او سـخن می گفتـی، خاطـرات 
دوران امـام نجـف اشـرف تـا رحلـت بـود کـه دسـت اول روایت 
می شـد، و با چنان حاوت و طراوتی از آن دوران دشـوار و البته 
ناروایی هـای برخـی سـخن می گفـت کـه گویـی همیـن دیـروز 
اسـت. شـیفتگی بـه امـام و انقـاب و خـون دلی عمیـق در تک 
تـک کلماتـش مـوج می زد.مقیم حـرم مولـی )ع( و اهل پیاده 
روی کربـا بـود، نمـاز جماعـت در مسـجد هنـدی یـا مسـجد 
جواهـری، ظهـر و شـام در حـرم. شـب هـم اگـر مهمانـی آمـده 
بـود، روی بـاز در منـزل. عوالـم انسـانی و پـر معنایـی داشـت. 
همیـن چنـد کلمـه را در ابتدای فراگیـری کرونا ببینید، عرضم 
را از عوالم معنوی ایشـان دریافت می کنید. برایم نوشـته بود: 
…. بمناسـبت ایـام فاطمیـه )س( آمدیـم، بعـد راههـا بسـته 
شـد و مـا هـم بخاطـر یـک میکـرب فسـقلی درحصـر خانگـی 
درایران هسـتیم. خدا به ما آدمهای متکبر نشـون میده چقدر 

ضعیـف، حقیـر، بیچـاره و درمانـده هسـتیم. …..
 دوم:

او اهـل مقاومـت همـراه بـا ذکاوت بـود. در جریـان »خـط 
امـام« نـام او بـا مقاومت گـره خورده و ایـن واژه بخش جدایی 
ناپذیـر شـخصیت او بود. چه در نجف و دوران تبعیـد امام در 
سـالهای پیـش از 57 تـا نوفل لوشـاتو و پیـروزی، چـه در دوران 
سـفارت و ماجـرای لبنـان و فلسـطین و چـه در دوران وزارت 
و آنـگاه کـه در انتخابـات مجلـس سـوم بـه هیـچ وجه آنچـه را 
تصرفات غیر قانونی شورای نگهبان می دانست، نپذیرفت و 
کار تا آنجا پیش رفت که نهایتا امام دستور به تایید انتخابات 

منطبـق بـا نظـر وزارت کشـور داد. در سـالهای مجلس ششـم 
و انتخابـات ۸۸ و دوران هجـرت تـا زمـان رحلـت نیـز هرگـز 
چـه  نمی آمـد؛  کوتـاه  می دانسـت  نادرسـت  آنچـه  برابـر  در 

صهیونیسـم جهانـی و چـه تحجـر و انحـراف داخلی.
 سوم:

خبـر بیماریـش ناگهانـی بـود و دوسـتانش را بسـیار نگران 
سـاخت، اما دسـت اجل مهلت نداد و آن مهاجر الی اهلل، در 

خـرداد پر حادثه پر کشـید.
درگذشـت ایـن مبـارز نسـتوه کـه در شـهر پیچیـد، انبـوه 
تسـلیت ها سـرازیر شـد. همـه از خصائـص ایـن مـرد بـزرگ 
گفتنـد و نوشـتند. از همفکران ایشـان نمی گویم، بـه پیام های 
رهبـری انقـاب و سـران سـه قوه بنگریـد: »روحانـی مجاهد«، 
»عالـم وارسـته و از پیشـگامان و همراهـان پرتـاش و دلسـوز 
امـام  وفـای  بـا  یـار  و  ناپذیـر  خسـتگی  »مبـارز  نهضـت«، 
خمینـی)س(«، »از پیشـتازان مقاومـت« و »از مجاهـدان راه 
آزادی قـدس شـریف و از پیشـگامان مبـارزه بـا رژیـم غاصـب 
صهیونیسـتی بـود« کـه »همـه عمـر خویـش را صـرف ترویـج 
نهضـت اسـامی و تحقـق آرمان هـای بلنـد انقـاب و نظـام 

اسـامی کـرد«.
 چهارم:

چـه  انقـاب،  مجاهـد  روحانـی  محتشـمی  ایـن  بـر  امـا 
کردیـم؟ چـه  او  بـا  و  گذشـت 

شـرحش دشـوار اسـت و افسوسـی پشـت افسـوس! ابتـدا 
مجلـه ی بیـان و سـپس روزنامـه ی بیانش توقیف شـد، هدف 
شـدیدترین انتقـادات روزنامه هـای حکومتـی قـرار گرفـت، از 
مجلـس و همـه ی مناصـب حکومتـی و دولتـی کنـار گذاشـته 
شـد، بـه دادگاه ویـژه احضـار شـد، هشـدارهای او نسـبت بـه 
خطـر متحجریـن و مقـدس مآبـان و مخالفـان امـام مـورد 
بـی اعتنایـی قـرار گرفـت و متهـم بـه تنـدروی و رادیکالیسـم 
شـد، نقـد صریـح او بـه عنـوان وزیـر کشـور دوران امام، نسـبت 
بـه نتایـج انتخابـات ۸۸ فتنه گـری قلمـداد، و نهایتـا کار بـه 
جایـی رسـید کـه در ده سـال آخـر عمـر مبـارک خـود، مجبـور 
بـه خـود تبعیدی و هجـرت دوباره به نجف اشـرف، و سـکوت 
و خانـه نشـینی شـد. بسـیاری از کسـانی کـه بـه نجـف اشـرف 
مشـرف می شـدند، و هـر روز او را در کنـار ضریـح مطهـر مولی 
الموحدیـن )ع( نظـاره می کردنـد، از خـود می پرسـیدند چـرا 
سـرمایه ای بـا ایـن همـه سـوابق و تجربـه، بـه جـای حضـور در 
عالـی تریـن سـطوح کشـورش، اینجـا بـه پنـاه آمـده اسـت؟ او 
همـان کسـی اسـت کـه امـام دربـاره ی او گفته بود: محتشـمی 
از دوسـتان قدیمی من و فردی متدین، متعهد و مبارز اسـت 
کـه بـا هوش سیاسـی ای کـه دارد همیشـه خدمتگـزاری خوب 

بـرای اسـام و ایـران بـوده اسـت.
 پنجم:

نسـل جوانـی که دیـروز پیام هـای تسـلیت را دیدند، بعید 

رسـانه های  از  فداکاری هایـش  و  محتشـمی  از  نامـی  اسـت 
رسمی شنیده باشد. به مدد سیطره جریانی بی اطاع، غافل 
یـا هدفمنـد بـر صـدا و سـیما و تریبون هـای رسـمی و چهـره 
سـازی های جعلـی، ایـن نسـل هنـوز نمی دانـد، ایـن انقـاب 
مظلـوم و نظـام برآمـده از آن، واقعـا با اندیشـه، جانفشـانی و 
همت چه کسـانی به منزل رسـیده اسـت. اما می داند در سـی 
سـال گذشـته عمومـا از بسـیاری از شـخصیت ها نامـی بـرده 
نشـده، مگـر آن کـه تخفیـف داده شـدند و یـا مـورد اتهـام قـرار 
گرفتنـد. محتشـمی را تنـدرو و رادیکال می خواندند، حـال آن 
کـه نـه رادیکال بـود و نه تندرو. خالص و صریـح و صرفا زودتر 
از بسـیاری عمق انحرافات امروز را مشـاهده می کرد و هشـدار 

مـی داد، و افسـوس کـه مـا نمی دانسـتیم. 
از  بسـیاری  بـا  انگیـز  غـم  و  تلـخ  معاملـه ی  همیـن   
دفـاع  دوران  فرماندهـان  عالیتریـن  و  دیگـر  خدمتگـزاران 
و  دولـت  اسـت  ممکـن  چگونـه  اسـت.  شـده  مقـدس 
نخسـت وزیـری کـه مـورد اعتمـاد و افتخار بودند، یا هاشـمی 
در  امـام  جانشـین  و  خاطـر  تعلـق  مـورد  کـه  رفسـنجانی 
جنـگ بـود، در هـر سـالگرد دفاع مقـدس، مورد شـدیدترین 
بی مهری هـا از تریبون هـای رسـمی قـرار بگیرنـد؟ تـا شـاید 
برای دیگران افتخاری تراشیده شود؟ آری، باور می کنیم که 
آنهـا خـون بـه دل امـام کردنـد و به امـام جام زهر نوشـاندند 
چگونـه  بوده ایـم  شـاهد  کـه  دریغـا  بودیـد!  خـوب  شـما  و 
شـخصیت های بلنـدی کـه در دامـان کرامت، آقایـی و عزت 
آفرینـی امام سـر برافراشـته بودنـد، پس از امـام، یک به یک 
هـدف کیـن و انتقام قرار گرفتند، اما دقیقـه ای فرصت دفاع 

نیافتنـد… 
 ششم:

برای درک بیشـتر ابعاد این درد بزرگ کافی اسـت تصور 
کنیـد، اگـر امـروز، همیـن آقـای محتشـمی و امثـال ایشـان کـه 
بـه شـهادت موافـق و مخالف، عمـر خویش را مصـروف امام 
و انقـاب کردنـد و انقـاب را بـه پیـروزی رسـاندند و جنـگ را 
اداره کردنـد و مـورد اعتمـاد بنیانگـذار بودنـد، مـورد ارزیابـی 
نتیجـه چـه  قـرار می گرفتنـد،  ایـن شـورای محتـرم نگهبـان 
می بـود؟ ناگفتـه پیداسـت، بسـیاری از آقایـان از احـراز ایشـان 
و امثـال ایشـان ناتـوان می بودنـد، کمـا ایـن کـه مکـرر شـاهد 
بوده ایـم! کجـا بودنـد آن روز کـه امثـال محتشـمی در تنهایـی 
امـام، لحظـه ای او را تنهـا نگذاشـتند و سـختی ها را بـه جـان 
می خریدنـد و بـرای ایـن انقـاب اسـتخوان خـرد می کردنـد؟ 

مسـئولیت ایـن ناروایی هـای خطرنـاک بـا کیسـت؟
 بگذاریم و بگذریم؛

محتشـمی هـم رفـت و غریبانـه بـه امام خویش پیوسـت 
و اینـک در امـام زاده عبدالعظیـم حسـنی بـه خـاک سـپرده 
شـده اسـت؛ گرچـه خیلی پیـش از آن تـاش کرده بودنـد روح 
و امیـدش را به خاک بسـپارند. خدایش رحمت کنـد. جای او 
خالـی اسـت، خیلـی هـم خالـی اسـت. آنچـه بـر او رفـت جگر 
سـوز اسـت و تسلیت ها بیشتر ما را می سـوزاند. آنها معماران 
انقـاب بودنـد و بـه مصلحـت حفـظ اسـاس انقـاب در برابر 
بسیاری از ناروایی ها خون دل خوردند و سکوت پیشه کردند. 
تصویر دسـتان قطعه شـده اش هرگز از مقابل چشـمم محو 
نمی شـود. افسـوس کـه اگـر دسـتانش را اسـرائیل، امـا زبانـش 

را مـا بریدیم!
نسـبت  دربـاره ی  تـا  باشـد،  مـروری  فرصـت  کاش  ای   
و  کـه بمانـد، دربـاره ی نسـبت سیاسـت  و دیانـت  سیاسـت 
شرافت بیشتر سخن بگوییم، و تا به ریشه ها، دالیل و عوامل 
ایـن همـه انتقـام و انحـراف و مرثیـه ی دزدیـدن انقاب هـا و 
پوسـتین های وارونه تامل کنیم. وقت بیداری اسـت و بیداری 

آغـاز اصـاح اسـت. 
والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته

روحانی 
مجاهد انقالب

ابوالفضل فاتح 
دبیر سابق  انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه تهران

سیاستمدار

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور
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سـید علی اکبـر محتمشـی پـور شـخصیتی منحصـر 
ایـن  بازشناسـی  دیگـران.  از  متمایـز  و  بـود  فـرد  بـه 
نقـاط تمایـز و یگانـه کار سـختی اسـت امـا الزم. او 
رونوشـت کسـی نبود، در قالب کلیشـه ای نمی گنجد 
و جـای دادن ایشـان در مقوله بنـدی و دسـته بندی 
امـام  پیـرو  و  مشـهور  چهره هـای  مـورد  در  رایـج 
چـپ،  محافظـه کار،  راسـت گرا،  خمینـی)س(، 
سـنت گرا،  آزادی خـواه،  آرمان خـواه،  اصاح طلـب، 
این هـا  ... چنـدان سـاده نیسـت، همـه  و  نواندیـش 
بـود و هیـچ کـدام نبـود. همیـن منـش بـود کـه گاهی 
را موجـب می شـد و گاهـی  فاصله هـا و گسسـت ها 
موجـب تنهایـش. امـا در مجمـوع در گفتمانـی قـرار 
می گرفـت کـه موطـن آن مجمـع روحانیـون مبـارز 
مجمـع،  نـه  امـا  شـد.  خوانـده  اصاح طلبـی  و  بـود 
مجمـع روحانیونـی بـود کـه همگـی بـر یـک نظـر و 
یـک روش اتفـاق رای داشـته اند و نـه اصاح طلبـی 
مقیـد  و  محصـور  منـش  و  عقیـده  و  مـرام  یـک  بـر 
بـوده اسـت. محتشـمی مجتهـد سیاسـی در مکتـب 
خـودش.  خـاص  نظـر  و  رای  صاحـب  و  بـود  امـام 
در اعتقـادات دینـی و شـیعی و والیـت شـبیه ترین 
فـرد بـود بـه راسـت گرایان امـا در اعتقـاد بـه مبـارزه 
شـیعی مآب  فرقه هـای  و  قشـری گری  و  تحجـر  بـا 
شـبیه ترین فـرد بود به روشـنفکران عقل گرای دینی 

و بلکـه تندروتـر. 
می کـرد،  متمایـز  تمایـز  ایـن  در  را  او  چیـز  یـک 

بـا  اسـامی  جمهـوری  و  انقـاب  راه  در  محتشـمی 
تحفـظ اصـول و مبانـی خـود پلـه پلـه همـراه خـود 
و  جزمیـت  اهـل  می رفـت.  پیـش  و  می سـاخت  را 
تعصـب سیاسـی نبـود امـا بـه صراحـت و شـفافیت 
مواضـع خـود را بیـان می کـرد و در سـیر انفسـی خود 

می اندیشـید.  زمـان  در  و  بـا 
سـفر نخسـت خود از نجف به تهران، درس انقاب 
اصیـل و جمهـوری اسـامی بی یک کلمـه کم و زیاد 
را پـا بـه پـای امـام و از آموخت. در تهـران مدیر رادیو 
بـود و در راه بـا رسـانه  آشـنا شـد و همـواره بخشـی از 
رادیـو  مدیریـت  شـد.  اعتقادیـش  و  سیاسـی  کنـش 
فهـم رسـانه ای او را دقیق تـر کـرد و همیـن فهـم او را 
بـه ایـن بـاور راهبـری کـرد کـه آگاهـی و اطاع رسـانی 
امـری مهـم در روشـنگری سیاسـی اسـت. ایـن فهـم 
را بعدهـا در وزارت کشـور و انتشـار بولتـن سیاسـی 
اجتماعـی و فرهنگـی و در مجلـه ماهنامـه "بیـان" 
بـه شـکلی رسـمی تر و در روزنامـه بیـان گسـترده تر و 
موثرتـر دنبـال کرد. روزنامه ای که فـروش آن به 600 

هـزار نسـخه در روز رسـید و بعـد توقیـف شـد. 
در سـفر دوم بـه خـارج از ایـران در لبنـان و سـوریه 
کمـک  بـا  و  فلسـطین  مظلومـان  از  دفـاع  معنـای 
بـه تاسـیس حـزب اهلل، مقاومـت علیـه اسـرائیل و 
همـزاد راهبـردی آن یعنـی امپریالیسـم آمریـکا را 
در ذهـن و روح خـود بـاور کـرد و سـویه های فرامرزی 
شـخصیت خـود را تقویـت کـرد. ایـن سـفر بـا تـرور 

نـاکام آن و عزیمـت اجبـاری بـه تهـران، سـفر سـوم 
آن  سیاسـت ورزی  تهـران  در  کـرد.  آغـاز  را  خـود 
داشـت،  امـام  از  کـه  درکـی  و  فهـم  چارچـوب  در 
و  ضـد تجحرگـرای  و هـم  لیبرالـی  ضـد  اعتقـادات 
قشـرگری بـه مـوازات هـم در خـود پـرورش مـی داد. 
اما این راه که روزنامه بیان روشـنگرترین نشـانه اش 
بـود، جـای میانـه ایسـتاده بـود نـه چـپ محـض بـود 
نـه راسـت محـض. روزنامـه ای کـه خـاص بـود؛ نـه 
رخدادهـای  راسـت روانه.  نـه  و  بـود  روشـنفکرانه 
سیاسـی او را تـا صیانـت از آرای مـردم  پیـش بـرد و 
از  دفـاع  در  را  مواضـع  بی پرواتریـن  و  صریح تریـن 

می کـرد.  بیـان  مردم سـاالری  و  آزادی 
سـفر آخـر و چهـارم محتشـمی بازگشـت بـه اصـل 
جدایـی  و  مفارغـت  بـه  را  او  زمانـه  کـه  بـود  خـود 
"حـرم"  فضـای  در  و  بـود  مجـاور  بـود،  کشـانده 
زیسـتن نـه بـه انفعـال و وادادگـی بلکـه به کنشـگری 
امـام  علمیـه  حـوزه  و  مدرسـه  راه انـدازی  و  دینـی 
سـفرهایش  در  بایـد  را  محتشـمی  خمینـی)س(. 
چنـد  شـخصیتی  او  از  کـه  سـفرهایی  شـناخت، 
وجهـی سـاخته بـود. در ایـن سـفرها، اوقاتـی کـه در 
شـخصیت  بیشـتر  داشـت،  بیـان  روزنامـه  و  مجلـه 
رسـانه،  کار  در  می سـازد.  نمایـان  و  برجسـته  را  او 
محتشـمی چهـره ای داشـت کـه از دور قابـل تصـور 
نیسـت. آزادی خـواه، صبـور، اهل تعامـل و گفت وگو 

و نقـد و رویـی گشـوده بـه خبـر و خبرنـگار.

روزنامه بیان؛ محتشمی در سفر
روایت خسرو طالب زاده دبیر فرهنگی و عضو شورای سردبیری در روزنامه بیان

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



تیـرماه
1400

مدیر 

مطـرح  بیـان  روزنامـه  لگـوی  موضـوع  کـه  زمانـی 
نوآورانـه  و  خاقانـه  طرح هـای  و  اسـتدالل  ها  شـد، 
نوآورانـه  طرحـی  بـود.  پذیـرا  رویـی  گشـوده  بـا  را 
و  جـوان  طراحـان  از  یکـی  سـوی  از  نامتعـارف  و 
روزنامه نـگاری  عـرف  در  کـه  شـد  ارایـه  خوش فکـر 
و  غیرسـنت  طرحـی  بـود.  کم سـابقه  و  عجیـب 
مشـهور  لگـوی  کار  ادامـه  نوعـی  بـه  کـه  گرافیکـی 
روزنامـه همهشـری بـود. محتشـمی بـا سـعه صـدر 
را  سـردبیری  شـورای  جمـع  نظـر  خـود،  رسـانه ای 
پذیرفـت و روزنامـه بـا همان لگوی گرافیکی منتشـر 
و  خوانـش  دشـواری  دلیـل  بـه  بعدهـا  البتـه  شـد. 

سـختی کار صفحه آرایـی بـرای تکـرار فرمـت آن در 
لگـوی سـرصفحه شـورا نظـرش را اصـاح کـرد و بـه 

کـرد. تغییـر  نسـتعلیقی  لگـوی 
بـا  برخـورد محشـتمی  توجـه  قابـل  و  نکتـه جالـب 
ماننـد  فرهنگـی  و  هنـری  موضوعـات  و  مواضـع 
موسـیقی و تئاتـر و سـینما و کتـاب بـود. او کـه زمینـه 
رشـد فرهنگـی و هنـری خـود را در رادیو سـپری کرده 
بود، در این موارد هیچ شباهتی به روحانیون سنتی 
و گریـزان از ایـن موضوعـات آن هـم در دهـه 70 کـه 
نداشـت.  بـود،  فرهنگـی  ضدیـت  و  خشـنونت  اوج 
گـروه فرهنگـی روزنام بیـان با محدودیتـی در عنوان 

و موضـوع و محتـوای فرهنگـی و هنـری نداشـتند. 
مجموعـه گزارش هایـی بـا عنـوان "عصـر یخ بنـدان 
نقـد  کـه  می شـد  منتشـر  قسـمت   7 در  فرهنگـی" 
سیاسـت و عملکـرد فرهنگـی و هنـری دوره دولـت 
سـازندگی بـود و از موضـع نقـد سانسـور و ممیـزی 
تهیـه و منتشـر می شـد. آزادی یکـی از موضوعـات 
محـوری نقدهـا و خبرهـا و گزارش هـای فرهنگـی و 
هنـری بـود و از بیشـتر چهره هـای روشـنفکر و اهـل 

قلـم مطلـب و خبـر کار می شـد. 
تندروانـه  جریان هـا  برابـر  در  گاهـی  بیـان  میانه رویـی   
خصوصـی  زندگـی  علیـه  مشـابه،  روزنامه هـای  در  کـه 
مرحوم هاشـمی رفسـنجانی سلسـله گـزارش و مقـاالت 
منتشـر می کننـد و بـا عناویـن عالیجنـاب وی را خطـاب 
ایـن  یادداشـتی  در  و  داشـت  میانـه  موضـع  می کردنـد، 
روش هـا و سـبک رفتـار بـا همـان رفتـار مقابـل کـه چـراغ 
و  افـراد می تابانـد  زندگـی  زوایـای  بـه  را  بازجویـی خـود 
حریـم خصوصـی را لگدمال می کند،  مشـابه تلقی شـد. 
در  کـه  بـود  اصاح طلبـی  میانـه روی  جریـان  بیـان 
مسـیر حیـات خـود می توانسـت بـه جریـان مانـدگار 
و  افـراط  میانـه  نـه  کـه  شـود  مبـدل  ریشـه داری  و 
تفریـط ایسـتاده بـود، جریانـی کـه هنـوز ضـرورت آن 
بیـش از گذشـته برجسـته شـده اسـت. ایـن روزنامـه 
کـه گونـه ای پـژواک منـش سیاسـی و فکـری را نشـان 
می دهـد، خـود نشـانه ای اسـت از یکـی از سـفرهای 

محتشـمی پور. سـیدعلی اکبر  درونـی 

در کار رسانه، 
محتشمی چهره ای 

داشت که از دور 
قابل تصور نیست. 
آزادی خواه، صبور، 

اهل تعامل و 
گفت وگو و نقد و 
رویی گشوده به 
خبر و خبرنگار
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سـال ۱۳6۸ بـود کـه بعـد از پذیـرش قطعنامـه 59۸ و پایـان 
پاسـداران  کـه در سـپاه  از دوسـتان  بـا جمعـی  بنـده  جنـگ 
کار  جنـگ«  تحقیقـات  »دفتـر  بخـش  در  اسـامی  انقـاب 
بـا  و  برویـم  کشـور  وزارت  بـه  گرفتیـم  تصمیـم  می کردیـم 
موسـوی  مهنـدس  دولـت  وزیـر  کـه  محتشـمی پور  مرحـوم 
بودنـد کار کنیـم. شـناخت مـا از ایشـان از طریـق اظهـارات و 
بیـان مواضـع سیاسـی ایشـان صـورت گرفتـه بـود کـه آن را 
منطبـق بـا دیدگاه هـای خـود یافتـه بودیـم. قـرار شـد جنـاب 
محسـن محمـدی معیـن کـه بـا آقـای رحیمـی )کـه در دفتـر 
امـام خمینـی)س( کار می کردند( آشـنائی داشـتند صحبت 
و مـا را بـه جنـاب محتشـمی معرفـی کننـد. پـس از تماس ها 
ایشـان  و  رفتیـم  محتشـمی  مرحـوم  دیـدار  بـه  مقدمـات  و 
پیشـنهاد داد دفتـری شـبیه دفتـر مطالعـات وزارت خارجـه 
در وزارت کشـور تأسـیس کنیـم. سـپس امـور مـا را بـه جنـاب 
داشـتند  وزیـر  مشـاور  سـمت  زمـان  آن  در  کـه  عطریان فـر 
و  بنـده  از  بـود  مرکـب  کـه  مـا  جمـع  زمـان  آن  از  سـپردند. 
مرحوم  هـادی نخعـی و جنـاب آقایـان ظریفیان، طالـب زاده 
و معیـن بـا گرفتـن مأموریـت اداری بـه وزارت کشـور رفتیـم و 
کار خـود را بـا مرحـوم محتشـمی و زیـر نظـر شـخص ایشـان 
شـروع کردیم. جناب سـینکی هم بعد از این به ما پیوسـتند. 
قـرار شـد در وهلـٔه اول بولتنـی را انتشـادر دهیـم. هرهفته هم 
بـا ایشـان جلسـه داشـتیم. ایـن بولـن سیاسـی مـورد توجـه 
مقامات وقت و محافل سیاسـی قرار گرفت و بعضی اوقات 
سـال  همـان  در  می کـرد.  ایجـاد  عکس العمل هائـی  هـم 
رحلت حضرت امام و بعد ریاسـت جمهوری آقای هاشـمی 
رفسـنجانی و تغییـر دولـت )در ۱۳6۸( اتفـاق افتـاد که منجر 
بـه خـروج آقـای محتشـمی از وزارت و آمـدن آقـای عبـداهلل 
نـوری شـد. شـمارٔه آخر بولتن که هم زمان با پایـان کار جناب 
محتشـمی در وزارت کشـور بـود سـر و صـدای زیـادی به دلیل 

جدیـد  سیاسـت های  بـه  نسـبت  آن  در  کـه  تنـدی  مواضـع 
اتخـاذ شـده بـود بـه راه انداخـت! پس چنـد ماه یـک روز بنده 
بـه اتفـاق جنـاب ظریفیـان بـه دیـدار مرحـوم محتشـمی در 
سـعدآباد کـه منـزل مسـکونی ایشـان بـود رفتیـم و پیشـنهاد 
راه انـدازی یـک مجلـه را دادیـم. ایشـان هـم اسـتقبال کـرد 
و در خردادمـاه ۱۳69 نخسـتین شـمارٔه آن منتشـر گردیـد. 
بنـده سـمت سـردبیری مجلـه را داشـتم و سـبک مجلـه هـم 
سـبکی بولتنـی بـود. جمع مـا سـابقٔه کار انتشـار بولتن خبری 
- تحلیلـی را از سـال ۱۳5۸ داشـتیم. نخسـتین بـار در دفتـر 
نـام »رویدادهـا« منتشـر  بـه  سیاسـی سـپاه بولتنـی داخلـی 
می کردیـم. ایـن بولتـن دو سـال بیشـتر دوام نیـاورد و بیشـتر 
دوسـتان به دو دسـته تقسیم شـدیم و در دو روزنامه آن زمان 
یعنـی کیهـان و اطاعات مشـغول بـه کار مطبوعاتی شـدیم. 
پـس از مدتـی بـرای دفتـر تبلیغات حـوزٔه علمیـٔه قم بولتنی 
مختـص ائمـٔه جمعـه راه انداختیـم. همانطـور که گفته شـد 
بـا بولتنـی سیاسـی شـروع  کار خـود را در وزارت کشـور هـم 
کردیـم. بـا توجه به این تجربیات اولین شـماره مجلٔه بیان با 
مسـئولیت مرحوم محتشمی و بخش های مختلف سیاسی 
داخلـی، سیاسـی خارجـی، اقتصـادی، فرهنگـی و ورزشـی در 

خردادمـاه ۱۳75 منتشـر شـد. ایـن مجلـه درواقـع از جهاتـی 
پیشـتاز دوران جدیـدی در مطبوعـات کشـور هـم محسـوب 
می شـد. بـه طـوری کـه بـه زودی بـه یک مجلـٔه پرتیـراژ تبدیل 
گردیـد. خـط مشـی اصلـی بیـان درواقع سـیر در »خـط امام« 
محسـوب می شـد. بـا توجـه بـه اینکـه در آن زمـان روزنامه ای 
نداشـت؛  وجـود  جـاری  سیاسـت های  بـه  نسـبت  انتقـادی 
انتشـار بیـان فضـای سیاسـی خاصـی ایجـاد کـرد و موجـب 
بحـث و اظهـار نظرهائی در محافل سیاسـی و میان مقامات 
دولـت گردید.بـه همیـن جهـت هـم یکبـار بـه سـبب انتشـار 
یـک شـعر )کـه توسـط جنـاب »راغـب آملـی« سـروده شـده 
بـود( جنـاب محتشـمی بـه عنـوان مدیـر مسـئول بـه دادگاه 
ویـژٔه روحانیـت احضـار گردید! پس از انتشـار مجلٔه بیان هم 
روزنامـٔه سـام با مدیریت آیـت اهلل خوئینی ها در بهمن ماه 
همان سـال منتشـر شـد. درنهایت به دلیل مشـکاتی مجله 
بیـش از ۱۸ شـماره دوام نیـاورد و در فروردیـن 7۱ تعطیـل 
گردیـد. البتـه مـا ارتبـاط خـود را بـا جنـاب محتشـمی پور در 
طول این سـال ها از طریق جلسـات هفتگی با شرکت دبیران 
بخش هـای مختلـف مجلـه حفـظ کردیـم. در زمـان روی کار 
آمـدن دولـت آقـای خاتمـی در مقطعـی ظاهـرا ایشـان بـه 
آقـای محتشـمی پیشـنهاد داده بودند مجله یـا روزنامه بیان 
منتشـر شـود. بـر ایـن اسـاس آقـای محتشـمی هـم در صـدد 
فراهـم آوردن مقدمـات کار برآمدند و پیشـنهاد سـردبیری را 
هـم بـه بنـده دادنـد و حتـی در دیـدار بـا مدیـر کل مطبوعـات 
وزارت ارشـاد )اگر اشـتباه نکرده باشـم آقای عیسی سخرخیز 
آقـای  بودنـد.  کـرده  ذکـر  سـردبیر  عنـوان  بـه  را  بنـده  نـام   )
سـحرخیز هـم نـام بنـده را در مصاحبـه ای بـرده بودنـد. البته 
در  هرچنـد  نپذیرفتـم؛  را  مسـئولیت  ایـن  دالئلـی  بـه  بنـده 
راه انـدازی آن کمـک کـردم. بعـد از آن هـم متناوبـا بـا ایشـان 

همراهـی و همـکاری داشـتیم.

بیان چگونه شکل گرفت 
روایت بهاالدین شیخ االسالمی  سردبیر مجله بیان

مدیر 

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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چنـد  محتشـمی پور  آقـای  مرحـوم  رفتـاری  و  اخاقـی  خصوصیـات  مـورد  در  امـا 
نکتـه مهـم را کـه توسـط کسـانی کـه بـا ایشـان آشـنائی داشـتند هـم مطـرح شـده، 
بیـان می کنـم. اولیـن ویژگی ایشـان شـیفتگی بـه امام خمینـی)س( بـود. من تصور 
نمی کنـم در میـان مسـئوالن کسـی تـا این نسـبت به امام عاقه و شـیفتگی داشـت. 
تـا انجـا کـه ممکـن اسـت روش امـام را در  بـه همیـن جهـت هـم سـعی می کـرد 

مدیریـت اتخـاذ نمایـد و در مواضـع سیاسـی پیـرو خط مشـی امـام باشـد.
در  اصـوال  محتشـمی  بـود.  او  آرمان گرائـی  محتشـمی پور  مرحـوم  ویژگـی   دومیـن 
اندیشـه منافـع شـخصی خـود نبـود و حاضـر نمی شـد آنچـه را کـه بـه عنـوان آرمـان 
یافتـه بـود از دسـت بدهـد. بـه همیـن جهـت هـم موقعیت هائـی را از دسـت داد. 
بودنـد کسـانی کـه بـه سـبب »پراگماتیسـت« بـودن تـن بـه هرگونـه انطباقـی بـرای 
آرمـان  برخـاف  نمی شـد  حاضـر  محتشـمی  امـا  می دادنـد؛  قـدرت  در  مانـدن 
و مبانـی اعتقـادی خـود حرکـت کنـد و تغییـری در مبانـی ایمانـی خـود کـه بـر اثـر 
سـال ها مطالعـات دینـی و فقهـی و آموزش هائـی کـه در مکتب امـام خمینی)س( 
دیـده یـا بـه تجربـه اندوختـه بـود را کنـار بگـذارد. هرچنـد او بـر سـر آرمان هـای خـود 
معاملـه نمی کـرد ولـی در عیـن حـال واقع بینـی داشـت و مسـائل و مصالح کشـور و 

نظـام را در نظـر می گرفـت. 
یکـی از آرمان هـای ایشـان آزادی فلسـطین محسـوب می شـد و بـه همیـن جهـت 
و  می گفـت  فلسـطین سـخن  دربـارٔه  اغلـب  کشـور  وزارت  تصـدی  زمـان  در  حتـی 
همیـن مواضـع باعـث سـد تـا برخـی از مقامـات از اینکه او خـارج از وظایـف قانونی 
خـود حرکـت می کنـد تذکـر بگیـرد. بـر اسـاس دلبسـتگی کـه بـه مسـئلٔه فلسـطین 
داشـت آن را از زمانـی کـه سـفیر ایـران در سـوریه شـده بـود بیـش از پیـش دنبـال 
می کـرد. بعـد از کنـار رفتـن از وزارت کشـور و در زمـان نمایندگـی مجلـس هـم  بـه 
خاتمـی  آقـای  جمهـوری  ریاسـت  زمـان  در  کـرد.  اقـدام  فلسـطین  دفتـر  تشـکیل 
ایشـان موفـق شـد گردهائـی بـزرگ بین المللـی دربـارٔه فلسـطین برگـزار کنـد کـه 
مقـام معظـم رهبـری هـم در افتتاحیـٔه آن شـرکت کردنـد. سـومین ویژگـی  مرحوم 
آقـای محتشـمی دفـاع از جایـگاه والیـت فقیـه و شـخص رهبـری بـه شـمار می آمد. 
او معتقـد بـود بایـد از ایـن جایگاه همچنـان به عنوان رهبر انقاب نـام برد تا کمک 
به نهضت های آزادی خواهی در دیگر کشـورهای اسـامی و جهان فراموش نشـود. 
محتشـمی اگـر انتقـادی هـم بـه مقامـات داشـت بـرای حفـظ آنهـا در تـداوم مشـی 
امـام خمینـی)س( آن را انجـام می داد. چهارمین ویژگی  مرحوم محتشـمی تأکید 
بـر مقابلـه بـا مواضـع آمریـکا و اسـرائیل بـود. بـه همیـن جهـت هـم ایشـان حتی در 
زمـان حملـٔه آمریـکا بـه عـراق و  افغانسـتان معتقـد بـود مـا بایـد بـه یـاری مبـت 
عـراق و افغانسـتان برویـم و  حاکمیـت نبایـد امکاناتـی در اختیار ارتـش آمریکا قرار 
او  بـود. بـه  دهـد. از مهم تریـن ویژگی هـای دیگـر مرحـوم محتشـمی قانون گرائـی 
همیـن جهـت در زمـان تصـدی وزارت کشـور در زمـان برکـزاری انتخابـات مجلـس 
سـپم بـا شـورای نگهبـان بـر سـر چنـد نفـر رد صاحیـت شـده درگیـر شـد تـا جائـی 
کـه شـورا را وادار بـه عقب نشـینی کـرد. ایشـان نقـل می کـرد در همیـن زمـان اطـاع 
پیـدا کـرد فرمانـداری یکـی از شـهرهای کردسـتان یـک نفـر را رد صاحیت کـرده. با 
فرمانـدار تمـاس می گیـرد و علـت آن را سـؤال می کنـد. او می گویـد ایـن فـرد رئیس 
دفتـر شـیخ عزالدیـن بـوده. )شـیخ عزالدیـن یک نفر روحانی اهل سـنت بـود که در 
زمـان بحـران کردسـتان در اوائـل پیـروزی انقاب به گـروه کمونسـتی و تجزیه طلب 
و تروریسـتی کوملـه پیوسـته بـود و مرتبـا علیـه نظـام مصاحبـه می کـرد( محتشـمی 
نامـزد  نمی توانـد  فانـی  دفتـر  رئیـس  نوشـته  قانـون  متـن  کـدام  در  می پرسـد 
انتخابـات شـود؟ فرمانـدار بـا تعجـب باز بـر سـابقه او تأکید می کند. محتشـمی هم 
بـه او  اخطـار می دهـد اگـر از تصمیـم خـود عـدول نکند، عـزل خواهد شـد! بنابراین 
آن فرمانـدار بـه بازگـردان آن فـرد اقـدام می کنـد.)الزم بـه توضیـح اسـت که رئیس 
دفتـر عزالدیـن عضـو کوملـه نبـوده وگرنـه نمی توانسـت در ایران بماند چه رسـد به 

اینکـه در انتخابـات مجلـس سـوم هـم شـرکت کنـد!(
اینهـا نمونـه ای بـود از ویژگی هـای مرحـوم محتشـمی پور کـه سـال ها بـا او دوسـتی 
داشـتم. غفـراهلل لـه و رحمـة اهلل علیـه. خداونـد او را بـا مقتدای خـود حضرت امام 
خمینـی)س( و همگـی را بـا ائمـٔه هـدی صلـوات اهلل علیهـم اجمعیـن محشـور 

فرمایـد.

 خصویات مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین محتشمی پور

مدیر 

چهلمیـن روز ،عـروج ملکوتـي ، سـید بزرگوار،مرحـوم علـي اکبـر 
پور،اسـت. محتشـمي 

همراهـان نهصـت انقـاب، کثیـري از،افاضـل و ادبـاء، جمعـي از 
ازسـنگر  مقاومت،درلبـاس شـجاعت. تعـدادي  سیاسـیون، 

برخي ازجانبازان،سوار بر مرکب ایثار.
گروهـي از روحانیـون، در وادي معرفـت، بیـرق عـزا بدسـت،عازم 
خلقـت،  ممتـاز  بانـوي  حماسـه،  و  یـاد  تجلـي  دارالزهراء،محـل 

بـود. خواهنـد 
در سـوریه ولبنان،بـا جان و دل با ایشـان همـراه و همگام بودم، که 

نتیجـه و ماحصـل، عالي و متعالي ،ظهور و نمایان شـد.
سـید بزرگـوار،را در عمـل ،فنـاي در خـود و بقـا درحضـرت حـق،  

دیـدم.
از  التزیـل  اسـام،واحد  علیهـم  ،ائمـه  محضـر  ایشـان،به  ارادت 

داشـت. ظهـور  ،نیـز  ذوالجـال  لـواي  معرفـت،در  وادي 
ممتـاز  عبودیـت  و  ربوبیـت  مقـام،  در  کـه  بـود  اي  ما،بنـده  سـید 
 ، رحمـت  هسـتي  ،نظـام  هندسـي  دایـره  در  مناسـبت،  بهمیـن  و 

اسـت. گزیـده  انشـاءاهلل،ماوا 
او کـه در ایـن دنیا،بـه معرفـت خلقـت ،نظام هسـتي ،در حد توان، 

آشـنا بود، اینـك، در آنجـا نیز،مي بیند!
خالـق،  ،اهدایـي  مرکـب  بـر  آسمانها،سـوار  طریقش،بـه  طـي 

اسـت. مطهـر  ارواح  جوالنـگاه 
از عالـم خلـق وآفرینـش بـه عالـم عیـن وعشـق وفیـض ومثـال و 

عالـم اسـرار و معنـي، عـروج کـرد، انشـاءاهلل ،  خـوش بدرخشـد.
التماس دعا
احمد کنعاني
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 ۱۳69 خـرداد  از  بیـان  ماهنامـٔه  سراسـری  انتشـار  تردیـد  بـی 
سیاسـی  تاریـخ  در  عطفـی  نقطـٔه   ، ۱۳7۱ فروردیـن  لغایـت 
می آیـد.درک  بشـمار  اسـامی  انقـاب  از  پـس  نشـریات 
موقعّیـت زمانـی انتشـار و توزیـع کشـوری “بیـان” ، از آن جهـت 
حائـز اهمّیـت اسـت کـه پـس از یـک سـال از ارتحـال جانگـداز 
رهبرکبیـر انقـاب اسـامی، زمزمه های انحراف از مسـیر و خط 
امـام خمینـی)س(در دهـٔه دّوم انقـاب شـنیده می شـد و خـأ 
ارگان یـا گروهـی کـه مدافـع و منـادی ایـن خـط باشـند و نقـش 
مرجع را برای اقشـار مختلف جامعه و مشـتاقان تداوم جریان 
خـط امـام ومدافـع آرمان های انقـاب ، ایفا نماید به شـّدت در 

فضـای سیاسـی اجتماعـی آن زمـان احسـاس می شـد.
اهلل هاشـمی  آیـت  ) مرحـوم  وقـت  جمهـور  رئیـس 
رفسـنجانی( کـه نام دولتـش را »کابینٔه کار« نهاده و اجـازٔه ورود 
هیچکـدام از وزرای کابینـه اش را در مسـایل سیاسـی نمی داد و 
نخبگان جامعه نیز هیچ فضایی را برای طرح نظرات خود در 

نقـد دولـت پیـدا نمی کردنـد.
در چنین فضایی که روز به روز در حال بسـته شـدن بیشـتر 
پیـش می رفـت و دلسـوزان صاحـب فکـر و نظـر ، بـا حاکمّیـت 
جـّو امنّیتـی نیـز مـورد تهدیـد قـرار می گرفتند،سـّید علـی اکبـر 
محتشـمی پور ، بنیـان مجّلـه ای را بنـا نهـاد کـه پیـروان راسـتین 
خـط امـام )ره( بتوانندبـه وسـیلٔه آن بـه وظیفـٔه امر بـه معروف 
و نهی از منکر خود در قبال مسـؤلین نظام جمهوری اسـامی 
ایـران، کـه اّولیـن مولود حکومتی منبعث از انقاب اسـامی به 
رهبـری خمینـی کبیـر بود،با قولی قاطـع و اسـتوار ، عمل نماید 
و بـه عنـوان »صـدای مردم«)ٰهـٰذا َبٰیاٌن ِللنّٰاس( ، نقد مشـفقانٔه 
امـام  کـه  شـود  یـادآور  و  نمایـد  راجلـوداری  قـدرت  صاحبـان 
خمینـی)س( حّتـی در مـورد خـودش و سـران نظـام و...هـر آن 

مقاماتـی کـه در تعریـف » ماهـا « میُگنجنـد چنیـن فرمودند:
»... و البّتـه نبایـد ماهـا گمـان کنیـم کـه هـر چـه می گوییـم و 
می کنیـم کسـی را حـّق إشـکال نیسـت؛ إشـکال، بلکـه تخطئـه ، 

یـک هدیـٔه الهـی اسـت بـرای رشـد انسـان ها...«
}صحیفٔه امام -جلد 20 -صفحـٔه ۴5۱-زمان :۱6/۱0/۱۳66 
-مخاطب: خامنه ای،سّیدعلی )رئیس جمهور و امام جمعٔه 

تهران({
اکبـر  علـی  سـّید  المسـلمین  و  اإلسـام  حّجـة  اّمـا 
محتشـمی پور برای نیل به این هدف ، نیازمند جمعی همدل 
و موافق بود که فصل مشـترک شـان با وی ، تعّهد و پای بندی 
بـه اسـام نـاب محّمـدی)ص( ، آرمان هـای انقـاب اسـامی 
و خـط امـام بـود. نزدیـک تریـن افـراد بـا ایـن ویژگی هـا ، جمـع 
کوچکی بود که از زمان وزارت کشـور در قالب »دفتر مطالعات 
و تحقیقـات سیاسـی« جلسـات منّظمـی حـول محـور مسـایل 
جـاری داخلـی و خارجـی کشـور ، به صـورت هفتگی یـا دو هفته 

یک بار داشـت و فکر تأسـیس مجّله ای در مورد طرح مباحث 
سیاسـی ، اجتماعـی ، فرهنگـی و اقتصـادی در همیـن جلسـات 

دوسـتانه بررسـی و تصمیم گیـری شـد.
هسـتٔه مرکزی مجّلٔه بیان با محورّیت آقای محتشـمی پور 
را اکثریّـت قریـب بـه اّتفاق اعضای این جلسـات در اواخر سـال 
۱۳6۸ ، تشـکیل دادنـد. نحـؤه آشـنایی و رفاقت جمع مذکور به 
دوران وزارت کشـور آقای محتشـمی پور بر می گشـت؛ این افراد 
کـه سـابقٔه فعالیـت شـان در زمینـٔه تهّیـه و انتشـار »بولتن هـای 
سیاسی « بود، در سال ۱۳6۴ تصمیم گرفتند پیشنهاد تأسیس 
بخـش سیاسـی در دفتر امام خمینـی)س( را با یکی از اعضای 
ایـن دفتـر مطـرح کننـد تـا با تهّیـه و انتشـار بولتن سیاسـی برای 
مسـؤلین کشـوری و لشـکری از موضعـی مسـتقل از جناح هـا 
و احـزاب سیاسـی و فقـط مبتنـی بـر خـط امـام، اقـدام نماینـد. 
ایـن پیشـنهاد طـی ماقاتـی توسـط یکـی از اعضـای ایـن جمـع 
بـا یکـی از اعضـای دفتـر امـام، مطـرح شـد.اگر چـه پاسـخ بـه 
امـام  دفتـر  محتـرم  عضـو  آن  اّمـا  بـود  منفـی  پیشـنهاد ،  ایـن 
پیشـنهاد مثبتـی را مطـرح کرد؛مطلـب ایشـان ایـن بود:) نقـل 

به مضمـون(
»بـه نظـر مـن شـما االن در جای دیگـری می توانیـد مؤثرتر 
باشـید االن آقـای محتشـمی پور کـه از یـاران امـام هسـت وآدم 
انقابـی وایثارگـری اسـت وزیـر کشـور شـده و ِعـدِّه و ُعـدِّه ای 
نـدارد و شـدیداً درصـدد پیـدا کـردن و جـذب نیروهـای متعّهـد 
و مسـتقل اسـت« ایـن پیشـنهاد بـه مـذاق جمـع خـوش آمـد و 
بـا معرفـی ایشـان راهـی وزارت کشـور شـده تـا ضمـن ماقـات 
بـا حّجـة اإلسـام و المسـلمین سـّیدعلی اکبـر محتشـمی پور ، 
بـرای  بولتـن  تهّیـٔه  خصـوص  در  خـود  نظـر  مـورد  موضـوع 
اسـتانداران ، فرمانداران ومسـؤلین کشـوری را با ایشـان درمیان 
گذارنـد؛ اّمـا ایـن ماقـات منـوط بـود بـه یـک انتظـار طوالنی که 
حـدود 2۸ روز بطـول انجامیـد و باألخـره ) محّمـد عطریانفـر( 
آقـای  بـا  جمـع  ماقـات  سـاعت  کشـور،  وزیـر  وقـت  مشـاور 
محتشـمی پور را اعـام و رأس وقـت مقـرر جلسـٔه اّول تشـکیل 
شـد. در جریـان ایـن جلسـه که مشـاور وزیـر هم حضور داشـت ، 
آقـای محتشـمی پور ، صبورانـه و متواضعانـه بـه سـخنان افـراد 
ایـن  بـرای  ماهـه  یـک  معّطلـی  از  بعضـاً  کـه  مـی داد  گـوش 
جلسـه گله منـد و معترض بودند . ایشـان ضمـن پذیرفتن این 
اعتـراض و عذرخواهـی از جمـع ) که نشـان از روحیـٔه بزرگوارانٔه 

او داشـت( ، گفـت: )نقـل بـه مضمـون(
برویـد  کشـور  وزارت  معاونت هـای  مجموعـٔه  در  »شـما 
صحبـت کنیـد و ارزیابی کنید کـه در کدام حـوزه بهتر می توانید 
بنـدی  جمـع  بـه  خودتـان  کـه  را  قسـمتی  هـر  کنیـد  خدمـت 
رسـیدید اعـام کنیـد تـا در همـان حـوزه تعیین جایگاه شـوید«
سـپس خطـاب بـه مشـاور خـود تأکیـد کـرد کـه بـا معاونیـن 

سیاسـی، امنّیتـی، اداری مالـی و .... جهـت هماهنگـی بازدیـد 
جمـع و مذاکـره بـا معاونین و مدیـران مربوطه هماهنگی الزم 
را بـه عمـل آورد. در همیـن اثناء نمایندٔه جمع خطاب به آقای 

محتشـمی پور اظهار داشـت :
» ببینید حاج آقا، برای ما جایگاه و ُپسـت اهمّیتی نداردما 
اینجا آمده ایم که ارتباط مسـتقیم با خود شـما داشـته باشـیم 
اصـًا شـما بـه ما بگو آبدارچـی باش و چای بیـاور ولی هفته ای 
یک جلسـٔه دو سـاعته با شـما داشـته باشـیم تا بتوانیم نظرات 

مان را به شـما برسـانیم«
شـاید صداقت کام گوینده در آقای محتشمی پور ، تأثیری 
عمیق داشـت که در همان جلسـٔه اّول متعّهد شد که جلسات 
هفتگـی مذکـور را برگـزار کنـد و بـه گفتـٔه خودشـان، تنها جلسـٔه 
منّظمـی کـه مسـتمّراً تـا پایـان دورٔه وزارتـش بـر شـرکت در آن 
مداومـت داشـته همین جلسـات هفتگـی با ایـن جمع همدل 
بـوده اسـت. جلسـاتی کـه پـس از اتمـام دورٔه وزارت کشـور نیـز 
بـه صـورت نوبـه ای در منـازل شـخصی ایـن جمـع همـدل بـه 
شـکل جـّدی تـری ادامـه یافـت. بزرگتریـن نقطـٔه قـّوت جمـع 
عـدم  نظـر  از  یکدیگـر  بـه  نسـبت  خاطـر  اطمینـان  مذکـور ، 
وابسـتگی سیاسـی و جناحـی بـه احـزاب ، گروه هـا و جریانـات و 
نیـز پاکدسـتی و عدم دلبسـتگی های مـاّدی و در قّلـٔه این نقطٔه 

قـّوت ، اعتقـاد و التـزام بـه » خـّط امـام« ، قـرار داشـت.
 ورود “ مجّلٔه بیان ”به عرصٔه مطبوعات کشور

محصـوالت  از  یکـی  بیـان  مجّلـٔه  انـدازی  راه  و  تأسـیس 
جلسـات فوق الّذکر در ماه های پایانی سـال ۱۳6۸ و هفته های 
آغازیـن سـال ۱۳69 بـود. مراحـل قانونـی اجرایـی و اداری اخـذ 
مجـّوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی وقـت ، حـدود چهـار 
مـاه بـه طـول انجامید.یکـی از خیـرات این تأخیـر، آماده شـدن 
ایـن جمـع )کـه حـاال می تـوان آن هـا را »اصحـاب بیـان« نامید( 
بـرای انطبـاق خود بـا شـرایط و الزامات کار در مجّله ورسـانه ها 
دانسـت ؛ چـرا کـه اصحاب بیان تا پیـش از این زمـان در کارهای 
بولتنـی تبّحـر پیـدا کـرده بودنـد و ورود بـه ایـن عرصـٔه جدیـد، 
و  ملزومـات  همچنیـن ،  شـود؛  تبعاتـی  باعـث  می توانسـت 
تـدارکات مـورد نیـاز بـرای چـاپ وانتشـارمجّله و ایجاد سـازمان 
انجـام برسـاند،  بـه  را  اجرایـی مربوطـه  امـور  کـه  و سیسـتمی 
مسـتلزم تأمیـن بودجـه و نیـروی انسـانی متخّصـص در ایـن 
زمینـه بـود که بار مالـی این مهم ، بر دوش آقای محتشـمی پور 
دوسـتان  نـزد  خـود  اعتبـار  از  تواننـد  ایشـان  تـا  شـد،  نهـاده 
دارای سـرمایه) غیر از اصحـاب بیـان کـه از نظـر تمّکـن مالـی 
نمی توانسـتند در ایـن زمینـه مشـارکت داشـته باشـند( ، هزینـه 
کننـد تـا بتـوان برای اسـتقرار نیروهـای مجله و سـایر هزینه های 

مترتّـب بـر تهّیـه و انتشـار آن ، از آن هـا کمـک گرفتـه شـود.
خطـرات  سـازماندهی ،  و  مالـی  مسـایل  از  تـر  مهـم  اّمـا 
احتمالـی مقـّدری بـود کـه بـه محـض انتشـار ایـن مجّلـه بـرای 
نویسـندگان و اصحـاب بیـان پیـش می آمـد، بـود بـه گونـه ای 
بـا توّجـه بـه فضـای وهـم آلـود سیاسـی اجتماعـی آن مقطـع 
زمانـی کـه بخصـوص برای منتقدیـن سیاسـت ها و برنامه های 
و  اإلسـام  حّجـة  می آوردنـد،  وجـود  بـه  وقـت  حاکمّیـت 
المسـلمین سـّید علـی اکبـر محتشـمی پور بـار حیثّیتـی مجّلـه 
را نیـز متقّبـل شـد و مقـرر گردیـد کـه فقـط نـام ایشـان در مجّله 
بـه عنـوان : صاحـب امتیاز و مدیر مسـؤل درج شـود و دأب بیان 
بـر ایـن قـرار گرفـت کـه نـام نویسـندٔه مقالـه و نـام گزارشـگر در 
گزارش ها درج نشود و از آن جا که مطالب مجّله محصول کار 
جمعـی بـود ، اسـامی اصحاب بیان ، صرفاً بـا درج عنوان کّلی و 

عبـارت قانونی:»زیـر نظـر شـورای سـردبیری« آورده شـد.
 انتخاب نام و تعیین محتوای مجّله

مباحـث مربـوط به انتخاب نام مجّله در جلسـات هفتگی 
صورت گرفت که نهایتاً با استشـارٔه قرآنی آقای محتشـمی پور 
مجّلـه  »بیان«بـرای  نـام  للّنـاس«  بیـاٌن  شـریفٔه»ٰهذا  آیـٔه  بـه 
برگزیـده شـد و مقـرر شـد از میـان هنرمنـدان و طّراحـان حرفـه 

 انتظارات
 »صاحب بیان«

از »اصحاب بیان«
محسن محمدی معین

عضو تحریریه ماهنامه بیان

مدیر 

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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ای مطبوعـات و لوگـوی مجـّات، “ اتود” هـای مختلف بررسـی 
و مناسـب تریـن آن هـا ، برگزیـده شـود. معلوم بود کـه اصحاب 
بیـان بـه عـادت مألـوف خـود ، محتوایـی بولتنـی به مجّلـٔه بیان 
می دادنـد و همیـن کار موجـب ارتقاء سـطح طبقـه بندی طرح 
اقتصـادی در عرصـٔه  و  مطالـب سیاسـی،اجتماعی،فرهنگی 
مطبوعـات سراسـری آن هـم بـا رویکـردی انتقـادی از دولـت و 

طبقـٔه حاکـم داشـت آن هـم بـه عنـوان مدافـع خـط امـام .
بدیهـی بـود کـه نشـر چنیـن محتوایـی بـرای اصحـاب بیـان 
بـه دو  اعضـای تحریریـه  تعـداد  از شـماره های نخسـتین  کـه 
برابـر افزایـش یافتـه بـود و نیروهایـی از دانشـگاه ها ، آمـوزش و 
پـرورش ، سـپاه ، بنیـاد شـهید و....، در پایـان وقـت اداری و کاری 
خـود بـا انگیزه هـای خـط امامی ، به جمـع اّولّیه پیوسـته بودند، 
دارای تبعـات جـّدی و اایجـاد مضایق معیشـتی و برخوردهای 
حراسـتی در محـل کار رسـمی آن هـا بـه همـراه داشـت؛ یکـی از 
بـا  صمیممانـه  ارتبـاط  محتشـمی پور ،  آقـای  هنرمندی هـای 
شـورای تحریـر و قـّوت قلـب دادن بـه اصحـاب بیـان در هنـگام 
درویـش  رفتـار  بود.ایـن  آنـان  مقـاالت  و  گزارش هـا  نوشـتن 
بـه  افـراد  کـه  نامایماتـی  تمامـی  بخـش ،  آرامـش  و  مآبانـه 
خاطـر همـکاری در بیـان متحّمـل شـده بودنـد را بـه فراموشـی 
می سـپرد و بـا انگیـزٔه مضاعفـی قلـم را بـر کاغـذ می گذاشـتند.
یادداشـت یکـی از نویسـندگان بخش فرهنگی مجّلـٔه بیان 
کـه پـس از ارتحـال حاج آقای محتشـمی پور در روزنامٔه اعتماد 
۱۸/۳/۱۴00 در مـورد حـال و هـوای آن روزهـای همکاریـش بـا 

مجّلـٔه بیان چنین اسـت:
»... بیـان محتشـمی پور در آن روزگار، کورسـوی امیـدی بـود 
که چند صباحی،جان مان را روشـن کرد... در سـال 69 او، آبرو ، 
اعتبـار و همـٔه دارائـی اش را روی دسـت گرفـت بـه میـدان آمـد 
و آن حرف هایـی را کـه نزدیـک بـود بالـکّل بـه وادی فراموشـی 
سـپرده شـوند بـر سـِر زبان هـا انداخـت بلکـه فکرهـا را بـه کار 

انداخـت ...
کار محتشـمی پور آن قـدر مهـم و تأثیرگـذار بودکـه حّتـی 
عباس معارف را به میدان آورد تا از عدالت و فقر و غنا سـخن 
بگوید....مجموعـه ای را فراهـم آورده بودنـد تـا ذیـل نـام بیـان 
و بـه مـدد محتشـمی، نسـبت به سیاسـت و اقتصـاد و فرهنگ ، 
موضـع انقابـی بگیرنـد. نـه از این مواضع نمایشـی انقابی که 
بعداً ُمد روز شـد وبه تهمت و افترا آلوده شـده وکشـور را به گیر 
و گرفتـاری انداختـه و می انـدازد ، نـه ؛ بلکـه مواضـع انقابـی کـه 
مبتنـی بـر عدالـت و إقامـٔه قسـط و حـق طلبـی بـود..... عرضـم 
مّتوجـه نـگاه و رویکـردی اسـت کـه ... از سـِر صدق و درد و از سـِر 

ارادتـی کـه بـه امـام داشـتند ، در بیـان مطـرح می کردند.
مهم،طـرز و شـیوه ای اسـت که بیانی هـا در آن روزگار بنیان 
گذاشـتند. اّتفـاق مهمـی کـه در بیـان افتادایـن بودکـه آرمـان 
خواهـی انقابـی بـا مبانـی عرفانـی گـره خـورد و عدالـت طلبی 
بازمانده هـای جبهه و جنگ به ریشـٔه مأثـورات دینی و تاریخی 

و ادبـی مّتصـل شـد....
بیـان، مجّلـه ای لبریـز از آرمـان نبـود ، خـوب کـه نگاهـش 
گویـی  کـه  می دیـدی  او  در  جانـکاه  ِحرمانـی  می کـردی ، 
گرداننـدگان می دانسـتند راه به جایی نمی برد.... سـخت ترین 
و صعـب تریـن تکالیـف ، همان ها هسـتند کـه اگر چـه می دانی 
بـه توفیـق نمی انجامنـد اّمـا بـر حسـب وظیفـه ، بـا تمـام وجـود 
نسـبت بـه ادای شـان می کوشـی و از پرداخـت هیـچ هزینـه ای 

إبـا نمی کنـی ....« 
و  مطالـب  از  محتشـمی پور  آقـای  محکـم  حمایـت 
نوشـته های اصحاب بیان موجی از اطمینان قلب و اعتماد به 
نفـس را در تحریریـٔه مجّلـٔه بیـان به وجـود آورده بـود به طوری 
کـه موجبـات قـّوت قلب همٔه اصحاب بیان، شـده بـود. او ، یک 
تنـه در مقابـل تمامـی فشـارهای بیـرون مجّلـه ، ایسـتاده بـودو 
خـم بـه ابـرو نمـی آورد تا محیطـی امن بـرای اصحاب بیـان در 
تحلیل مسـایل و تحریر مطالب شـان به وجود بیاورد. با انتشار 

دو شـمارٔه اّول ، تهدیدهـا و تحدیـدات بـاال گرفـت . حـاال دیگـر 
اصحـاب بیـان با بهانـه جویی ها یی مواجـه بودند که با محمل 
قانونـی و احضـار مدیـر مسـؤل بـه ادارٔه ارشـاد و بعـد بـه دادگاه 
ویـژٔه روحانٌیت و فشـار بر نمایندگان شهرسـتان ها و لیتوگرافی 
و چاپخانه و قطع سهمیٔه کاغذ و ... ، سعی در ایجاد اختال در 
نشـر مجّلـٔه بیـان داشـتند.البّته اعتمـاد به نفس اصحـاب بیان 
هـم بـا آن حمایت هـای آقـای محتشـمی پور ، هیـچ جایـی را 
بـرای کوتـاه آمدن ایشـان از گفتن مطالب مورد نظرشـان باقی 

نمی گذاشـت.
 خط قرمز های بیان!

شـجاعت مثـال زدنـی حّجـة اإلسـام و المسـلمین سـّید 
علـی اکبـر محتشـمی پور در پذیـرش مسـؤلیت مطالـب همـٔه 
قسـمت های مجّلـٔه بیـان و آزادی عملـی کـه اصحـاب بیـان 
در چنیـن بسـتری داشـتند ، ایـن سـؤال را پیـش مـی آورد کـه آیـا 
بـرای درج مطالـب در موضوعـات مختلـف سیاسـی داخلـی، 
خارجی،اجتماعی،فرهنگـی و اقتصـادی در بیان خطوط قرمز 

مشـخصی تعریـف شـده بـود یـا خیـر؟
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال بایـد گفـت خطـوط قرمـز بیـان را 

می تـوان بـه دو دسـته تقسـیم نمـود: 
۱-خط قرمز موجودّیتی 
2-خط قرمز های هوّیتی

۱-خط قرمز موجودّیتی:
بدیهـی اسـت که بـرای حفـظ موجودّیت یک مجّلـٔه دارای 
مجّوز انتشـار و توزیع کشـوری ، »رعایت چارچوب های قانونی « 
از جملـه الزامات اسـت که این اصل به شـکل عـام در تحریرّیه 
و همچنیـن قسـمت های اداری و فّنـی مجّلـه رعایت می شـد و 
بخاطـر اینکه بیان در تیـررس بهانه جویی ها برای به تعطیلی 
قـرار داشـت ؛  توزیـع سراسـری  و  از نشـر  کشـاندن وجلوگیـری 
اصحـاب بیـان ، وسـواس گونـه سـعی در مراعـات زوایـای پیدا و 
پنهـان قوانیـن و مقـررات موضوعـه داشـتند تـا مبـادا بهانـه ای 

دسـت بهانه جویـان داده شـود.
هـر چنـد کـه بهانـه جویان دسـت بـردار نبـوده و هر مطلبی 
در  وارده  نامـٔه  یـک  از  جماتـی  یـا  شـعر  بیـت  چنـد  ولـو  را 
بخـش پاسـخ بـه نامه هـای خواننـدگان مجّلـه را ، مستمسـک 
صـدور و ابـاغ احضاریّـه بـرای صاحـب امتیـاز و مدیـر مسـؤل 
ماهنامـه ، قـرار می دادنـد. یکـی از ایـن مـوارد بـه درج شـعری 
ادبیـات  و  شـعر  بخـش  در  شـد؟«  چـه  را  عنوان :»مـا  تحـت 
قسـمت فرهنگـی بیـان بـود کـه علیرغـم درج تاریـخ ُسـرایش 
شـعر )۱0/۸/۱۳67کـه مربـوط می شـد بـه گلـه منـدی شـاعر از 
نیروهـای حـزب اللهـی آن زمان بود که به جبهـٔه دفاع مقّدس 
نرفتند وامامشـان راتنها گذاشـتندوناچار به نوشـیدن جام زهر 
قبـول قطعنامـه اش کردنـد( ، بهانـه جویـان احضاریّـٔه دادگاه 
ویژٔه روحانّیت برای آقای محتشـمی پور را به دفتر مجّله اباغ 
کردند! در جلسـات محافل سیاسـی بهانه جویان چنین عنوان 
شـده بـود کـه این شـعر در تعریـض به رهبری سـروده و توسـط 

مجّلـٔه بیان منتشـر شـده اسـت.
شعر مذکور این بود:

از آن جـا کـه ایـن شـعر ، سـرودٔه یکـی از اصحـاب بیـان بود و 
بـا توّجـه بـه تاریـخ درج شـده در پـای شـعر و موجـود بـودن نوار 
صوتـی قرائـت آن در مراسـم »شـب شـعر« جهـاد دانشـگاهی 
در زمـان حیـات امـام خمینـی)س(، مـدارک الزم جهـت ارائـه 
بـه دادگاه ویـژٔه روحانّیـت ، گـردآوری و تنظیـم شـدکه علیرغـم 
چندبار مراجعٔه یکی از نیروهای اداری مجّله به دادگاه مذکور 
بـرای تسـلیم مسـتندات و مـدارک مربوطـه ، آن هـا از تحویـل 

گرفتـن مـدارک امتنـاع کـرده بودند!
شـورای  جلسـٔه  در  اظهاراتـی  طـی  محتشـمی پور  آقـای 
سـردبیری بیـان پـس از دریافـت گـزارش بخـش اداری مجّلـه 
در مـورد امتنـاع دادگاه ویـژٔه روحانّیـت از پذیـرش مـدارک و 

مضمـون(  بـه  مربوطه،گفت:)نقـل  مسـتندات 
»اینـان بـه دنبـال کشـف حقیقـت و دریافت واقعیـت برای 
صـدور رأی عادالنـه نیسـتند.همٔه ایـن کارها یک نوع جّوسـازی 
سیاسـی اسـت.دادگاه ویـژٔه روحانیـت در جهت عکـس اهداف 
تعییـن شـده و قانونی خودش قرار گرفتـه و بعضی قضات آن 
بـا خـط امامی هـا کینـه توزانـه و از روی غـرض و مـرض برخـورد 
می کنندفلـذا مـن ایـن دادگاه رو بـا توجـه بـه این اعمـال خاف 
شـرع و قانـون بّیـن کـه انجـام داده و می دهـد فاقـد وجاهـت 

میدانـم و بـه دادگاه مذکور نمـی روم. «
2-خطوط قرمز هوّیتی:

هویّـت مجّلـٔه بیان در بسـتر تفّکر خط امـام معنا و مفهوم 
داشـت و بنابر قانون نانوشـته اّما به باور قلبی فردفرد اصحاب 
بیـان، اعتقـاد بـه خـط امـام بمثابه یک سیسـتم و نظـام فکری 
وعملـی هویّـت جمعـی را نمایندگـی می کـرد و اصلـی تریـن 
خـّط قرمـز بیـان، رعایـت چارچوب هـای ترسـیم شـده توسـط 
امـام خمینـی)س( بـرای پیـروان اسـام نـاب محّمـدی)ص( 
بـود. در همیـن ارتبـاط خـّط قرمـز نانوشـتٔه دیگـری هـم وجـود 
داشـت که همٔه اصحاب بیان در گفتار و نوشـتار اهتمام جّدی 

بـر رعایـت آن داشـتند و آن حفـظ حرمـت مقـام رهبـری بـود.
خـّط قرمـز هوّیتی سـّوم ؛ توّجه به رخدادهای جهان اسـام 
و وضعیـت گروه هـای مقاومـت جهـادی در منطقـه و جهـان 
بود.ایـن مسـأله توسـط آقـای محتشـمی پور بـا حّساسـّیت ویژه 
ای پیگیـری می شـد کـه اجـازه ندهیـم کاسـتی ها و مشـکات 
داخلـی بـه گونـه ای مـا را بـه خود مشـغول سـازد کـه از تحّوالت 
و سرنوشـت مسـلمانان و مستضعفین سایر باد غافل شویم.

بـا اسـتکبار جهانـی و در رأس آن  عـدم پذیـرش سـازش 
آمریـکای جنایتـکار و تقابـل جّدی با لیبرالیسـم داخلـی و نفوذ 
تشـکیاتی انجمـن حّجتّیـه در مراکـز مختلـف مرتبط بـا ارکان 
نظـام ، از جملـه حّساسـّیت های ویـژه ای بـود که اصحـاب بیان 
جملگـی بـر آن اّتفـاق نظـر داشـتند و می تـوان از آن بـه عنـوان 

یـک خـّط قرمـز هوّیتـی بیـان ، یـاد کرد.
قرمـز  خطـوط  رعایـت  مـورد  در  اهّمیـت  حائـز  نکتـٔه 
موجودّیتی و هوّیتی درمیان اصحاب بیان این بود که مراعات 
ایـن نظـم محتوایـی از روی تـرس و اجبـار نبـود بلکـه اعتقـاد 
جمـع بـر ایـن بـود کـه رسـاندن صحیـح و منطقـی دیدگاه هـای 
خـط امـام در آن شـرایط وانفسـای انحـراف از مسـیر الهـی دهٔه 
اّول نظـام، وظیفـه ای اسـت کـه رعایـت ایـن الزامات،مقّدمـٔه 

واجـب انجـام ایـن وظیفـه محسـوب می شـد.
 خط سبز های بیان!

حاج آقای محتشمی پور خطاب به یکی از اعضای شورای 
سـردبیری کـه گزارشـی تحلیلـی در مـورد چگونگـی پیشـروی 
گام بـه گام نهـاد شـورای نگهبـان در حیطـٔه حـق قانونـی مردم 
در انتخابـات و دخالت هـای شـورای نگهبـان در امـور اجرایـی 

انتخابـات تهّیـه کـرده بـود، اظهـار داشـت:)نقل بـه مضمون( 
معرفـی  می گویـم  مـن  کـه  اسـت  نمونـه ای  همـان  ایـن ، 
خـط سـبزهای سیاسـی کـه می تـوان بـا تحقیـق و تحلیـل آن 
بـرای مـردم بـر اصـل مهـم مـورد تأکیـد امـام کـه »میـزان، رأی 
ایـن مسـیر ، روشـنگری کنیـم و حـّق مـردم  مّلـت اسـت« در 
در تعییـن سرنوشـت خودشـان را آن گونـه کـه امـام ایـن حـق 
را از دسـتاوردهای بـزرگ انقـاب می دانسـت، در بیـان بـرای 
شـان تبییـن کنیـم. ایشـان اضافـه کردنـد: مـا ایـن قـدر اصـول و 
ارزش هـای تبییـن نشـده داریـم کـه لزومـی بـه ورود بـه خطوط 
بـا  و  درسـتی  بـه  را  ارزش هـا  و  اصـول  نداریم.همیـن  قرمـز 
صداقت برای مردم بیان کنیم قدم صحیحی را برداشـته ایم. 
ایـن دیـدگاه »صاحـب بیان«بود و انتظار داشـت اصحاب بیان 
در ایـن مسـیر حرکـت کننـد و هجـده شـمارٔه منتشـرٔه بیـان از 
خـرداد ۱۳69 لغایـت فروردیـن ۱۳7۱ ، نشـانه های روشـنی از 

ایـن همراهـی و ُمرافقـت بـود.
والّساُم علٰی عباداهلل الّصالحین

مدیر 

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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اولین رییسم در عالم روزنامه نگاری آقای محتشمی 
از  سرشار  و  بودم  دانشجو   .69 سال  بیان،  مجله  بود؛ 
دست نیافتنی. هاشمی  آرمان های  و  خام  ایده های 
رییس جمهور بود و ما و مملکت یک دوره گذار پر هزینه 
را تجربه می کردیم. دوره  گذاری که اگر نه همه را الاقل 
بچه های جنگ و بسیج و سپاه و »چپ« را شاکی کرده 
بود. آرمان گراها هم شاکی بودند. فکر می کردیم، نقشه و 
دسیسه ای در کار است تا غول متواری سرمایه داری ایرانی 

را با سام و صلوات برگردانند.
جهانی  نکبت  نظم  در  می خواهند  می کردیم  فکر   
و  می سازند  مستند  امروز  که  اینها  کنند...  منحل مان 
بیرون  اصلی اش  ریل  از  را  انقاب  می گویند هاشمی 
و  می گفتیم  موقع  آن  ما  آنچه  برابر  در  حرفشان  برد، 
حرف  نه  است،  شبیه  طعنه  و  شوخی  به  می شنیدیم 
حساب. بیشتر نمایشی است تا دردمندانه. جعلی است 
نه از سر صدق.  ما اما گیرم از سر بی خبری، خوار در چشم 
داشتیم و استخوان در گلو. هنوز هم تتمه آن خوارها و 
استخوان ها بر جای خود پا برجا مانده اند و می آزارندمان. 

ما شاکی بودیم اول از همه از خود و بعد از زمین و زمان.
 شاکی بودیم از تقدیر محتومی که ناکام مان کرده و 
طعم چون زقوم کوتاه آمدن و عقب نشستن از بدیهیات 
را در جان مان نشاند. قرار بود یک  طور دیگر بشود، طور 
کامش  همیشه  این  از  پیش تر  که  شد. هاشمی  دیگری 
و  می کرد  توجیه مان  اتفاقی  هر  به  نسبت  و  بود  نافذ 
آشفتگی مان را سامان می داد حاال زبانش لکنت گرفته 
بود و از توجیه و تبیین توسعه عاجز شده بود.  کسی که 
در سخت ترین شرایط و در بحرانی ترین مواقع با چهار 
تا حرف ساده آب روی آتش خشم و غضب انقابی ها 
می ریخت حاال در ابتدای راه توسعه، نفوذ کامش را از 
دست داده بود و حتی از خود نمی توانست رفع اتهام کند.
 نه فقط ما ادبیات گفت وگو با حاکمان را بلد نبودیم 
و نیستیم، حاکمان هم بعد از دهه 60 ادبیات گفت وگو با 

مردم را فراموش کردند بلکه نیاموختند.
 حرف زیاد می زدند و می زنند اما به جای آب، نفت 
آنقدر  می ریزند.  و  می ریختند  ناکامی مان  آتش  روی 
کهیر   ۴05 پژو  دیدن  از  که  بودند  کرده  تنگ نظرمان 
جوش  به   خون مان  کرباسچی  اقدامات  از  و  می زدیم 
حال  و  وضع  که  جهت  این  از  خوبان  عروسی  می آمد. 

انقابی های جوان و سرخورده دهه 60 را بازگو می کند، 
فیلم مهمی است.

بار بیشتر پای روضه علی بی غم نشستم   من صد 
بنز،  آرم  پشت  از  دوربین  فیلم  ابتدای  کردم.  گریه  و 
شعارهای خیابانی را نشان می داد. همان شعارهایی که 
در تحقق شان، سرمان به سنگ خورده بود به کرات... من 
در دهه 60 روی دیوار شعار می نوشتم. شعار نه؛ چیزی که 
آن موقع می نوشتم همه تمنا و تقاضایی بود که به حکم 
برگشت  عالم،  ستمگران  امضای  و  مهر  با  دون  دنیای 

خورده بود توی صورتم.
 کودکان بی خبر از سازوکار دنیایی را می مانستیم که 
بیشتر از ظرفیت فهم و درک شان گرفتار سرخوردگی و 
به جاده  زدند  افسردگی شده اند. همان موقع خیلی ها 
پرخاش و خشم و قهر و غضب. خیلی ها هم یواشکی 
سریدند به بال مهربان نسبیت... خاطرات بعد از جنگ 
تاریخ  بازخوانی  قصدم  کنم.  تعریف  نمی خواهم  را 
توسعه به شیوه دولت سازندگی نیست. از هاشمی هم 
عوض  هم  ما  و  شد  عوض  دنیا  ندارم.   بدگویی  قصد 
شدیم و درک دیگری از درست و غلط هاشمی بلکه نظام 
»بیان«  بگویم  تا  نوشتم  را  سطر  چند  این  کردیم.  پیدا 
چند  که  بود  امیدی  کورسوی  روزگار  آن  در  محتشمی 
صباحی جان مان را روشن کرد.)مجله بیان را با روزنامه 

بیان اشتباه نگیرید.(
 محتشمی هم بعدها نسبت دیگری با نظام برقرار 
کرد. اما در سال 69 او آبرو و اعتبار و همه دارایی اش را روی 
دست گرفت به میدان آمد و آن حرف هایی را که نزدیک 
بود بالکل به وادی فراموشی سپرده شوند بر سر زبان ها 

انداخت بلکه فکرها را به  کار انداخت.
حتی  که  بود  تاثیرگذار  و  مهم  آنقدر  محتشمی  کار   
عباس معارف را به میدان آورد تا از عدالت و فقر و غنا 
و  روزنامه ها  در  سال ها  این  طول  در  من  بگوید.  سخن 
مجله های زیادی کار کرده ام. بیان که تعطیل شد، در واقع 
بیان را که بستند، ما هم هر کدام به دنبال کار خود رفتیم و 
به قدر وسع کارهای خوب و بد بسیاری را مرتکب شدیم. 

اما بیان چیز دیگر و جای دیگری بود.
 علی اکبر کیوان فر شاعر جوانی بود که شعرهای تند و 
تیزش بیان را سر زبان ها می انداخت و دل های مرده را با 
جوش و خروش دعوت به احیا می کرد. ظریفیان، معین، 

را  مجموعه ای  دیگر  خیلی های  و  طالب زاده  نخعی، 
فراهم آورده بودند تا ذیل نام بیان و به مدد محتشمی پور 
انقابی  موضع  فرهنگ  و  اقتصاد  و  سیاست  به  نسبت 
بگیرند. نه از این مواضع نمایشی انقابی که بعدا مد روز 
شد و به تهمت و افترا آلوده شد و کشور را به گیر و گرفتاری 
انداخت و می اندازد، نه؛ بلکه مواضع انقابی که مبتنی بر 

عدالت و اقامه قسط و حق طلبی بود.
خطا  به  و  نمی کردند  اشتباه  بیانی ها  نمی گویم   
که  است  رویکردی  و  نگاه  متوجه  عرضم  نمی رفتند. 
محتشمی پور و شیخ االسام از سر صدق و درد و از سر 
ارادتی که به امام داشتند، در بیان می کردند. مهم طرح 

و شیوه ای است که بیانی ها در آن روزگار بنیان گذاشتند.
 اتفاق مهمی که در بیان افتاد این بود که آرمان خواهی 
عدالت طلبی   و  خورد  گره  عرفانی  مبانی  با  انقابی 
و  دینی  ماثورات  ریشه  به  جنگ  و  جبهه  بازمانده های 
تاریخی و ادبی متصل شد... بیان مجله ای لبریز از آرمان 
در  جانکاه  حرمانی  می کردی،  نگاهش  که  خوب  نبود، 
به  راه  می دانستند  گردانندگان  گویی  که  می دیدی  او 
جایی نمی برد.  به تعبیر من بیانی ها به صورت مجمل 
می دانستند که دنیا و نظام بر مدار دیگری می چرخد و 
راه دیگری در پیش دارد و آرمان ها به زودی زود یا از یاد 
می روند یا متاسفانه تا حد ابزار و ادوات تسویه حساب های 

جناحی تنزل درجه می یابند.
 ِسّر طعم تلخ نوشته ها و تحلیل های بیان به نظرم 
می دانستند  بقیه  هم  و  محتشمی  هم  که  بود  همین 
که سیل بنیان کن عن قریب از راه می رسد و خشک و  تر 
نمی ماند...  مقاومت  یارای  را  کسی  و  می برد  خود  با  را 
که  تکالیف همان ها هستند  سخت ترین و صعب ترین 
حسب  بر  اما  نمی انجامند  توفیق  به  می دانی  اگرچه 
و  می کوشی  ادای شان  به  نسبت  وجود  تمام  با  وظیفه 
امروز که خبر  ابا نمی کنی... .  پرداخت هیچ  هزینه ای  از 
مرگ آقای محتشمی وادارم کرد تا چند سطری،به رغم 
بنویسم، مملکت در شرایط عجیب  پریشان  احوالی ام 
و غریبی است.  نه فقط در بحث انتخابات به گره هایی 
را  ناگشودنی رسیده ایم بلکه تلخی و ناکامی وجودمان 
دربرگرفته و جز دیوار سفت و سخت حرمان راه دیگری 
ناامیدی  به عمد نمی نویسم  برابر خود نمی بینیم.  در 
ولی کیست که بوی تند و زننده ناامیدی را از این سطور 
پراکنده درنیابد اما و هزار اما این را هم باید بنویسم بلکه 
تصریح کنم که آدمی به امید زنده است و ما هیچگاه حق 
نداریم امیدمان را از دست بدهیم.  در مقام و شعر و انشا 
چندان عیبی ندارد اگر گاهی بر طبل یأس بکوبیم اما در 
عالم واقع ما چاره ای نداریم جز اینکه به الطاف خفی و 
جلی حضرت حق جل و علی، رجاء واثق داشته باشیم و 
کار خود به عنایتش رها کنیم.  ما کماکان می توانیم، حق 
 داریم بلکه مکلفیم تا به تمهیداتی بیندیشیم و مقدماتی 
را احقاق و  فراهم آوریم که بتوانیم حقوق ضایع شده 
در راه آبادی و آزادی سرزمین مان تاش کنیم و در راه 
آزادیخواهان و حق طلبان گام  برداریم.  کاش همچنان  
که محتشمی در آن سال های عجیب و غریب خیمه ای 
برپا داشت و چراغ آرمان خواهی را با روغن اعتبار و آبروی 
خویش روشن نگه داشت، امروز هم در ابتدای این قرن 
عجیب تر و غریب تر، یکی از خویش برون آید و کاری بکند 
و آن چراغ را از نو برافروزد.  باد تند است و چراغم ابتری/ 

زو بگیرانم چراغ دیگری...

چراغ 
آرمان خواهی

علی میرفتاح 
روزنامه نگار

مدیر 
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 حاج آقا! در آستانه سالگرد هجرت امام خمینی)س( به پاریس قرار 
داریم. لطفا در ابتدا از عوامل خروج امام از عراق و سفرشان به فرانسه 

برای ما بفرمایید.
از آبان ماه ۱356 که مرحوم شهید آقا مصطفی آن گونه که در همان 
زمان به اثبات رسید، توسط عوامل رژیم شاه به شهادت رسید، حوادث 
برای  فاتحه  مجالس  و  مراسم  و  می رفت  پیش  خیلی سریع  ایران  در 
ایشان که کم کم رنگ و بوی مبارزه و مقابله با جنایات شاه می گرفت، 
منعقد بود و تا چهلم ایشان ادامه یافت. تجمعات زیادی هم در تهران، 
قم و... بود که موجب درگیری وسیع مردم و کماندوهای شاه می شد که 

تعدادی از مردم در هر مراسم به شهادت می رسیدند.
می جستند.  بهره  شاه  رژیم  با  مبارزه  جهت  در  حوادث  این  از  امام 
تحرکات امام از این زمان گسترش پیدا کرد و قبل از آن تاریخ، امام در 
از  که  مناسبتهای مختلف سخنرانی می کردند  به  بار  طول سال چند 
و  منظم  کدام  هیچ  اما  اعالمیه می دادند؛  یا  منتشر می شد  نوار  طریق 
در مقاطع معین نبود. در حالی که بعد از شهادت آقا مصطفی حرکت 
خود را سرعت و وسعت دادند و آن را عمق بخشیدند. جهت گیری های 
امام از این دوره به بعد مرزبندی جدی تری یافت و شعارهای ایشان 
معطوف به از بین رفتن رژیم شاه و برپایی یک حکومت مردمی بود. به 

چرا امام از نجف به پاریس مهاجرت کرد؟
روایت کمتر شنیده شده از حجت االسالم و المسلمین سید علی اکبر محتشمی پور

حجت االسالم و المسلمین سید علی اکبر محتشمی پور از نزدیکترین یاران امام خمینی)س( است که سالها در نجف اشرف در 
کنار ایشان حضوری مستمر داشته است. وی که طی دو سال اخیر غالب ایام سال را در نجف، همان جایی که سال هایی را در 
کنار رهبر کبیر انقالب اسالمی گذراند، اقامت اختیار کرده است، از برهه حساس پایان حضور امام خمینی)س( در نجف اشرف 

که به مهاجرت به فرانسه منجر شد، برای ما می گوید:

روایت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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صورت مشخص هم این را مطرح می کردند که مردم به دلیل مسلمان 
بودن، قانون شان هم باید اسالمی باشد که در نهایت در نوفل لوشاتو 

بحث جمهوری اسالمی را طرح کردند.
مردم  از  و  می دادند  اعالمیه  شهر  هر  شهدای  اربعین  در  امام 
می  خواستند که با برگزاری مراسم یاد شهدا را گرامی بدارند؛ مردم هم 
لبیک می گفتند و شاه هم پشت سر هم اشتباه خود را تکرار می کرد و 
تکرار می شد.رژیم شاه فکر کرد و شاید  ایران  اربعین ها در سراسر  لذا 
کارشناسان ساواک آن را پیشنهاد داده بودند که از طریق دولت عراق 
می خواست  عراق  بعث  رژیم  لذا  گرفته شود.  امام  فعالیت های  جلوی 

جلوی همه فعالیت های امام را بگیرد.
اول آمدند و با امام صحبت کردند و گفتند ما با دولت ایران تعهداتی 
داریم، لذا شما نمی توانید فعالیت مبارزاتی علیه آن رژیم داشته باشید.

حضرت امام گفتند: من از اینجا می روم.
این گفت و گو میان سعدون شاکر رئیس سازمان امنیت عراق و امام 
رد و بدل شد. امام به او می گوید من به فعالیت خود ادامه می دهم و 

می روم.
شاکر پرسید به کجا می روید؟

می کنم  پهن  را  سجاده ام  بروم  هرجا  من  گفت:  امام 
تحت  که  می روم  جایی  به  می دهم.  ادامه  فعالیتم  به  و 
سلطه شاه نباشد و شما نسبت به شاه متعهد هستید، 
این  بر  هستم.  متعهد  اسالم  و  ملتم  به  نسبت  هم  من 
از  و  کنید  عمل  خود  تعهد  به  مجبورید  شما  اساس 
تعهد  به  مجبورم  هم  من  کنید؛  جلوگیری  من  فعالیت 
خود عمل کنم و مجبورم به جایی بروم که تحت سلطه 

ایران نباشد.
این اتفاق جرقه اول برای هجرت امام بود. منزل امام 

هم تحت محاصره نیروهای امنیتی عراق بود. 
 می توانید جزئیات محاصره و زمان آغاز آن را شرح 

دهید؟
این محاصره حدودا از دو ماه قبل از هجرت امام آغاز 
شد. محاصره ابتدا محدود بود؛ بدین صورت که به هیچ 
اتباع عربی به محل سکونت ایشان را  وجه اجازه ورود 

نمی دادند که رفته رفته دایره تنگ تر شد و بعد به ایرانی ها اجازه ورود 
فقط  رفته  رفته  می دادند.  اجازه  را  شاگردان  و  خانواده  اما  نمی دادند. 
خانواده می توانستند نزد امام بروند و به ما هم اجازه ورود نمی دادند. 
این امر باعث ارسال سیل تلگراف های مراجع، علما و دانشجویان و... 

به احمد حسن البکر رئیس جمهور وقت عراق شد.
در ایران هم اتفاقات پشت سر هم رخ می داد؛ آتش زدن سینما رکس، 
۱۷ شهریور و.... امام هم برای هر حادثه پیام می دادند و ایشان بودند 

که نهضت را در تبعید و آن هم در شرایط محاصره هدایت می کردند.
 خود شما هم در پخش اعامیه ها نقش داشتید؟

را  آنها  ما  که  بود  صورت  بدین  ایران  به  اعالمیه ها  انتقال  داستان 
برای ایران از تلفن می خواندیم. در ایران هم اعالمیه را ضبط و پیاده 
می کردند. این کار بالفاصله پس از صدور انجام می شد و دست خط امام 

را هم بالفاصله روز بعد، از طریق مسافران  به ایران می رساندیم. 
 اعامیه ها را در ایران تلفنی برای چه کسانی می خواندید؟

المسلمین  و  االسالم  حجت  حضرت  مانند  شخصیتهایی  برای 
کروبی، آقای محامی در مشهد، آقای شرعی و قدوسی در قم، آیت اهلل 
دستغیب در شیراز و... . خود اینها هم متن را پیاده می کردند یا صدای ما 
که آن را خوانده بودیم برای یکدیگر می فرستادند و به طور زنجیره ای 

متن خوانده می شد و همه مطلع می شدند.
خط  دست  است،  امام  به  متعلق  متن  این  شود  تایید  اینکه  برای 
ایشان را سریعا به ایران و شهرهای مختلف می فرستادیم. مثال برای 

آقای طاهری در اصفهان و ایشان به افراد دیگر می فرستادند.
 شما برای انتقال این اعامیه ها به تمام شهرها و برای اینکه مبادا به 

بخشی از کشور نرسد، برنامه ریزی و تقسیم بندی دقیق هم داشتید یا 
اینکه به صرف آشنایی ها این کار انجام می شد؟

ببینید! کانال های خاصی در ایران مامور دریافت اعالمیه بودند. مثال 
بود  آقا  احمد  کانال خاص مرحوم حاج  آقای موسوی خوئینی ها یک 
که اعالمیه ها به ایشان می رسید تا سپس به افراد خاصی منتقل کنند.

بود  را محاصره کرده  امام  بیت  ایران  رژیم بعث عراق تحت فشار 
اما انقالب تحت رهبری ایشان پیش می رفت و لذا رژیم محاصره را 
تنگ کرد، تا جایی که حضرت امام به این نتیجه رسیدند که اگر در 
عراق بمانند چون رژیم نمی تواند به ایشان تعرضی کند به دوستان شان 
ممکن است آسیب برساند و به آنها تعرض کند. امام در نجف اشرف 
»روحانیون  عنوان  تحت  مبارز  جوان  طالب  و  فضال  از  تن   ۲۴ حدود 
مبارز خارج از کشور- نجف اشرف« را همراه خود داشتند که افرادی 
شریعتی)شیخ  موسوی،  نیکنام،  زیارتی،  کروبی،  حسن  من،  مانند 
الشریعه(، ثقفی و... را شامل می شد. لذا ایشان تصمیمی گرفتند که 

از عراق خارج شوند.
 تصمیم داشتند به کجا بروند؟

یاسر  زمان  آن  در  بود.  سوریه  روی  نظرشان  ابتدا 
مبارزات  از  را در حمایت  نامه ای  ماه رمضان  در  عرفات 
ایشان فرستاده بودند که امام پاسخ را بعد از ماه رمضان 
آن  دادن  من  اصلی  ماموریت  اما  فرستادند.  من  توسط 
و  به سوریه  رفتن  من  اصلی  ماموریت  بلکه  نبود،  نامه 
مالقات  وقت  فارسی  الدین  کمک جالل  به  تا  بود  لبنان 
با حافظ اسد بگیرم تا موضوع هجرت امام به سوریه و 

اقامت در آنجا را با او در میان بگذارم.
نگرانی امام این بود که مبادا سوریه مانند رژیم عراق 
برای  و  اساس  این  بر  بگیرد.  را  ایشان  فعالیت  جلوی 
لبنان  از  وقتی  اما  شدم.  لبنان  و  سوریه  عازم  کار  این 
آن قدر  یعنی  عازم کویت شدند.  امام  وارد سوریه شدیم 
در  دیگر  روز  چند  نتوانستند  امام  که  شد  زیاد  فشارها 

عراق بمانند و من برگردم.
در مرز کویت وقتی ماموران متوجه شدند ایشان امام 
است)زیرا نام خانوادگی ایشان در شناسنامه مصطفوی 
بود(، جلوی ورود ایشان را علی رغم داشتن ویزا گرفتند. 
بعد از برگشت به عراق یک شب در بصره ماندند و در همان جا با حاج 

احمد آقا صحبت کردند و قرار شد به فرانسه بروند.
 چرا فرانسه؟

کشورهای  از  یکی  فرانسه  که  بود  این  فرانسه  انتخاب  فلسفه 
اروپایی که لغو روادید بود و ایرانیان به ویزا نیاز نداشتند و می توانستند 
مهد  به  فرانسه  دیگر  از طرف  بمانند.  کشور  آن  در  ماه  ویزا سه  بدون 

آزادی معروف بود و آزادیخواهان دنیا برای فعالیت به آنجا می رفتند.
 آیا ابراهیم یزدی در مشورت دادن به امام و تصمیم ایشان برای سفر 

به فرانسه نقشی داشتند؟
به  سفر  تصمیم  امام  که  شبی  آن  در  را  یزدی  ابراهیم  دکتر  آقای 
کویت  و  عراق  مرز  در  را  ایشان  و  نبودند  بصره  در  گرفتند،  را  فرانسه 
را  امام  وقتی  و  شد  کویت  مرز  وارد  وقتی  وی  زیرا  بودند.  داشته  نگه 
دارند،  عراقی  اقامت  آقا  احمد  حاج  و  امام  گفتند  عراقی ها  ندادند،  راه 
او  هم  کویت  است.  تمام شده  ویزایش  و  ندارد  اقامت  یزدی  آقای  اما 
زمان  آن  از  بعد  و  شد  نگهداری  عراق  و  کویت  مرز  در  لذا  نپذیرفت.  را 
ملحق آنان  به  یزدی  دکتر  شد،  گرفته  را  پاریس  به  پرواز  بلیط   که 

 شد.
بنابراین، این موضوع که آقای یزدی به امام در سفر پاریس مشورت 
داشته  واقعه دخالت  این  در  یزدی  آقای  نه  ندارد.  است، صحت  داده 
است و نه فرد دیگری. امام در روز ۱۴ آبان از فرودگاه بغداد به طرف 

پاریس پرواز کرد و هجرت صورت گرفت.
منبع : جماران 

روایت

امام گفت: من هرجا 
بروم سجاده ام 

را پهن می کنم و 
به فعالیتم ادامه 

می دهم. به جایی 
می روم که تحت 

سلطه شاه نباشد و 
شما نسبت به شاه 
متعهد هستید، من 
هم نسبت به ملتم و 
اسالم متعهد هستم

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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 نظریات امام در سطح وسیعی
در حوزه های نجف بیان شود

موسسه تنظیم و نشر آثارامام)ره( بنا به وظایف قانونی، جهت حفظ و نگهداری آثار و اماکن منتسب به ایشان و 
خانه بجای مانده از دوران اقامت اجباری رهبر کبیر انقالب اسالمی در عراق اقدام به خرید و تملیک و بازسازی 
و بهره برداری فرهنگی از این خانه که یادآور خاطرات دوران استثنایی تاریخ زندگی حضرتش است، بعمل آورد. 
نگهداری میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی آثار مربوط به حضرت امام در عراق و نجف اشرف همانند اماکن و آثار 
موجود در ایران و برخی کشورهای دیگر و بهره برداری صحیح فرهنگی از این مجموعه ها در قالب طرحی جامع برای آشنایی 
نسل جوان و نسلهای آینده با زندگی و آثار بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، موضوعی مهم است تا مجموعه آثار 
علمی ، فرهنگی ، تاریخی و جغرافیایی مرتبط با زندگی معمارکبیر انقالب اسالمی ایران ، به منزله بخش هایی به ظاهر مجزا از کلیت 
سیر زندگی و مبارزات حضرت امام را ساماندهی و حراست و مرتبط می نماید. در این راستا موسسه تنظیم و نشر آثارامام)ره( 
اقدام به خرید نماد دوران سیزده ساله تبعید امام خمینی)س( در عراق و دو بنای مجاور آن نموده تا به درک هویت دینی و روحانی 
انقالب اسالمی در انظار زائران کمک کند. دوران تبعید در نجف مهمترین بخش زندگی امام را تشکیل می دهد. در این دوران امام 
اساس شکل گیری انقالب را طراحی کرده و زمینه های سقوط بنیان طاغوت را رقم زد. در حالی که شاهد لجام گسیختگی رژیم 
شاه و ظلم به مردم بودیم امام از این فرصت بهره بردند و هیچگاه تسلیم فشارهای دولت شاه نشدند. امام نسلی را در نجف تربیت 
کرد که ارتباط موثری بین ایشان و مردم برقرار کردند و وجه مردمی انقالب از این طریق روز به روز تقویت شد. از جمله این 
افراد سید علی اکبر محتشمی پور یار دیرین امام در نجف و نوفل لوشاتو اکنون مسوولیت اداره بیت امام در نجف را بر عهده دارد 

و با آشنایی گذشته نسبت به فعالیت های این بیت توضیحات کاملی از روند فعالیت های گذشته و حال این بیت ارائه کرده است.

گفت وگوی منتشر نشده

گفتگویی از سید علی اکبر محتشمی پور مسوول بیت امام در نجف

روایت

دوران تبعید در نجف 
مهمترین بخش زندگی 
امام را تشکیل می دهد. 

در این دوران امام 
اساس شکل گیری 

انقالب را طراحی کرده 
و زمینه های سقوط 
بنیان طاغوت را رقم 

زد. در حالی که شاهد 
لجام گسیختگی رژیم 
شاه و ظلم به مردم 
بودیم امام از این 

فرصت بهره بردند 
و هیچگاه تسلیم 

فشارهای دولت شاه 
نشدند

از  بحث  که  بفرمایید  نجف  در  امام  منزل  مورد  در   
اینجا شروع شود 

امام  تبعید  زمان  از  اشرف  نجف  در  امام  منزل 
خمینی)س( در عراق اجاره شد و در ۱3 سال تبعید امام 
در عراق )۱3 مهر۱3۴۴ تا ۱3 مهر ۱35۷( در اختیار 
ایشان قرار داشت. در کنار منزل، دفتر امام قرار داشت 
امام  مسکونی  منزل  مساحت  بود.  ای  اجاره  آنهم  که 
۱۱5 متر و مساحت دفتر 6۲ متر است. کلیه کارهای 
و  مراجعات  علمی،  سیاسی،  فعالیت های  از  اعم  امام 
دفتر  و  مسکونی  منزل  در  عمومی  حوزوی،  جلسات 

صورت می گرفت.
اماکن  این  که  شد  گرفته  تصمیم  زمانی  چه  از   

خریداری شود؟
بعد از هجرت امام به فرانسه و سپس پیروزی انقالب 
تصمیم  خمینی  آقا  سیداحمد  حاج  مرحوم  اسالمی، 
گرفتند اماکن منتسب به امام در فرانسه، ترکیه و عراق 
را خریداری کرده و بعنوان اماکِن نماد مبارزِه امام مورد 

بازدید مردم قرار بگیرد.
 سال 66 که وزیر کشور بودم و قصد سفر به ترکیه را 
داشتم حاج احمد آقا مرا خواستند و سفارش کرد که از 
محل اقامت امام در ترکیه بازدید کرده و مقدمات خرید 
آنرا فراهم کنم. بعد از بازدید مشخص شد که آن مکان 

تبدیل به مجتمع مسکونی شده و امکان خرید آن هم وجود نداشت. این 
موضوع در باره محل اقامت امام در نوفل لوشاتو هم صدق می کرد.

پس از سقوط صدام، موسسه برای خرید منزل مسکونی و دفتر امام 
با مشورت دوستانی که در کنار امام در نجف اشرف بودند، اقدام کرد. در 
نهایت تصمیم بر آن شد که این مکان خریداری و بازسازی شود. قبل 
نماینده رهبری در نجف  اقدامی متوجه شدیم که آقای آصفی  از هر 
این مکان را خریداری کرده بودند ولی به صورت مخروبه در آمده بود. 

ایشان خانه امام را به منظور دفتر نمایندگی رهبری در 
نجف خریداری کردند تا بصورت دفتر آماده شود. قرار 
کنند  مالقات  رهبری  معظم  مقام  با  آقا  حسن  حاج  شد 
موسسه  اختیار  در  خانه  این  که  بخواهند  ایشان  از  و 
قرار  مردم  بازدید  محل  و  موزه  صورت  به  و  گرفته  قرار 
بگیرد؛ پس از این مالقات مقام معظم رهبری قبول کردند 
و مبلغی که آقای آصفی پرداخت کردند، داده شد تا کار 

بازسازی آن که بسیار کار دشواری نیز بود، آغاز گردید.
چگونه  بود  شده  تخریب  مکان  این  که  سال ها  از  بعد   
توانستید آنرا به شکل دوران اقامت امام مرمت و بازسازی 

کنید؟
در مرحله اول کارشناسان میراث، متخصصان معماری 
دانشگاه شهید بهشتی آمدند و بر اساس عکس ها و فیلم ها 
از نقشه های سابق را تنظیم و تهیه کردند و  ماکت جدید 
دقیقا براساس نقشه های قبلی منزل و دفتر امام تهیه شد.

قرار شده بود آنچه که باقی مانده سر جای خود حفظ 
شود و از آنجا به بعد بازسازی صورت بگیرد که این چنین 
فعالیت های  بازسازی  و  برداری  خاک  از  بعد  شد.  هم 
اینجا  استحکام  برای  بقیه ساختمان شرع شد.  ساخت 
بر خالف روال معمول نجف ستون های فلزی به کار برده 
شده است و فقط سقف های منزل با تنه های درخت کار 

شده است و دو منظوره کار شده هم سنتی و هم مدرن.
علت  به  گرفت  قرار  عالیات  عتبات  عهده  بر  کار  بازسازی  برای  اول 
را  بازسازی  کار  خودش  موسسه  که  شد  این  بر  بنا  کار  کند  پیشرفت 
شروع کند و پس از ورود موسسه کار شتاب بهتری به خود گرفت. از 

سال ۱39۱ عمال بیت امام به بهره برداری رسید.
 خرید ملک مجاور)دفتر( چه زمانی صورت گرفت؟

شد  پیگیری  امام  دفتر  خرید  بحث  ملک،  این  بازسازی  هنگام  به   
نفر  دو  امام  دفتر  و صاحب  امام  بیت  ملک  اینکه صاحب  به  توجه  با 

به مناسبت چهلمیــن روز 
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سید علی اکبر محتشمی پور
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بین  در  اختالفات  و  امام  دفتر  ملک  فوت صاحب  بخاطر  و  بودند  جدا 
وراث باعث تاخیر در خرید شد؛ و آنرا حدود ۷۰۰ میلیون دینار قیمت 
گذاشته اند در نهایت به ۴۰۰ میلیون دینار راضی شدند 6 نفر از وراث 
از ۷ نفر مباینامه را امضا کردند و یک نفر دیگر از وراث به این قیمت 
راضی نمی شد که بعدش به یک قیمتی راضی شد و با رضایت ۷ نفر از 
وراث کار خرید)با قیمتی حدود 5۰۰ میلیون دینار ( به انجام رسید. بعد 
به سرعت بازسازی شروع شد بیش از دو سال است که دفتر به بهره 

برداری رسیده است.
 پیشنهاد راه اندازی حوزه به منظور ترویج اندیشه های علمی امام از 

چه زمانی مطرح شد؟
 به موازات خرید منزل مسکونی و دفتر امام ، موسسه تصمیم گرفت 
ساختمان  شود.  تهیه  نجف  در  موسسه  نمایندگی  منظور  به  دفتری 
میلیون   3۰۰ حدودا  قیمت  به  اشکوری  آقای  از  دفتر  و  بیت  مجاور 
تومان خریداری شد. پس از خاکبرداری و ساخت بخشی از ساختمان با 
مسئوالن موسسه صحبت کردیم و پیشنهاد دادم که در نجف بهترین 
بهره برداری این است که آثار علمی امام را با تاسیس حوزه و به جای 
نمایندگی و ساختمان اداری ترویج دهیم و پیشنهاد راه اندازی حوزه به 
منظور ترویج اندیشه های علمی امام را دادیم. در مرحله اول برخی از 
مسئوالن موسسه می گفتند در شرح وظایف موسسه تاسیس حوزه و 
یا مرکز علمی نیست که در نهایت با تولیت محترم صحبت شد و ایشان 
پذیرفتند اگر چه توصیه ایشان خرید زمینی با مساحت خیلی بیشتر با 
تاسیس حوزه ای خیلی بزرگ با امکانات خود در دستور کار قرار گیرد. 
ولی برای شروع پذیرفتند که این مکان را تبدیل به مرکز علمی و حوزه 
کنیم ولی االن حدود یک سال تحصیلی است که این مرکز علمی کار 
و  این مکان تحت عنوان مدرس  از ماه صفر  بعد  را شروع کرد  خودش 

به  االشرف« شروع  النجف  فی  الخمینی  االمام  »مکتب 
کار کرد. که هم کالس درس و هم کتابخانه است. روزانه 
شش کالس درس از ساعت 6 صبح تا ظهر، بعد از ظهر از 
ساعت 3 الی هشت شب برگزار می شود. از ساعت ۱۲ تا 
3 مدرس باز است و طالب از کتابخانه استفاده می کنند 
استاد   ۱۷ با  می شود  برگزار  درس  نفر   ۴۰ تا   35 بین 
دروس از مقدمات حوزوی، ادبیات، منطق، فقه و اصول، 
فلسفه و درس خارج تدریس می شود. البته تعداد طالب 
شرکت کننده در کالس ها متفاوت است از بیست طلبه و 
دانشجو تا هفتاد نفر در کالس ها شرکت می کنند و حدود 
۲۰۰ طلبه در اینجا مشغول تحصیل هستند. کتابخانه 

هم یکی از فعالترین و پر رونق ترین کتابخانه ها است.
الخمینی  االمام  "مکتب  به  ورود  براب  طاب  آیا   
برخوردار  خاصی  شرایط  از  باید  االشرف"  النجف  فی 

باشند؟
خیر؛ هیچ گونه شرط خاصی برای ورود نداریم با اینکه 
در حوزه های دیگر نجف تمام هزینه های فرد و سرویس 
خورد و خوراک را پرداخت می کنند و البته این اینکه چه 

کسی در چه کالسی شرکت کند هم برعهده مدیریت آن حوزه است.
ولی ما هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنیم ولی اعالم کردیم که هر کس 
که بخواهد در فضای آرام و با هر استادی که هست می توانند استفاده 
کنند و از کتابخانه هم بهره ببرند و با توجه به کمبود فضای آرام در 
نجف برای تحصیل و داشتن کتابخانه های قفسه باز و در دسترس و 

اینترنت استقبال خوبی صورت گرفت
خانه  قدمت  باره  در  کاملی  شرح  لطفا  و  برگردیم  قبل  سوال  به   
را  داشتند،  اقامت  نجف  در  تبعید  دوران  طول  در  آن  در  امام  که  ای 
طول  در  کاربردی  چه  مختلف  طبقات  و  اتاق ها  اینکه  و  بفرمایید  ارائه 

اقامت برای امام داشتند؟
این بیت مشتمل بر دو طبقه، طبقه اول دو اتاق یکی اتاق مالقات های 
اتاق  اتاق دارد یک  مرحوم آقا مصطفی بود. طبقه دوم دفتر امام سه 

مربوط به مراجعات عموم با مسئولیت آیت اهلل رضوانی، اتاق دوم اتاق 
هیئت اصناف امام بوده و در این هیئت متشکل از علمای نجف بودند. 
نیم  به مدت  بوده است، هر شب  امام  اتاق جلوس عمومی  اتاق سوم، 
ساعت مالقات عمومی داشته اند ۲:3۰ بعد از غروب آفتاب تا 3 بعد از 
غروب آفتاب و بعد امام به حرم امیر المومینین مشرف می شدند و حدود 

یک ساعت زیارتشان طول می کشید.
در همکف بیت یک اتاق محل سکونت امام و همسرشان، یک اتاق 
ندیمه  به  متعلق  اتاق کوچک هم  امام یک  هم مالقات های خصوصی 
حضرت امام بوده، یک آشپزخانه زیر پله کوچک هم بوده است. طبقه 
در  هم  دیگر  اتاق  دو  است  بوده  علمی  فعالیت های  برای  محلی  دوم 
طبقه دوم برای مهمانانی که محارم امام بودند در نظر گرفته شده بود 
مثل فرزندان امام و داماد و زیرزمین هم برای اوقاتی که گرم بود. زمانی 
امام به نجف آمده بودند منزلشان حدود ۱۲۰ سال قدمت داشته  که 
در  و  ندادن  تعمیر  و  بازسازی  اجازه  بودند  اینجا  که  زمانی  تا  و  است 
از بازسازی با همان نقشه  اتاق ها گلیم و حصیر پهن بود. و حاال بعد 

تمام تالش شد که به همان زمان نزدیک باشد.
 کاربرد فعلی این منزل را در شرایط فعلی تشریح بفرمایید؛

االن این منزل به یک حوزه انقالب تبدیل شده است و از همه جای 
دنیا برای بازدید می آیند بسیاری از کاروان های ایرانی و زوار برای بازدید 
از کشور های  از شیعه و سنی  می آیند و همچنین کاروان های فراوانی 
از  فراوان  جمعیت  سیل  و  می کنند  بازدید  اینجا  از  و  می آیند  مختلف 
اینجا بازدید می کنند و در هر دو طبقه دفتر های یادداشت قرار گرفته تا 
برداشت های خود را آنجا منعکس کنند به خصوص بازدید کنندگان از 
قشرهای مختلف با سطوح علمی متفاوت با قوم های مختلف هستند. 
کمتر کسی هست که باور کند امام خمینی)س( با این ساده زیستی و 
با این زهد و در این مکان کوچک توانسته این چنین در 

دنیا تحول عظیم ایجاد کند.
انقالب  موزه  یک  عنوان  به  امام  منزل  کاربرد  عمال 
را تعلیم و  اقشار مردم  دانشگاهی است که روح و روان 

تربیت می کند آموزش و پرورش می دهد.
کنندگان  بازدید  اقبال  با  چقدر  نجف  در  امام  بیت   
مواجه است؟ و چگونه فضای دوران مبارزه را برای بازدید 

کنندگان تشریح می کنید؟
 به صورت متوسط روزانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از 
این مکان بازدید می کنند، در زمان و ایام خاصی بازدید 

کنندگان روزانه باالی چند هزار نفر هستند.
به دو صورت اطالعات بازدید کنندگان وارد می شود: 
اول: روایتگری در مجموعه حضور دارد و برای کسانی 
کافی  اطالعات  می آیند  کاروانی  و  گروهی  به صورت  که 
روایتگر  توسط  دقیقه   ۱۰ حدود  در  انقالب  و  امام  از 
افراد  سواالت  دوستان  و  اینجانب  دوم:  می شود.  ارائه 
بروشور  البته  و  می کنیم.  پاسخگویی  را  کرده  تحصیل 
و کتابچه هایی هم هست که به متقاضیان ارائه می شود. 
یکی از مسائل موثر هم نمایشگاه عکس است که در زیرزمین واقع شده 
و روایتگر سیر زندگی حضرت امام را نشان می دهد که استقبال بسیار 
خوبی از آن صورت می گیرد و بیت امام در نجف، تحول علمی مثبتی بر 
پایه نظریات امام در حوزه نجف ایجاد خواهد کرد. قبل از فعالیت های 
این مرکز هیچ گونه ارتباطی بین حوزه نجف با شخصیت امام وجود 
دنیا  از  یا  بودند  که در نجف  امام  اینکه شاگردان  به خصوص  نداشت 
رفته اند یا در ایران مشغول به فعالیت هستند. لذا شاگردی از امام در 
کنند.  بیان  را  امام  نظریات  استادی  در کسوت  االن  که  نداشتیم  نجف 
لذا اسم امام در نجف برده نمی شد. متاسفانه عنادی هم بوده. بعد از 
تاسیس این مرکز علمی، این مرکز باعث شد تا نظریات امام در سطح 
را  علمی  عجیب  تحول  یک  و  شود  بیان  نجف  حوزه های  در  وسیعی 

توانسته ایم با نظریات امام در نجف ایجاد کنیم.

موسسه تنظیم و 
نشر آثارامام)ره( 

اقدام به خرید 
نماد دوران سیزده 
ساله تبعید امام 
خمینی)س( در 
عراق و دو بنای 
مجاور آن نموده 
تا به درک هویت 
دینی و روحانی 

انقالب اسالمی در 
انظار زائران کمک 

کند

روایت
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از نجف تا نجف 
روایت محمدعلی رحمانی عضو قدیمی بیت امام

حجت االسام والمسلمین محمدعلی رحمانی عضو قدیمی بیت امام و رییس پیشین بسیج مستضعفین است که با نظر امام به این سمت 
منصوب شد. وی خاطرات فراوانی از این بیت عظیم الشأن دارد و با جزییات دقیق آن ها را بیان می کند. چهلمین روز درگذشت حجت االسام 

والمسلمین سیدعلی اکبر محتشمی پور بهانه ای شد تا با وی گفت وگویی انجام دهیم. 

 در آسـتانه چهلمیـن روز درگذشـت حجـت االسـام و 
المسـلمین سـیدعلی اکبـر محتشـمی پور قـرار داریـم. بـا 
توجـه بـه اینکه شـما از نخسـتین سـال های نهضـت امام 
خمینـی)س( با مرحوم محتشـمی پور در کنـار امام امت 
بوده اید و سـابقه آشـنایی و دوسـتی حدود ۵0 سـاله دارید، 
بـرای مـا بفرماییـد کـه از نظـر شـما مهمتریـن ویژگی هـای 

مرحـوم محتشـمی پور چیسـت؟
در آسـتانه چهلمیـن روز درگذشـت یکـی از بـرادران فاضـل، 
دانشـمند، انقابـی و از یـاران باوفـا، مبـارز و مجاهـد امـام، قـرار 
گرفتـه ایـم. ایشـان در زمـره کسـانی اسـت کـه از آغـاز انقـاب 
امـام  حضـرت  انقـاب  معظـم  و  کبیـر  رهبـر  سـار  سـایه  در 
پـر  انـد و سـال های  بـوده  خمینی)رضـوان اهلل تعالـی علیـه( 
رنـج و مـرارت انقـاب را از سـال ۱۳۴2 تحمـل کـرده انـد و پـا بـه 
پـای امـام در حوزه هـای علمیـه قم و نجف اشـرف سـختی ها را 
دیـده انـد؛ و البته شـهد شـیرین پیـروزی انقاب اسـامی بر کفر 
جهانـی را هـم شـاهد و در طـول سـالیان پس از پیـروزی انقاب 
منشأ اثرهای زیادی هم بوده اند. من فقدان چنین استوانه ای 
از اسـتوانه های نهضـت رهبر کبیر انقاب، امـام خمینی)س(، 

را بـه همـه رهـروان راه امـام تسـلیت عـرض می کنـم.
بـرای مـا فقدان شـخصیتی مثـل آقای محتشـمی واقعا خیلی 
زود بـود و بـرای خانـواده رنـج کشـیده ایشـان هـم چنین اسـت. 
مـن بـه خاطـر ایـن می گویـم کـه دوران تبعیـد امـام در مدرسـه 
نـواب مشـهد طلبـه بودم و چـون اینهـا را دیـده ام، ذکر می کنم 
کـه بعـد از تبعیـد امـام رژیـم سـّفاک شـاه چـه جنایت هایـی 
مرتکـب شـد. بـرای ارعاب به حوزه ها و مدارس علمیه مشـهد 
ریختنـد و طلبه هـای جـوان را می گرفتنـد و بـه بهانـه سـربازی 
می بردنـد و در صحن مدرسـه کتـک می زدند و لباس های آنها 

را پـاره می کردنـد.
برای همه کسـانی که در سراسـر کشـور به نهضت امام پیوسـته 
بودنـد و بـه نحـوی مؤثـر بودند، نـه تنها از روحانیون سرشـناس 
بلکـه حتـی از طابـی کـه در مـدارس شهرسـتان ها هـم بودنـد، 
همیـن برنامـه را اجـرا می کردنـد و انتقامشـان را از کسـانی کـه 
پیـرو نهضـت خمینـی هسـتیم«، حتـی  فریـاد می زدنـد »مـا 
کسـبه، می گرفتنـد. مثـل پـدر مـن که یک کاسـب بـود ولی مؤثر 
بـود. از روزهایـی کـه به فیضیه ریختند، امام را بـه زندان بردند، 
آزاد شـد و بعد به بهانه کاپیتوالسـیون ایشـان را به ترکیه تبعید 
کردنـد، دسـت انتقـام رژیـم شـروع شـد و افـراد مؤثـر را تبعیـد 

می کـرد.
یکی از کسـانی که باید تبعید می شـد خانواده ما در شهرسـتان 
بـود کـه بایـد به گنبـد می رفتیـم. آن وقت ها می شـنیدم جلوی 
مغازه هایـی کـه بسـته بودنـد را دیـوار می کشـیدند و ایـن مغازه 
هرچـه داشـت، در بـازار تهـران جلـوی خیلـی مغازه هـا را دیـوار 
کشـیدند که جرأت نداشـته باشـند مغازه های خود را باز نکنند 

و اگـر هـم می آمدنـد فـوری آنهـا را دسـتگیر می کردند.
پـدرم می گفـت بـا این جّو ارعاب نکند اینهـا از لباس روحانیت 
بترسـند. البتـه مـن لبـاس روحانیـت نداشـتم ولـی تحصیـات 
حـوزوی داشـتم. مـن بـه پـدرم گفتـم نمـی خواهم طلبه شـوم 
و حـاال ایـن طـور می زننـد و لبـاس پـاره می کنند و بعـد از تبعید 
زمینـه  ولـی  کننـد.  کار  نیسـت می خواهنـد چـه  امـام معلـوم 
فراهـم شـد و چـون عمـوی مـن هـم در نجف بـود، پـدرم گفت 
ادامـه تحصیـل بدهـی؟  بـروی و آنجـا  بـه عـراق  می خواهـی 
تقریبـا اوایـل سـال ۴۴ مـن بـه عـراق رفتـم. سـختی های قاچاق 
رفتـن بـه عراق هم مسـأله هایی دارد ولی چون کانـون خانواده 
مذهبی بود توجیه داشت که آدم در راه مکتب و اسام از آغاز 

اسـام ایـن مرارت هـا را تحمـل کنـد.
امـام در ترکیـه تبعیـد  بـه نجـف رفتـم حضـرت  وقتـی بنـده 
بودنـد. فضـای آنجـا مثـل خـود ایـران بـود کـه مـردم حامـی 
اسـام بودند و به صحنه آمدند. اقشـار مختلف از سراسر کشور 
بـه امـام اظهـار عاقه می کردند اما وقتی نوبت شـکنجه، فشـار 
و دسـتگیری بـود، همـه در ایـن حـد حاضـر نبودنـد. حکومـت 
پهلـوی می خواسـت نـام امـام از صحنـه سیاسـی کشـور محـو 
مـن  کـه  وقتـی  همـان  امـا  بـود  کـرده  وسـیعی  تـاش  و  شـود 
بـه نجـف رفتـم دیدیـم کسـانی کـه از ایـران فـرار کـرده انـد و 
امـام بودنـد فریـاد آزادی  شـخصیت های مهمـی کـه همـراه 
می کشـند و توانسـته انـد در فضـای آزادتـری علیـه رژیـم شـاه و 

اقدامـات ایـن رژیـم فعالیـت کننـد.
حضـرت امـام کـه از ترکیـه بـه نجـف تبعیـد شـدند زمینـه برای 
حضـور طـاب انقابـی، فاضـل، سـختی دیـده و زنـدان رفتـه 
یـک  عـراق  چـون  باشـند.  رهبرشـان  کنـار  در  کـه  شـد  فراهـم 
کشـور زیارتـی اسـت، اوایـل رژیـم فکـر نمـی کـرد اینها بـرای چه 
می روند. یکی از این افراد آقای محتشـمی بود. من عضو دفتر 
امام در نجف بودم ولی بعد از انقاب از خود آقای محتشمی 
شـنیدم کـه بعـد از تبعیـد امـام تمـام تـاش رژیـم ایـن بـود کـه 
اسـمی از امـام در قـم بـرده نشـود. آقایـان محتشـمی، ناطـق 
نـوری، سیدمحمد هاشـمی و همه کسـانی که امـروز جزو فضا 
و آیات حساب می شوند و در حوزه علمیه قم درس می دهند 
می گوینـد مسـجد بـاالی سـر حـرم حضـرت معصومـه)س( 
برنامـه راه انداختند که شـب های جمعـه دعای کمیل و صبح 
دعـای ندبـه بخواننـد و آخـر آن نامی از امام بیاورنـد تا نام امام 
در قـم بـه فراموشـی سـپرده نشـود. یکـی از فعـاالن ایـن برنامه 
جوانـی بـه نـام »سـید علـی اکبـر محتشـمی پور« اسـت کـه از 

هجرت
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فصل نهم 

پدر 

همـان آغـاز شـیفته امـام بـود و خانـواده او شـیفته امـام بودنـد 
و محیـط تربیتـی اش هـم همیـن طـور بـود. بـا رحلـت آقـای 
بروجـردی مواجـه شـدند و ایشـان می گویـد وقتی با پـدرم برای 
تشـییع ایشـان بـه قـم رفتـم دیـدم بـرای فقـدان یـک مرجـع 
تقلیـد در ایـن شـهر جـای سـوزن انداختـن نیسـت و عاقه مند 
شـدم کـه روحانـی شـوم. گفـت در تهـران به مدرسـه مجتهدی 
رفتـم. آدم می بینـد کـه امـام چـه مراکـزی را از اسـاس بـرای 
پـرورش انقابیـون فراهـم کـرد. یکـی از شـاگردان امـام مرحوم 
مـن  می گویـد  محتشـمی  آقـای  اسـت.  مجتهـدی  اهلل  آیـت 
درس را از آنجـا شـروع کـردم. وقتـی صحبـت از امتیـازات افراد 
بـرای مرجعیت می شـد، آیـت اهلل مجتهـدی می گفت »آنچه 
خوبـان همـه دارنـد آیـت اهلل خمینـی)س( تنهـا دارد«. آقـای 
محتشـمی می گفـت ایشـان جـوری مطالـب را تنظیـم می کرد 
کـه مـا در انتخـاب مرجـع تقلیـد تردیـد نکردیم. چـون خودش 
درس اصـول و فقـه امـام بـوده و می گفتنـد عدالتخواهی، ظلم 
سـتیزی، مبـارزه بـا اسـتعمار و اسـتکبار و آزادی خواهـی بعـد از 

آقـای بروجـردی در آقـای خمینـی)س( متصـور اسـت.
قـم  علمیـه  حـوزه  وارد  سـالی  چـه  از  محتشـمی  آقـای   

کردنـد؟ شـرکت  اسـاتیدی  چـه  درس  در  و  شـدند 
ایشـان از سـال ۴2 وارد حـوزه علمیـه قـم شـده و درس هـا را در 
مدرسـه آقـای مجتهدی خیلی پایه ای و خـوب خواندند. آقای 
مجتهـدی واقعـا طلبه هـای خـوب، متدیّـن و متعّبـد تربیـت 
کردنـد. ایشـان می گویـد خودم و پدرم بـا خواهش گفتیم اجازه 
بدهیـد مـا بـه قـم برویـم. در دارالشـفاء اتـاق پیـدا می کننـد و 
اساتید خوبی مثل استاد فشارکی، فاضل هرندی، اعتمادیان، 
سـید ابوالفضـل موسـوی تبریـزی، آیـت اهلل جعفـر سـبحانی، 
آیـت اهلل گرامـی و مرحـوم آیـت اهلل فاضـل لنکرانـی انتخـاب 

اسـت. کرده 
امـام اواسـط سـال ۴۴ وارد نجـف شـدند و آقـای محتشـمی هم 
سـال ۴6 بـه نجـف رفتـه انـد. ظاهـرا محرم یـا ماه رمضـان بوده 
که در کرمانشـاه سـخنرانی می کردند و منبر خوبی هم داشـت. 
از آنجا به صورت قاچاق به نجف می روند و به مراد خودشـان 
می رسـند و بقیه سـطح را هم پیش اسـاتید باال گذرانده اسـت. 
چـون خـود مـن در حـوزه بـوده ام این شـخصیت ها را می دانم. 
هرکسـی درس اینهـا نمـی رفـت و کسـی کـه اهـل درس بـود و 
می خواسـت خوب درس بخواند و مدارج حوزه را درسـت طی 

کنـد به ایـن کاس هـا می رفت.
 مرحـوم آقـای محتشـمی پور در ایـن کاس هـا تـا چـه 

رفـت؟ پیـش  سـطحی 
ایشـان از نظر علمی مراحل بسـیار خوبی را طی کرد. در نجف 
پیـش مرحـوم آیـت اهلل شـیخ مجتبـی لنکرانـی رفتنـد. ایشـان 
یکـی از اسـاتید مهـم نجـف در درس هـای سـطح عالـی بـود. 
مرحوم حاج صدرا بادکوبه ای از افراد با شـخصیت علمی باال 
از دیگر اساتید آقای محتشمی در نجف بود. سال ۴6 سطح را 
کامـل به پایان رسـاند. یعنـی دیگر باید تحصیات عالی خارج 
را شـروع می کـرد. بعضی هـا سـطح را ناقـص می خواننـد و اگـر 
20 سـال هـم درس خـارج بروند به جایی نمی رسـند. اما مکرر 
ایشـان را می دیـدم کـه مشـغول درس و بحـث اسـت و کـم کـم 
می شـنیدم کـه ایشـان یکی از طلبه هـای مبارز خوب قـم بوده و 

بـه نجـف آمـده و درس می خواند.
آیـت اهلل میـرزا حسـن بجنـوردی هـم یکـی از مراجـع آن وقـت 
بود و شـاگردان نخبه ای هم داشـت و هرکس جرأت نمی کرد 
درس ایـن افـراد بـرود. اگـر کسـی آن درس را درک نمـی کـرد 
اصـا نمـی توانسـت اظهـار وجود کنـد و خود به خـود می رفت. 
مثـل ایـن اسـت کـه کسـی کنکـور دکتـرای حقـوق قبـول شـود. 

می شـود درس نخوانـد و بعـد از چهـار سـال مـدرک بگیـرد؟!
 ظاهـرا آقـای محتشـمی پور در کاس امـام و حـاج آقـا 

مصطفـی هـم شـرکت می کردنـد.

آیت اهلل حاج آقا مصطفی)رضوان اهلل تعالی علیه( معیاری 
بـرای شـناخت و جـذب طلبه های مبارز بود. از سـال ۴6 تا پاییز 
سـال 57 یکـی از شـاگردان مبـّرز و فاضـل حضـرت امـام و آیت 
اهلل حـاج آقـا مصطفـی، آقـای محتشـمی اسـت. هرکسـی در 
نجـف بـه امـام نزدیـک می شـد اولیـن سـفارش امـام ایـن بـود 
را دارد  کـه درس بخوانیـد و می گفـت مبـارزه جـای خـودش 
ولـی از مباحـث علمـی غافـل نشـوید. کسـانی هـم کـه دور امام 
جمع شـده بودند همه آدم های فرهیخته بودند. چون کسانی 
کـه حتـی در داخـل ایـران دنبـال تخریـب اطرافیان امـام بودند 

می گفتنـد اینهـا دنبـال مبـارزه بـوده انـد و درس نخوانـده اند.
آقـای محتشـمی یـک دوره اصـول آیت اهلل حـاج آقا مصطفی 
حـاج  اصـول  درس  از  جلـدی   9 کتـاب  یـک  کردنـد.  درک  را 
آقـا مصطفـی چـاپ شـده و همـه می داننـد یکـی از بهتریـن 
حوزه هـای اصولی بود که ایشـان درس می دادنـد. عاوه بر آن، 
بعـد از اینکـه سـطح را بـه پایـان رسـاندند در درس خـارج امـام 
شـرکت می کردنـد و تصاویـرش هـم هسـت. در واقـع ایشـان 

عصـاره مراتـب علمـی امـام و حـاج آقـا مصطفـی بـود.
و  یـک سـاعت  کـه  بـود  از طلبه هایـی  یکـی  آقـای محتشـمی 
نیـم بـه غـروب درس اصـول حـاج آقـا مصطفـی می رفتنـد، 
دو سـاعت و نیـم بـه ظهـر مرتـب درس امـام بودنـد و سـوم کـه 
گاهـی از آنهـا می پرسـیدیم می گفتنـد صبـح زود درس آیـت 
اهلل العظمـی میرزا حسـن بجنوردی شـرکت می کننـد. لذا هم 

بحث هـای فاضلـی هـم داشـت.
 سـال های مبـارزه در نجـف بـا چـه سـختی هایی مواجـه 

بودید؟
مـا فقـط در ایـران تحـت تعقیب نبودیـم و در عـراق هم خیلی 
مشـکات داشـتیم. عوامـل رژیـم شـاه کـه چهـره عـوض کـرده 
بودنـد، مثـل تیمـور بختیار اولین رئیس سـاواک، بـه آنجا آمده 
بـود و حـزب بعـث آن را آورده بـود کـه بـه رژیـم ایـران بگویـد 
مـا مخالفیـن تـو را جمـع کـرده ایـم. اینهـا کـه دنبـال نهضـت 
اسـامی نبودنـد؛ عوامـل رژیـم بودنـد و انقابیـون را هـم خوب 
می شـناختند. وقتـی تیمـور بختیـار بـه عـراق آمـد خواسـت بـه 

دیـدن امـام بیاید. قبا وقت خواسـته بـود و امام مخالفت کرد. 
از طریـق اسـتانداری نجـف بـا مراجع دیگـر ماقات کـرد و امام 

ماقـات را قبـول نکـرد.
بعـد در دوره ای وزیـر کشـور عـراق بـا جمعـی بـه ماقـات امـام 
آمدنـد و تیمـور بختیـار وسـط آنهـا خـودش را جـا داد. در ایـن 
ماقـات امـام با همه احوالپرسـی کرد و وقتی به این آقا رسـید، 
رد شـد. دیـد کـه امـام اعتنایـی نکـرد و گفـت مـن تیمـور بختیار 
هسـتم و دوسـت داشـتم بـا شـما ماقـات خصوصـی داشـته 
باشـم. امـام بـا همان صراحتی کـه در ایران هم داشـت، فرمود 
مـن با کسـی ماقات خصوصـی ندارم. گفت من می خواسـتم 
مطالـب تـازه ای را بـه شـما بگویـم. امـام گفـت مطالـب شـما 
کهنـه اسـت و بـرای مـن ارزشـی نـدارد. گفـت مـن از مبارزیـن 
ایـران هسـتم. امـام گفـت شـما جـزو مبارزیـن نبـوده ایـد و تـا 
مرفـق دسـتت بـه خـون ملـت ایران آغشـته اسـت؛ من با شـما 
حرفـی ندارم و رد شـد. بعد هم به وزیر کشـور عـراق پیغام داد 
کـه بـه چه مناسـبتی این آقا را بـا خودتان آورده ایـد؟ چرا با من 

هماهنـگ نکردید؟
 البتـه آیـت اهلل آقابـزرگ تهرانـی هـم راه نـداد. چـون 
پسـر او را کشـته بودند و گفت تا زمانی که مشـخص نشـود 
شـما قاتل پسـر مـن بوده ایـد یا نه، چـرا می خواهیـد با من 

ماقـات کنید؟
منظورم آزاری اسـت که دوسـتان ما می دیدند. وقتی برگشـت 
بغـداد بـرای اینکـه یـک جـوری پاسـخ امـام را داده باشـد بـه 
بهانـه ای کـه مثـا اینهـا مخالفیـن بعـث را تقویـت می کننـد، 
حکومـت را وادار کـرد همـه رفقـای مـا را دسـتگیر کردنـد. آیـت 
اهلل محمدرضا رحمت و دیگر رفقا را دسـتگیر کردند به بهانه 
اینکـه شـما نشـریه های ضـد بعثی هـم پخش می کنیـد. یعنی 
آن روز بـرای رفـت و آمـد، گذرنامـه و مسـائل دیگـر تحت فشـار 
می گذاشـتند ولـی یـاران امـام بـا صابـت بـه راه خـود ادامـه 

می دادنـد.
یکی از وفاداران به این راه مرحوم آقای محتشـمی بود و تمام 
سـختی ها را تحمل می کردند. ما به ایران رفت و آمد داشـتیم 
ولـی بـرای کارهـای انقابی هیچ وقت بـا گذرنامه نمی آمدیم. 
مثا بنده به الّشـار روبروی پاسـگاه تنومه می آمدم و کسـی بود 
کـه از تهـران بـه آبـادان پیش مرحوم آیـت اهلل قائمی می رفت 
و می دانسـت کـه بایـد کجـا بیایـد و مـا هـم می دانسـتیم چـه 
کسـی بـه آنجـا می آید تـا مثا یک کتـاب مفاتیـح را از ما بگیرد. 
اعامیـه و نامه هـا در کتاب هـا جاسـازی می شـد. بعد بـه تهران 

می آوردنـد و مراکـزی بـود کـه چـاپ و توزیع کند.
ایشـان هـم از نظـر مبارزاتـی جـزو نفـرات درجـه یـک بـود و هـر 
وقـت خطـر بود مسـئولیت را قبـول می کرد. یکـی از آن خطرها 
رسـاندن پیـام امـام در ایام حج به عربسـتان سـعودی بـود. آن 
سـال بـا آیـت اهلل محمدرضا ناصـری و تعداد زیـادی از رفقا به 
حـج رفتنـد کـه پیام امـام را منتقل کننـد و آقای ناصـری گرفتار 
شـد و دو سـال هم زندان سـعودی بود. ما خیلی تاش کردیم 
و کسـانی مثـل مرحـوم شـیخ علـی کاشـف الغطـا را دیدیـم و 
ایشـان از ملـک خالـد خواسـت و هدایایی برد که آقـای ناصری 

را آزاد کردنـد و بـه ایـران تحویـل ندادند.
 همه یـاران امام در نجـف همان طور که اشـاره فرمودید 
در کنـار کارهـای علمی، فعالیت هـای مبارزاتـی و مذهبی 
هـم داشـتند. اگـر خاطـره ای  در ایـن زمینـه بـه یـاد داریـد 

بـرای مـا بفرمایید.
اسـامی  سـاواک،  در  امـام  اسـناد  جلـدی  یـازده  کتـاب  در 
آقـای  آنهـا  از  یکـی  اسـت.  آمـده  را  نجـف  در  امـام  یـاران 
محتشـمی اسـت. ایشـان از سـال ۴2 تـا آخـر عمـرش یـک 
مبـارز مؤثـر بود. ویژگی بارز شـخصیت آقای محتشـمی پور 
ایمـان، تعهـد و صابـت اسـت. آقـای محتشـمی و خیلـی 
از بـرادران مـا کـه در عـراق بودنـد، بـه حـق افـراد متعهـد، 

ایشان از نظر علمی مراحل بسیار 
خوبی را طی کرد. در نجف پیش 

مرحوم آیت اهلل شیخ مجتبی 
لنکرانی رفتند. ایشان یکی از اساتید 
مهم نجف در درس های سطح عالی 

بود. مرحوم حاج صدرا بادکوبه 
ای از افراد با شخصیت علمی باال 
از دیگر اساتید آقای محتشمی در 
نجف بود. سال 4۶ سطح را کامل 
به پایان رساند. یعنی دیگر باید 
تحصیالت عالی خارج را شروع 

می کرد. بعضی ها سطح را ناقص 
می خوانند و اگر 20 سال هم 

درس خارج بروند به جایی نمی 
رسند. اما مکرر ایشان را می دیدم 
که مشغول درس و بحث است و 

کم کم می شنیدم که ایشان یکی از 
طلبه های مبارز خوب قم بوده و به 

نجف آمده و درس می خواند

هجرت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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متدّیـن و متعبـد بودنـد. کسـانی کـه در اطراف امـام بودند، 
شـعاع معرفتـی امـام در جـان آنهـا اثـر گذاشـته بـود. آقای 
محتشـمی و آقـای دعایـی جزو آنها هسـتند. اهـل اخاص 

و متخلـق بـه اخـاق اسـامی هسـتند.
آقـای محتشـمی تمـام ظهرهـا خـودش را بـه نمـاز جماعـت 
امـام می رسـاند و التزام داشـت که در نمـاز جماعت ظهر امام 
حضـور داشـته باشـد. بعـد هـم کـه درس حـاج آقـا مصطفـی 
می رفتنـد، بـا ایشـان و یـا جـدا، تمـام نمازهـای مغـرب و عشـاء 
آقـای بروجـردی را بـود و در تمـام مراسـم هایی کـه بـرای اهـل 

بیـت عصمـت و طهـارت گرفتـه می شـد حضـور داشـت.
از افتخـارات مـا آنجـا ایـن بـود که توفیق تشـرف به زیـارت حرم 
امیرالمؤمنیـن)ع( و بقیـه اهـل بیـت داشـته باشـیم. اگـر شـب 
جمعـه توفیـق پیـدا می کردیـم، می دیدیـم یکـی از کسـانی کـه 
در کربـا حضـور دارد، آقـای محتشـمی اسـت. یـک وقتـی یکی 
از اسـاتید معرفتـی خـود من وارد صحن حضرت امیر)ع( شـد 
و گفـت شـاید یـک روزی ایـن توفیق از من و شـما سـلب شـود و 
عـراق نباشـیم. شـما کـه هر شـب بـه زیـارت حضرت علـی)ع( 
از زیـارت امـام حسـین)ع(،  می آییـد؛ چـرا شـب های جمعـه 
حضـرت ابوالفضـل)ع( و شـهدای کربـا غافـل هسـتید؟ گفت 
ایـن  از  مـن  چـرا  کـه  می کشـید  حسـرت  می رسـد  روزی  یـک 

زیارت هـا بـاز مانـدم.
سـیره امـام ایـن بـود کـه در تمـام ایـام زیارتـی امـام حسـین)ع( 
کربا بودند. درس جای خودش بود. امام منظم ترین کرسـی 
درس را داشـت و شـاگرد پـرور بـود. ولـی امـام تنها کسـی بود که 
هـم واجبـات و هم تمام این سـنت ها را کامـل ادا می کرد. امام 
تـا زمانـی کـه در نجـف بود، هر شـب زیـارت امیرالمؤمنیـن)ع( 
را انجـام مـی داد. یـک وقتـی بـه امـام گفتـه بودنـد مراجـع ایـن 
طـور نیسـتند. امـام فرموده بـود من اینجا یک تبعیدی هسـتم 
و اگر از فرصت زیارت امیرالمؤمنین)ع( غافل شـوم یک وقت 
دیدیـد مـن را از اینجـا بیـرون کردند و جای دیگری فرسـتادند و 
دیگـر هرگـز توفیـق زیـارت پیـدا نکنـم. آیـا نبایـد این فرصـت را 

مغتنـم شـمرد؟! هرچه می خواهنـد بگویند.
شـاگردان امـام همیـن طـور بودنـد. آقـای محتشـمی در تمـام 
آقـا  حـاج  بـا  کـه  گاهـی  بـود.  حاضـر  کربـا  روی هـای  پیـاده 
مصطفـی پیـاده می رفتیـم، می گفـت آقـای محتشـمی هنگام 
بارهـا در  پاکـی اسـت.  راه رفتـن ذکـر می گویـد؛ خیلـی جـوان 
پیـاده روی هـای کربـا کمـاالت ایشـان را از حـاج آقـا مصطفـی 
و  می شـنیدیم. آقـای محتشـمی صـدای خوبـی هـم داشـت 
روضـه خـوب می گفـت. گاهـی در پیـاده روی کربـا کـه چند نفر 
یـک جـا جمـع می شـدیم، حـاج آقـا مصطفـی می گفـت اگـر 

حالـش را داری توسـل بخـوان و مـا اسـتفاده می کردیـم.
 یکـی دیگر از ویژگی های امام و شـاگردان ایشـان »سـاده 
زیسـتی« اسـت. آقای محتشـمی را در این زمینه چه طور 

دیدید؟
مـن گاهـی فکـر می کـردم آقـای محتشـمی چـون بچـه تهـران 
و پـدرش کاسـب اسـت، حتمـا وضـع مالـی ایشـان از بقیـه بهتر 
اسـت. ولـی متوجـه شـدیم کـه ایـن طـور نیسـت و ایشـان در 
زندگـی نجـف خیلـی سـختی می کشـد. خـدا بـه ایشـان توفیـق 

داده بـود و هـم صـورت زیبـا و هـم سـیرت پاکـی داشـت.
ایـن سـید بزرگـوار یـک حال خـوش عبادی داشـت و بـه »زهد« 
از  صحبـت  مناسـبتی  بـه  وقتـی  یـک  بـود.  کـرده  عـادت  هـم 
روزی  یـک  رحمانـی  آقـای  گفـت  و  شـد  نجـف  سـختی های 
می خواسـتم از خانه بیرون بیایم و همسـرم به من گفت ناهار 
هیـچ چیـزی نداریـم؛ دوری در خانه زد و گفت البته مختصری 
عـدس، لوبیـا و نخـود داریـم. گفـت آن روز غـذای مـا اینهـا بود. 
فـردای آن روز همسـرم گفـت دیگـر هیـچ چیـزی نداریـم. بعد 
از درس امـام بـه ایـن فکـر بـودم که چه چیزی بگیـرم و به خانه 
بروم. گفت چشـمم به حرم امیرالمؤمنین)ع( افتاد و گفتم از 

مـا ایـن جور پذیرایـی می کنید؟! همین طور که به سـمت حرم 
می رفتم آیت اهلل سـیدعباس خاتم به من رسـید و سـام کرد 
و گفـت امـروز از یـزد بـرای مـن وجوهـی رسـیده کـه بـه طلبه هـا 
بدهـم و از جیبـش دو دینـار پـول بـه مـن داد. آن موقـع تمـام 
حقـوق مـا سـه یـا چهار دینار بـود. گفت زیارتـم را انجـام دادم و 

بـا دسـت پر بـه خانـه رفتم.
هیـچ کـس نیامـد بگویـد ایشـان زّی طلبگـی نـدارد. اینهـا در 
حوزه ها مهم اسـت. کسـی نتوانسـت به دوسـتان ما انگی بزند 
چـون بعضـی از دوسـتان مـا در اوج تعبـد، تقـوا و پاکـی بودنـد. 
یکـی از آنهـا آقـای محتشـمی بـود و یکـی از آنهـا آقـای دعایـی 

اسـت کـه اآلن هـم قـدرش را نمـی داننـد.
 ایـن مـوارد مربـوط به قبـل از پیـروزی انقاب اسـت. اما 
بعـد از انقـاب هـم آقـای محتشـمی فعالیت هـای زیادی 
داشـته انـد. از جمله آنها تأسـیس حزب اهلل لبنان اسـت. 

فعالیـت ایشـان در ایـن زمینه چه طـور رقـم خورد؟
همـان زمـان هـم کـه نجـف بودیـم یکـی از کسـانی کـه بیـروت 
می رفـت و فعالیت هـای فرهنگـی بـرای انقـاب داشـت، آقای 
محتشـمی اسـت. از همـان وقـت آنجـا نفوذ داشـت. چه کسـی 
سیدعباس موسوی)اولین دبیرکل حزب اهلل لبنان( را معرفی 
کـرد؟ ایشـان گروهـی بـه نـام »قـوات مؤمنـه« از روحانیـون و 

مبارزیـن آنجـا درسـت کرد و اصـل حزب اهلل از این گروه اسـت. 
الحمـدهلل برکـت ایـن کار مبـارزه عملـی بـا رژیم صهیونیسـتی 
بـود. اسـرائیل فهمیـد وجـود ایـن عنصـر در سـوریه بـه عنـوان 

سـفیر نقشـه مبـارزه بـا اسـرائیل را خـوب پیـش برده اسـت.
ایشـان در جنـگ هـم نقش مهمی داشـت. بـرای اینکـه ارتباط 
نزدیکی با حافظ اسـد داشـت و حافظ اسـد به ایشـان گفته بود 
تـا مـن هسـتم اینجـا هـر کاری می توانید بـرای انقاب اسـامی 
انجـام بدهیـد و من پشـتیبانی می کنـم. اتفاقی که برای ایشـان 
افتاد انتقام اسـرائیل و آمریکا بود. اسـرائیل ید طوالیی در نفوذ 
دارد و مـن متأسـفم هـر شـب آقایـان در تلویزیـون می گویند ما 
چنیـن کـرده ایـم؛ دنیـا اینهـا را می شـنود. صهیونیسـت ها دام 

چیـده اند.
فعالیت هـای هسـته ای ایـران را بهانـه قـرار داده انـد. چنـد 
نفـر از شـخصیت های مـا بـه ایـن مقـام رسـیده انـد و آنهـا را 
شـهید کـرده انـد؟ نفـوذ چیسـت؟ وقتـی در دماونـد ایـن جور 
شـخصیت بـزرگ هسـته ای مـا را شـهید می کننـد، منافقیـن 
همـان طـور کـه در جنـگ بـه صـدام کمـک می کردنـد، امـروز 
هـم بـه عنـوان عوامـل اجرایـی یهـود و جـاده صـاف کن هـای 
موسـاد هسـتند و در داخـل کشـور ایـن جنایت هـا را مرتکـب 
می شـوند. مسـئولین امنیتـی مـا بایـد خیلـی فعـال باشـند و 

فقـط شـعار ندهنـد.

 بـه نظـر می رسـد ایشـان در ۱0 سـال پایانـی عمـر خـود 
امـام  آرمان هـای  سـر  بـر  اسـتقامت  هزینـه  نوعـی  بـه 
چیسـت؟ خصـوص  ایـن  در  شـما  نظـر  داد.  را  خمینـی)س( 
ایشـان در تهـران یـک دارالزهـرا)س( درسـت کـرده کـه وقـف 
اسـت. آقای محتشـمی هیچ وابسـتگی مادی و اسـتفاده مادی 
بـرای زندگـی خـودش و خانـواده اش نداشـت. آدم خالـص، 

مخلـص و مجاهـدی بـود.
مقـام معظـم رهبـری احتـرام ویـژه ای بـرای ایشـان قائـل بـود. 
وقتـی ایشـان کسـالتی پیـدا کـرده بـود، تنهـا کسـی از دوسـتان ما 
را کـه اطـاع دادنـد و در بیمارسـتان بـه دیـدن ایشـان رفـت، 
آقای محتشـمی بود. ولی عده ای همان را هم نمی توانسـتند 
ببیننـد. عـده ای که معلوم نیسـت به چه کسـی وصل هسـتند، 

زندگـی در تهـران را بـرای ایشـان تنـگ کردنـد.
کسـی کـه ایـن خدمـت بـزرگ را به انقاب و تشـکیل حـزب اهلل 
کـرده و در ایـام وفاتش سیدحسـن نصـراهلل پیام خیلی مهمی 
دادنـد. حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای پیام بسـیار خوبی نسـبت 

به ایشـان صـادر کردند. 
در دورانی که ایشـان به عراق رفت، از اینجا سـفارش کردند که 
دولـت انقابـی عراق هم حتی برای ایشـان اقامت دائم صادر 
نکـرد. هرکـس از دوسـتان من به عراق رفتنـد، می آمدند اینجا 
گریـه می کردنـد. گفتنـد آقـای محتشـمی در یـک خانـه پنجـاه 
شـصت متری بدون خدمات یک زندگی زیر صفر داشـت. چه 
کسـی به ایشـان کمک می کرد؟ جانباز هم بود، کسـی از ایشـان 
سـؤال کـرد کـه شـما چـه جـور زندگـی می کنیـد؟! ایشـان آدمـی 

نبـود که از کسـی بـرای زندگی اش چیـزی بخواهد.
گفـت می خواهـم بـه نجـف بـروم و منـزل امـام را از مظلومیت 
بیـرون بیاورم. ایشـان آنجا یک حوزه علمیه قـوی راه انداخت، 
اسـاتید خوبـی جمـع کرد و یک حـوزه را در آنجا احیـا کرد. حاج 
در نجـف  را  آقـای محتشـمی  فاتحـه  آقـا مجلـس  سـیدعلی 
گرفتند و همه شـخصیت های آنجا به ایمان، زهد، تقوا، پاکی، 
نجابت و رشـادت ایشـان شـهادت دادند. از امام خصلت های 
زیـادی را کسـب کـرده بـود و از نـور امـام بـه ایـن آدم تابیـده بود. 
لـذا مـرد فاضـل، متقـی، پرهیـزکار و متعبـدی بـود. ما ایـن جور 

افـراد کـم داریم.
مـا همیشـه آرزوی شـهادت داشـتیم و بارهـا در بسـیج گفتـم 
ایـام  امـا  ام  نکـرده  کاری  مـن  خدایـا  می گویـم  هـم  اآلن  و 
فعالیت هـای مـا قبـل از انقـاب بـه امیـد هیچ چیزی جـز خدا، 
پیـروزی انقـاب و تبعیـت از امـام امـت نبـود. همچنیـن ایامی 
کـه در بسـیج بنـده بـه امر امام مسـئولیت داشـتم، مگـر ذخیره 
ای شـود و مـا در قیامـت آبرویـی داشـته باشـیم و اال شـرمنده 

شـهدا هسـتیم.
خـدا خواسـت حجـت االسـام و المسـلمین محتشـمی پور 
بماند؛ و اال ایشـان باید در سـوریه شـهید می شـد اما سـعادت 
جانبـازی بـرای انقـاب را ایشـان از دیگـر دوسـتان مـا ربـود و 
بعـد هـم در خـط امـام ثابـت و اسـتوار باقـی مانـد. من ایشـان 
دنیـا  در  کـه داشـت رسـید.  آرزویـی  بـه  و  را شـهید می دانـم 
مـرد عزتمنـدی بـود و ان شـاء اهلل آنجـا هـم در کنـار سـفره 
اباعبـداهلل)ع( و مادرشـان صدیقـه اطهـر فاطمه زهـرا)س( و 
همنشـین اولیـاء و انبیـاء و امـام امـت باشـد کـه عمری بـا اینها 

مأنـوس بـود.
 ان شـاء اهلل خداونـد بـای کرونـا را از بیـن ببـرد ولـی مـا در ایـن 
ایـم؛ چـه در حوزه هـای علمیـه  زیـادی داشـته  راه ضایعاتـی 
و  بهداشـت  در  مـا  خواهـران  و  بـرادران  مجموعـه  در  چـه  و 
درمـان و همچنیـن قاطبـه کسـانی کـه مبتـا شـدند. امیدواریم 
خداونـد بـه لطـف و کرمـش کسـانی کـه اآلن مبتـا هسـتند را 
هـم شـفای عاجـل بدهـد؛ از جملـه اسـتاد حکیمـی کـه یکـی از 
شـخصیت های برجسـته ایـن نظـام و انقـاب و از یـاران بـزرگ 

امـام امـت بـوده و هسـت.

ایشان در تهران 
یک دارالزهرا)س( 
درست کرده که 
وقف است. آقای 
محتشمی هیچ 
وابستگی مادی 
و استفاده مادی 
برای زندگی 
خودش و خانواده 
اش نداشت. آدم 
خالص، مخلص و 
مجاهدی بود

هجرت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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به من گفتند من را برای نجف ساخته اند
روایت حجت االسالم و المسلمین قدرت علیخانی

و  زمینـه  خصـوص  در  مقدمـه  به عنـوان  لطفـا   
حجت االسـام  مرحـوم  بـا  خـود  آشـنایی  زمانـه 

بفرماییـد. محتشـمی پور 
بـه  را  محتشـمی پور  مرحـوم  وفـات  هـم  بنـده  ابتـدا  در 
از  بنـده  می کنـم.  عـرض  تسـلیت  ایشـان  عاقمه منـدان 
بودنـد،  فعـال  نجـف  در  امـام  کنـار  در  ایشـان  زمانی کـه 
افتخار آشـنایی با ایشـان را داشـتم. اما نزدیکی ما و ارتباط 
مـا از زمانـی زیـاد شـد کـه ایشـان پـس از حضـور امـام در 
قـم، در دفتـر ایشـان حضـور داشـتند. ایشـان به عنـوان یک 
عنصـر مـورد اعتماد امام به رتـق و فتق امور می پرداختند 
جریـان  در  و  نجـف  در  کـه  اتفاقاتـی  بـه  نسـبت  چـون  و 
نهضـت گذشـته بـود آشـنایی داشـتند، از جایـگاه ویـژه ای 

بودنـد. برخـوردار 
و  خصوصیـات  چـه  از  ایشـان  شـما  نظـر  بـه   
سیاسـی  و  فـردی  اخـاق  حـوزه  در  ویژگی هایـی 

بـود؟ برخـوردار 
آن  و  داشـت  ویـژه  خصوصیـت  یـک  محتشـمی  آقـای 
تعهـد بـه اسـام همـراه بـا شـجاعت و اخـاص بـود. آنچه 
همخوانـی  و  ایشـان  اخـاص  بـود،  شـاخص  ایشـان  در 

بـود. ایشـان  عملکـرد  و  اعتقـادات 
به واسـطه اعتمـادی کـه امـام نسـبت بـه ایشـان داشـت در 
دفتـر امـام جایگاه مهمی داشـت. تا جایی که بعـد از آقای 
برعهـده  را  کشـور  وزارت  مسـئولیت  ایشـان  نـوری  ناطـق 
گرفـت. در ایـن دوره هـم خیلـی بـا شـجاعت و صابـت 

مسـئولیتش را انجـام مـی داد.
بعد از وزارت کشور هم در صحنه ها و جبهه های مختلف 
فعـال بـود. مـا در دوره مجلـس ششـم در خدمـت ایشـان 
بودیـم. بـا دوسـتانی همچـون آقـای سـیدهادی خامنه ای، 
آقـای مجیـد انصـاری، آقـای کیـان ارثـی، همراه با ریاسـت 
محتشـمی  آقـای  بودیـم.  یکدیگـر  کنـار  در  کروبـی  آقـای 
بـه  نسـبت  همـواره  شـان  سـخنرانی های  در  دوره  آن  در 

آرمان هـای انقـاب ایسـتادگی می کـرد.

بـه  انقـاب  پیـروزی  از  پـس  ایشـان  دانیـد  مـی  چنان کـه 
عنـوان سـفیر در سـوریه اقـدام بـه پایه ریـزی جنبش هـای 
مقاومـت نمود. ایشـان در واقع بنیـان گذار حزب اهلل لبنان 
بـود کـه در ایـن راه مـورد تـرور قرار گرفت. ایشـان بخشـی از 
وجـود خـود را در مسـیر نهضـت و مقاومـت اهـدا کـرد و از 
همیـن رو بایـد ایشـان را »شـهید زنـده مقاومـت« خوانـد.     
در ادامـه فعالیت هـای سیاسـی ایشـان، به واسـطه برخـی 
اتفاقاتـی کـه رخ داد ایشـان کمـی دلتنـگ شـد و بـا وجـود 
آنکـه چیـزی را بیـان نمی کرد، احسـاس می شـد که ایشـان 
نسـبت بـه برخـی اتفاقـات دلگیـر و دلخـور هسـتند. مدتی 
هـم حسـینیه ایشـان را تعطیل کردند. لـذا به نجف رفتند. 
بـه قزویـن  را جهـت سـخنرانی  ایشـان  البتـه مـن خیلـی 
دعـوت می کـردم و ایشـان هـم بـا کمال میـل می پذیرفت. 
ایشـان هرجـا هم که صحبـت می کردند اعتقـاد و اخاص 
همـه  بـه  ایشـان  اخـاص  واقعـا  بـود.  مشـخص  شـان 

می چربیـد. دیگرشـان  ویژگی هـای 
 شما چه خاطره ای از برخورد با ایشان دارید؟

بنـده همـواره بـا ایشـان در تمـاس بـودم. تـا اینکـه توفیـق 
پیـدا شـد عـازم نجـف شـدیم و خدمـت ایشـان بودیـم.

مـن تـا آن زمـان نجـف نرفتـه بـودم. آنجـا میهمـان آقـای 
محتشـمی بودیم و با حاج سـیدعلی آقای خمینی همراه 

بودیم.
و  زیـارت  در  ایشـان  کـه  بـود  ایـن  بنـده  توفیقـات  از  یکـی 
آشـنایی با زیارتگاه ها در کنار ما بودند و ما از دانش ایشـان 
بهـره می بردیـم و همـه قبور ائمـه و یـاران و اصحاب عالم 
تشـیع را ما در معیت آقای محتشـمی دیدیم و شناختیم. 
در واقـع بـه نوعـی بـا تاریـخ تشـیع در کنـار ایشـان و تحـت 
هدایـت و راهنمایـی و معرفی ایشـان بیشـتر آشـنا شـدیم. 
بـه  داشـتیم  توفیـق  ششـم  مجلـس  دوران  در  همچنیـن 
همـراه آقـای محتشـمی و آقـای سـیدهادی خامنـه ای بـه 
همـراه خانـواده های شـان سـفری به چین داشـتیم. واقعا 
سـلوک ایشـان در سـفر هـم بـه گونـه ای بـود کـه تمـام ایـن 

همراهان  و  نزدیکان  معبر  از  همواره  شاخص،  افراد  بیشتر  هرچه  شناخت 
مرحوم  نزدیکان  و  همراهان  از  یکی  علیخانی  حجت االسام  می گذرد.  آنها 
محتشمی پور در طول تاریخ پس از انقاب اسامی است که در مورد خصوصیات 

اخاقی و ویژگی های ایشان به گفت وگو نشست.

ویژگـی هـا را در سـفر هـم از ایشـان می دیدیـم. در طـول 
ایـن سـفر جـز صفـا و صمیمیمـت و اخـاص و محبـت 
چیـزی از ایشـان ندیدیـدم. ایشـان چـه در نماز، چـه صفا و 
صمیمیمـت، و چـه رفتـار بـا خانـواده واقعـا نمونـه بودند. 
یکـی از دوسـتان نزدیـک و همـراه همیشـگی ایشـان آقـای 
ایشـان  همـراه  همـواره  کـه  بودنـد  خامنـه ای  سـیدهادی 
بودنـد و در بسـیاری از جلسـات حسـینیه دارالزهـرا ایشـان 

سـخنران بودنـد. 
 به موضـوع حضورتان در نجف اشـاره کردید. لطفا 
بفرماییـد وضعیـت زندگـی ایشـان در نجـف چگونـه 

بود.
در کنار اخاص ایشـان که عرض شـد، ویژگی دیگر ایشـان 
سـاده زیسـتی ایشـان بود. زمانی که ایشـان برای ناهار ما را 
در نجـف بـه اتفـاق حـاج سـید علـی آقـای خمینـی دعوت 
کردند، کل منزل ایشـان 70 متر نبود. آنچه من دیدم یک 
اتاقـی بـود که ما نشسـته بودیـم و یک پرده ای که آن سـوی 
ساده زیسـت  واقعـا  ایشـان  بودنـد.  نشسـته  خانم هـا  آن 
البتـه  بودنـد.  غـروب ایشـان هـم ناگهانـی وسـخت بـود. 
ایشـان زندگیـش بـه شـکلی بـود کـه گویـی همـواره آمـاده 

سـفر بـود و هیـچ دلبسـتگی بـه تعلقـات دنیا نداشـت.
 آموزه های مرحوم آقای محتشـمی برای مسئولین 

امروز چیست؟
اولیـن آمـوزه همـان اخـاص و گذشـت و فـداکاری و سـاده 
زیسـتی اسـت. همچنیـن ایشـان هـم صریـح بودنـد و هـم 
صداقـت داشـتند. در واقـع ایشـان نوعـی صابتـی داشـت 

کـه نشـات گرفتـه از همـان اخـاص ایشـان بـود.
 جنـس ارادت ایشـان نسـبت بـه امـام)س( چگونه 

؟ بود 
از دوسـتان  کـه  بـود. آن طـور  امـام  واقعـا محـو در  ایشـان 
زندگـی  امـام  سـبک  همـان  بـه  ایشـان  بودیـم،  شـنیده 
کـه  بـود  امـام  معنویـت  در  محـو  ایشـان  واقعـا  می کـرد. 
از  برگرفتـه  هـم  موضـوع  ایـن  کـه  می کنـم  تاکیـد  بازهـم 
اخـاص ایشـان بود. ایشـان نسـبت بـه خانـواده هم همان 
روشـی را داشـت کـه امـام داشـت. جـا دارد اینجـا از نقـش 
همسـر بزرگوار ایشـان هم به نیکی یاد کنیم. واقعا همسـر 
بسـیار  محتشـمی،  مرحـوم  جانبـازی  بـه  باتوجـه  ایشـان 
فـداکاری کردنـد کـه تنهـا بایـد اجـر خـود را از حضـرت زهرا 

بگیـرد.
 شـما کدامیـک از دوره هـای حیـات سیاسـی و فردی 

ایشـان را برجسـته تر می دانیـد؟
بـه نظـر بنـده برجسـته ترین دوره حیات ایشـان، همین 
دوره حضـور در نجـف بـود. ایشـان همـه چیـز را رها کرد 
و دل بـه امیرالمومنیـن و ائمـه اطهـار بسـت و همیـن 
اخـاص ایشـان را بـه نجـف کشـاند. و ایـن یـک توفیـق 
بـود. واقعـا عشـق و عاقه ایشـان همین بـود. دل کندن 
بـه  اسـت.  سـختی  بسـیار  کار  و...  وامکانـات  زندگـی  از 
اعتقـاد مـن ایـن اواخـر حیـات ایشـان شـاخص و زبانـزد 
بـود. بنـده در یـک مکالمـه تلفنـی کـه با ایشـان داشـتم، 
ایشـان بـه مـن فرمود که "مـا را برای نجف سـاخته اند". 
از خداونـد می خواهـم کـه از اخـاص و پاکـی ایشـان بـه 
مـا هـم عطـا کنـد و بـرای بازمانـدگان و خانـواده ایشـان 

طلـب صبـر دارم.

ایشان واقعا محو 
در امام بود. 

آن طور که از 
دوستان شنیده 

بودیم، ایشان به 
همان سبک امام 
زندگی می کرد. 

واقعا ایشان محو 
در معنویت امام 

بود که بازهم 
تاکید می کنم 

که این موضوع 
هم برگرفته از 

اخالص ایشان بود

هجرت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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»مرحوم آقای محتشمی مجتهد بود
گفت و گو با آیت اهلل سید محمد سجادی 

سـابقه  بفرماییـد  سـجادی  اهلل  آیـت  حضـرت   
آشـنایی حضـرت عالـی بـا مرحـوم محتشـمی پـور 

میگـردد؟ بـاز  دورانـی  چـه  بـه 
ِبـاهللِّ  ِإال  ُقـّوَه  َو ال  َل  َحـوْ الّرِحیـمِ وال  الّرْحمـنِ  ِبْسـِم اهللِّ 
الّطیِِّبیـن  آلِـِه  و  ـٍد  ُمَحمَّ َعلـی  َصلَّـی  و  اْلعِظیـِم  اْلَعِلـیِّ 
الّطاِهِریـَن مـا زمانـی کـه از ایـران عـازم نجـف شـدیم در 
نجـف اشـرف بـا حضـرت آقـای محتشـم رفیـق شـدیم 
و معمـوال بعـد از درس هـای حضـرت امـام هـر روز بـا 
مباحثـه  هـم  سـالها  و  داشـتیم  طلبگـی  مباحثـه  هـم 
ای یکدیگـر بودیـم یعنـی یـک عمـری را الحمـد هلل در 
نجـف اشـرف در کنـار حـرم حضـرت امیرالمونیـن و این 
رفیق عزیز گذراندیم و حشـر و نشـر خوبی داشـتیم خدا 

کنـد. رحمتشـان 
 حضـرت آیـت اهلل سـجادی بفرماییـد در حیطـه 
درس و بحـث علمـی و فقهـی مرحـوم محتشـمی 

پـور را چطـور ارزیابـی مـی کننـد؟
وصاحـب  خلـق  آرام،خـوش  انسـان  بسـیار  اوال  ایشـان 
فضـل بودنـد و در فضـای درس هـم بـا جدیـت آمـوزه 
هـای امـام را دنبـال میکردنـد و مـا هـم در مباحثـات ، 
بسـیار از ایشـان اسـتفاده میکردیم.ایشـان در فضـای در 
حـوزوی بسـیار جـدی بودنـد یعنـی یـک مجتهـد مسـلم 
درس  خـوب  شـاگردان  از  و  معرفـت  بـا  فقیـه  ،یـک 
خمینـی  مصطفـی  آقـا  حـاج  مرحـوم  و  امـام  حضـرت 

بودنـد.
 در کاس درس حـاج آقـا مصطفـی هـم حضـور 

داشـتند؟ فعـال 
بلـه مـا عصـر ها خدمـت حاج آقـا مصطفی میرسـیدیم 
و ایشـان درس اصـول را ارائـه مـی دادنـد و قبـل از ظهـر 

نیـز حضـرت امـام فقـه تدریس مـی کردند.
بـه  نجـف  در  امـام  حضـرت  حضـور  هـا  روز  آن   
نوعـی آغـاز گـر حرکتـی جدیـد بود.لطفا کمـی حال 
هـوای آن روز هـای نجـف ،چگونگـی برنامـه ریـزی 
هـا و مناسـبات و نحـوه  هماهنگی های خود با  سـایر 

همراهـان امـام را تشـریح بفرماییـد.
اجـازه بدهیـد بنده عـرض کنم مرحوم آقای محتشـمی 

پـور بـاز مصادیق این آیه شـریفه هسـتند:
َعَلیـِه     

َ
اهللَّ عاَهـُدوا  مـا  َصَدقـوا  ِرجـاٌل  الُمؤِمنیـَن  ِمـَن 

َفِمنُهـم َمـن َقضـٰی َنحَبـُه َوِمنُهـم َمـن َینَتِظـُر  َومـا َبدَّلـوا 
﴾2۳ َتبدیـًا﴿

خداونـد در ایـن آیـه هـر کسـی را مـرد نمیدانـد و رجـل 
را بـه افـراد خاصـی اطـاق میکنـد اینکـه در جایـی دیگـر 

: میفرماینـد 
ِّ
َ

ِرَجاٌل ال ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرٌة َوال َبْیٌع َعْن ِذْکِر اهلل
یا در جایی دیگر می فرمایند :

ْقَصی اْلَمِدیَنِة 
َ
َوَجاَء ِمْن أ

کـه داسـتان آن حبیـب نجـار در سـوره مبـارک ))یـس(( 
بیـان مـی شـود کـه شـهید راه دیـن شـد و  آمـد و گفـت : 

اْلُمْرَسـِلیَن... اتَِّبُعـوا 
جـذب  اشـرف  نجـف  در  هـم  امـام  حضـرت  حواریـون 
امـام  حضـرت  نهضـت  اهـداف  و  ایشـان  هـای  آرمـان 
بودند،بـه نوعـی  جاذبه حضرت امام آنها را گرد ایشـان 
در نجـف اشـرف جمـع کـرده بود.حواریونـی بودنـد کـه 

و  عبـادت  اهـل  هـم  و  بودنـد  بحـث  و  درس  اهـل  هـم 
معنویـات بودنـد در واقـع در زمـره کسـانی بودنـد کـه َو 
وَُّلـوَن ِمـنَ اْلُمهاِجریـَن َو اأْلَْنصـاِر بحسـاب 

ـاِبُقوَن اأْلَ السَّ
علمـا  و  ها،فضـا  طلبـه  بسـیاری  از  واقـع  در  آینـد  مـی 
و  بودنـد  امـام  حضـرت  فدایـی  داشـتند.واقعا  سـبقت 
همـه چیزشـان را فـدای راه امام، نهضـت امام و اهداف 
بـود  اسـام  احـکام  برقـراری  و  برپایـی  همـان  کـه  امـام 
میکردنـد . پروانـه وار گـرد حضـرت امـام میچرخیدنـد 
و ایـن ویژگـی هـای نهضـت امـام بـود کـه چنیـن اقتضـا 
روحانیـون  عنـوان  بـه  نجـف  در  گروهـی  یـک   . میکـرد 
خارج کشـور تشـکیل شـده بـود کـه آقایان محتشـمی پور 
، فردوسـی ، دعایـی و سـایر روحانیـون که یـک مجموعه 
ده الـی بیسـت نفـره بودنـد در ایـن زمینه فعـال بودند و 
وَُّلوَن هسـتند. خداوند 

ـاِبُقوَن اأْلَ ایشـان مصداق بـارز السَّ
در قـرآن می فرماینـد بیـن آنهایـی کـه قبـل از پیـروزی و 
هجـرت و حکومـت پیامبـر به نهضت حضرت پیوسـتند 
بـا آنهایـی که بعـد از تشـکیل حکومت می آینـد، تفاوت 

وجـود دارد.
بودنـد  افـرادی  از جملـه  پـور عزیـز  مرحـوم محتشـمی 
کـه از ابتـدای نوجوانـی و جوانـی بـه امـام و نهضـت امام 
ملحـق شـدند و بعـد هـا هـم بـه پاریـس آمدنـد و همراه 
حضـرت امـام بـه تهـران بازگشـتند کـه مـا بقـی داسـتان 
بـا   ، ایشـان یـک رجـل مبـارز  را همـه میداننـد.در واقـع 
بـا  ایـن مسـیر  را در  کـه عمـر خـود  بـود  و آگاه  بصیـرت 

بکنـد. اسـتقامت صـرف نمود.خـدا رحمتشـان 
 حـاج آقـا ارزیابی شـما از خصایـص و ویژگی های 
منحصـر بـه فـرد آقـای محتشـمی پـور در آن مقطـع 

حسـاس چگونه اسـت؟
وَُّلـوَن 

اأْلَ ـاِبُقوَن  السَّ مصـداق  ایشـان  کـه  کـردم  عـرض 
امـام در آن روز هـا در  بودنـد .چـرا کـه حضـور در کنـار 
نجـف هزینـه داشـت یعنـی هزینـه حضـور در کنـار امـام 
آزار  و  اذیـت  بـرای  عاملـی  امـام  حواریـون  حلقـه  در  و 
گاهـا  کـه  آمـد  مـی  حسـاب  بـه  امـام  دشـمنان  سـوی  از 
بایـد  بـه درگیـری فیزیکـی هـم کشـیده میشـد در واقـع 
عـرض کنـم کـه آن روزهـا، روز هـای بسـیار پـر تاطمـی 
در نجـف اشـرف بود.امـا هیـچ کـدام از رفقـا نسـبت بـه 
احسـاس  هیـچ  و  ضعـف  احسـاس  هیـچ  مسـیر  ایـن 
ایـن راسـتا واقعـا فانـی در امـام و  شـکی نداشـتند و در 
در نهضـت امـام بودنـد.در خـط مقـدم این مبـارزات در 
آن روز هـای نجـف مرحـوم محتشـمی پـور عزیـز بودنـد 
کـه واقعـا بـا ایمـان و بـا صبـر و بـا طمانینـه و بـا عقـل و 

ذکاوت و درایتـی که داشـتند سـعی میکردنـد دل امام را 
گـرم کننـد و امام را خوشـحال بکنند و رفتار و کردارشـان 
در نجـف طـوری باشـند کـه موجـب رضایت خـدا و امام 

باشـد.
و  ،متواضـع  آرام   ، خلـق  خـوش  انسـان  بسـیار  ایشـان 
معقـول بود.حـرکات و رفتـار ایشـان طـوری بـود که هیچ 
گاه حرکـت غیـر معقولـی از ایشـان مشـاهده نمـی شـد، 
بنـده کـه سـال هـا بـا ایشـان هـم مباحثـه ای بـودم  غیـر 
در  ندیـدم  چیـزی  ایشـان  از  فقـه  و  علـم  بـر  تمرکـز  از 
عیـن حـال اهـل زیـارت و عبـادت و کار خیـر بودنـد. خـدا 

بکنـد. رحمتشـان 
نجـف  در  کـه  امـام  حواریـون  مرکـزی  هسـته  از   
از  ،بعـد  میکردیـد  تلمـذ  امـام  محضـر  در  اشـرف 

داریـد؟ ای  خاطـره  چـه  انقـاب 
آقـای محتشـمی پـور پاریـس بودنـد و مـا باهـم همـراه امام 
بـه ایـران بازگشـتیم، و ایشـان در ابتـدا در دفتـر امـام در قـم 
مسـتقر بودنـد و بعـد هـا هـم در کسـوت وزارت و وکالـت 
فعـال بودنـد قبـل از آن هـم کـه بـه سـوریه رفتنـد ، در واقـع 
ایشـان همیشـه در متـن انقـاب حضـور فعـال داشـتندو در 
مواضـع و مواقـع مختلـف و کارهـای مختلففعـال بودنـد، و 
نکتـه قابـل بیـان ایـن اسـت کـه ایشـان در تمـام ایـن مسـیر 
ثابـت قـدم بودنـد و هیـچ گرایشـی بـه هیـچ گروهـی و هیـچ 
جهتـی پیـدا نکردنـد و در همـان راه امـام کـه راه اسـام بـود 
ماندنـد و از دنیـا رفتند.ایـن اواخـر هـم که هجـرت به نجف 
کردنـد و سـال ها در جـوار حضـرت امیرالمومنیـن بودنـد ، 
در همـان بیـت امـام بـه منظـور حفـظ آثـار و امـورات دفتـر 

امـام مشـغول بودنـد.
فکـر  کـه  ای  مسـئله  یـا  نکتـه  انتهـا  در  آقـا  حـاج   
میکنیـد الزم اسـت بفرماییـد و بفرماییـد کـه به نظر 
شـما جامعـه امـروز چـرا و بـه چـه شـکل بـه امثـال 

دارد؟ نیـاز  پـور  محتشـمی  مرحـوم 
درواقـع فکـر میکنـم کـه این نهضـت باید مجـددا برای 
نسـل جدیـد تبییـن بشـود.چرا کـه گمـان میکنـم نسـل 
جدیـد درک درسـتی نسـبت بـه ایـن نهضـت نـدارد ، 
اینکـه ایـن نهضـت چـرا شـکل گرفتـه و بـه چـه علـت 
حـال  شـرح  بیـان  میکنـم  فکـر  اسـت.  افتـاده  اتفـاق 
مرحـوم محتشـمی پـور بـرای نسـل جدیـد کمـک کنـد 
گذشـتگی  خـود  از  و  هـا  فـداکاری  بـه  نسـبت  بهتـر  تـا 
هـا بـرای بـه ثمـر نشسـتن نهضـت معرفـت و اطـاع 
حاصـل شـود. بخاطـر دارم کـه در اولیـن سـفری کـه بـه 
مکـه مکرمـه مشـرف شـدیم امـام اعامیـه ای دادنـد 
آنجـا  در  و  سـاله  پانصـد  و  دوهـزار  هـای  جشـن  بـرای 
چقـدر مرحـوم محتشـمی پـور و آقـای ناصـری کـه در 
انتشـار  بـرای  هسـتند  یـزد  جمعـه  امـام  حاضـر  حـال 
کـه  اسـت  میکشـیدند.این  زحمـت  هـا  اعامیـه  ایـن 
از  بعـد  و  فتـح  از  قبـل  افـراد  جایـگاه  مینکـم  عـرض 
فتـح متفـاوت اسـت. بعـد از فتـح نفـوذی هـا آمدنـد و 
همـه جـا را گرفتنـد کـه بقـول امـام کـه میفرمودنـد به نا 
محـرم هـا ندهیـد : خیلـی از مواضـع به دسـت نا اهان 
و نامحرمـان انقـاب افتـاد. ولـی آقـای محتشـمی پـور 
هیـچ تزلزلـی در ایـن عقیـده و خـط پیـدا نکردنـد تـا از 

دنیـا رفتنـد. خـدا رحمتشـان کنـد.  

ایشان بسیار 
انسان خوش 
خلق ، آرام ،متواضع 
و معقول بود.

حرکات و رفتار 
ایشان طوری 
بود که هیچ 
گاه حرکت غیر 
معقولی از ایشان 
مشاهده نمی شد، 
بنده که سال ها با 
ایشان هم مباحثه 
ای بودم  غیر از 
تمرکز بر علم 
و فقه از ایشان 
چیزی ندیدم در 
عین حال اهل 
زیارت و عبادت و 
کار خیر بودند

هجرت

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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  مبارزات انقابی 
اذان  )هنـــگام   ۱۳25 خـــرداد   2۸ متولـــد 
مغـــرب بیســـت و یکـــم مـــاه مبـــارک رمضـــان 
۱۳66 ق( در خیابـــان مولـــوی تهـــران، انتهـــای 
ــاج غامعلـــی  ــه حـ ــردوس، کوچـ ــاغ فـ ــان بـ خیابـ
متولـــد شـــد؛ نـــوه آقـــا ســـید علـــی چلـــه دوان از 
اســـتادان خوش ســـلیقه قالـــی کاشـــان و فرزنـــد 
پخـــش  بـــا  کـــه  بـــود  نوجـــوان  حســـین.  ســـید 
ــات  ــرح اصاحـ ــان طـ ــت در جریـ ــه و تراکـ اعامیـ
ـــل  ـــید. اوای ـــت را چش ـــن بازداش ـــم اولی ـــی طع ارض
مهرمـــاه ۱۳۴2 در همـــان ســـال قیـــام و اعتـــراض 
ــا فروردیـــن ســـال  وارد حـــوزه علمیـــه قـــم شـــد تـ
خـــرداد  تـــا   ۱۳۴7 مهرمـــاه  از  مجـــددا  و   ۱۳۴6
ــث  ــه درس و بحـ ــم بـ ــه قـ ــوزه علمیـ ۱۳۴۸ در حـ
دوره  در  داد.  ادامـــه  مختلـــف  رشـــته های  در 
فتـــرت هـــم یـــک ســـال و ســـه ماهـــی در حـــوزه 
ـــود. اســـناد ســـاواک نشـــان  ـــه نجـــف اشـــرف ب علمی
می دهـــد مامـــوران ســـازمان اطاعـــات و امنیـــت 
رژیـــم پهلـــوی در ســـال ۱۳۴6 بـــه او حســـاس شـــده 
بودنـــد امـــا علیرغـــم تـــاش بـــرای ردیابـــی اش 
چیـــزی دستگیرشـــان نشـــده بـــود. بـــا ایـــن وجـــود 
تـــا  بـــود  ســـاواک  نظـــر  زیـــر  تحرکاتـــش  تمـــام 
ــات  ــن گزارشـ ــه در آخریـ ــاب چنانکـ ــروزی انقـ پیـ
اســـت:  آمـــده   )57.7.25( ســـاواک  مأموریـــن 
»علی اکبـــر محتشـــمی یکـــی از عناصـــر فعـــال و 
منحرفـــی اســـت کـــه فعالیت هـــای شـــدیدى را 

ــد…«  ــی کنـ ــال مـ ــران دنبـ ــه ایـ علیـ
ــث  ــت و در بحـ ــف بازگشـ ــه نجـ ــال ۱۳۴۸ بـ سـ
درس  و  خمینـــی  امـــام  حضـــرت  )بیـــع(  فقـــه 
اصـــول آیـــت ااهلل حـــاج ســـید مصطفـــی خمینـــی 

ــرد.  ــرکت کـ شـ
از اواخـــر ســـال 5۱ مـــاه رمضـــان و محـــرم و 
صفـــر بـــا حـــاج شـــیخ اســـماعیل فردوســـی پور 
بـــراى تبلیغـــات و فعالیت هـــاى سیاســـی اســـامی 

بـــه کویـــت رفـــت. در  محتشـــمی پور اواخـــر ســـال 
۱۳5۱ و اوایـــل ۱۳52 بـــا جمعـــی از روحانیـــون 
دیگـــر همچـــون ســـید محمـــود دعایـــی، ســـید 
حمیـــد روحانـــی، محمدحســـین امائـــی، شـــهید 
محمـــد منتظـــرى و… »ماهنامـــه ۱5 خـــرداد« 
بیـــروت چـــاپ می شـــد  کـــه در  کـــرد  را منتشـــر 
و مســـئولیت چـــاپ و ارســـال آن بـــه کشـــورهاى 

مختلـــف بـــا محتشـــمی پور بـــود.
در  فعالیـــت  و  دمشـــق  در  ماموریـــت    

یـــس ر پا
بـــه  را  مأموریتـــی  امـــام   ۱۳57 ســـال 
از  یکـــی  کردنـــد.  محـــول  محتشـــمی پور 
بـــراى  زمینـــه  ایجـــاد  ماموریـــت  اولویت هـــای 
اقامـــت امـــام در ســـوریه و شـــهر دمشـــق بـــود. 
اولیه شـــان  نظـــر  عـــراق،  تـــرک  از  پـــس  امـــام 
پاریـــس  و  کویـــت  بـــود.  ســـوریه  بـــه  هجـــرت 
کشـــورهایی بـــود کـــه در مراحـــل بعـــدى تصمیـــم 
گرفتـــه شـــد. محتشـــمی پور مامـــور رایزنـــی در ایـــن 
ــرای  ــام بـ ــوی امـ ــز از سـ ــی نیـ ــا پیامـ ــد امـ ــاره شـ بـ
یاســـر عرفـــات، رئیـــس ســـازمان آزادی بخـــش 
اقامـــت  عرفـــات  پیشـــنهاد  داشـــت.  فلســـطین 
امـــام خمینـــی در شـــهر بعلبـــک لبنـــان بـــود. چـــون 
مـــردم بقـــاع، شـــیعه هســـتند و نزدیکـــی زیـــادى 
ـــک  ـــات بعلب ـــد، عرف ـــی دارن ـــام خمین ـــکار ام ـــا اف ب
»اگـــر  گفـــت:  و  مـــکان مناســـبی می دانســـت  را 
امـــام بـــه لبنـــان بیاینـــد تمـــام نیروهـــاى ســـازمان 
الفتـــح در خدمـــت امـــام قرارمی گیرنـــد و ایشـــان 
می تواننـــد بـــدون هیـــچ مانعـــی بـــه مبـــارزه خـــود 
ادامـــه دهنـــد.« در میانـــه ایـــن ماموریـــت امـــام 
بـــه  و  بـــه فرانســـه گرفتنـــد  بـــه ســـفر  تصمیـــم 
ــود در  ــرده بـ ــه کســـب تکلیـــف کـ محتشـــمی پور کـ
ـــال  ـــد را دنب ـــظ اس ـــا حاف ـــی ب ـــد و رایزن ـــوریه بمان س
ـــا بـــه پاریـــس بـــرود، فرمودنـــد: »بـــه پاریـــس  کنـــد ی

بیاییـــد.«

روز  یـــک  محتشـــمی پور  نوفل لوشـــاتو  در 
ــا و گیرنـــده مطالـــب  مســـئول پاســـخگوى تلفن هـ
از داخـــل کشـــور و بالعکـــس بـــود و روز بعـــد در 
»کشـــان« پذیـــراى میهمانـــان امـــام در پاریـــس 
راهنمایـــی  نوفل لوشـــاتو  بـــه  را  آن هـــا  و  بـــود 
نـــه و  تـــا  نـــه  می کـــرد. هـــر روز صبـــح ســـاعت 
نیـــم هـــم خدمـــت حضـــرت امـــام مـــی رســـیدند 
ایشـــان  عـــرض  بـــه  را  مســـائل  و  اطاعـــات  و 
می رســـاندند و دســـتورهاى امـــام بـــراى ایـــران و 
ـــی را  ـــخنرانی های ـــد. س ـــت می کردن ـــارج را دریاف خ
کـــه امـــام در خـــال روز داشـــتند بـــا صـــداى اصلـــی 
بـــا تلفـــن بـــه ایـــران مخابـــره می کردنـــد و صـــداى 
امـــام همـــان روز در دانشـــگاه و ســـایر مناطـــق شـــهر 
بـــا بلندگـــو پخـــش می شـــد. مســـئولیت مســـتقیم 
»اتـــاق ارتباطـــات« بـــه عهـــده محتشـــمی پور و 

بـــود. فردوســـی پور 
  مسئولیت های اوایل انقاب

بـــا بازگشـــت امـــام بـــه میهـــن در ۱2 بهمـــن 
۱۳57 و پیـــروزی شـــکوهمند انقـــاب اســـامی، 
محتشـــمی پور در دفتـــر امـــام خمینـــی در قـــم 
مشـــغول بـــه کار شـــد. در 2۸ اردیبهشـــت ۱۳59 بـــا 
حکـــم امـــام بـــه عضویـــت هیـــات منتخـــب امـــام 
بـــرای بررســـی بنیـــاد مســـتضعفان درآمـــد. در 
ــاد مســـتضعفان،  ــر فعالیـــت در بنیـ ــای آخـ روزهـ
یـــک هفتـــه پـــس از آغـــاز جنـــگ تحمیلـــی بـــه 
ایـــران  اســـامی  جمهـــوری  صـــدای  مدیریـــت 

ــد.  ــوب شـ منصـ
در حکـــم انتصـــاب او در تاریـــخ هفتـــم مهرمـــاه 

۱۳59 آمـــده اســـت:
علی اکبـــر  ســـید  حجت االســـام  »جنـــاب 

افاضاتـــه  دامـــت  محتشـــمی پور 
و  کشـــور  فوق العـــاده  وضـــع  مناســـبت  بـــه 
بـــرای هـــر چـــه بهتـــر هماهنـــگ نمـــودن رادیـــو 
بـــا شـــرایط موجـــود بـــه فرمـــان رهبـــر انقـــاب 

مرید راه امام
نگاهی به زندگی و مبارزات سید علی اکبر محتشمی پور

نوجوانی ۱7 ساله ساعت 7 صبح با شنیدن خبر دستگیری و شایعه اعدام امام خمینی سوار بر دوچرخه در کوچه و خیابان 
با صدای بلند فریاد می زد: »آقای خمینی را گرفتند می خواهند او را اعدام کنند!« از میدان سید اسماعیل وارد بازار نجارها و 
بعد دروازه حضرتی شد و از آنجا به خیابان مولوی، بازار امین السلطان و خیابان باغ فردوس رفت و خبر دستگیری و شایعه 
اعدام امام را با گریه و شیون می گفت و مردم بی اختیار مغازه ها را می بستند. تا به خانه رفت و بازگشت مردم به طرف مرکز 
شهر راه افتاده بودند. آن روز ۱5 خرداد ۱۳۴2 بود؛ روز آغاز قیام مردم و آن نوجوان سیدعلی اکبر محتشمی پور بود که تا آخرین 
روز حیات )۱7 خرداد ۱۴00( وفادار به راه امام، مومن به راه امام و معتقد به مکتب امام ماند؛ او روحانی مبارزی خط امامی بود؛ از همان اول 
که راه در مکتب خمینی گذاشت تا آخر که به خانه مبارزات سال های تبعید امام در نجف اشرف بازگشت و فارغ از هیاهوی سیاست مشغول 
بازسازی آن و تشکیل حوزه علمیه حضرت امام در شارع الرسول )ص( شد و دو روز پس از سالگرد رحلت مریدش، در سن 75 سالگی بر اثر 
ابتا به ویروس کرونا، در یکی از بیمارستان های تهران چشم از جهان بست؛ بر پیکر او آیت اهلل حاج سید حسن خمینی در حسینیه جماران 
نماز خواند و در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( در شهر ری به خاک سپرده شد.  این حکایت زندگی یکی از دلدادگان صدیق راه 
امام بود که همه عمرش به سیره مبارزاتی و سلوک معنوی امام خمینی گره خورد؛ از جوانی تا واپسین دم حیات این نام اعظم خمینی بود 

که زندگی محتشمی پور را جهت داد.
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ـــه  ـــی دام ظل ـــام خمین ـــرت ام ـــران حض ـــامی ای اس
العالـــی جناب عالـــی بـــه مدیریـــت صـــدای رادیـــو 
ـــه  ـــی ب ـــام خمین ـــرت ام ـــوید و حض ـــوب می ش منص
جنـــاب عالـــی اختیـــارات کامـــل دادنـــد تـــا در حـــوزه 
ـــد و  ـــه مغرضن ـــرادی ک ـــا اف ـــه ب ـــان قاطعان مدیریتت
یـــا از مســـائل روز هیچگونـــه اطاعـــی ندارنـــد، 
حـــدود  در  ثانـــوی  اطـــاع  تـــا  و  نمائیـــد  رفتـــار 
ـــتید  ـــاح دانس ـــس را ص ـــر ک ـــتقًا ه ـــان مس مدیریتت
اخـــراج نماییـــد و بـــرای جـــذب اشـــخاص مؤمـــن 
ــا  ــد بـ ــو موظفنـ ــئولین رادیـ ــد. مسـ ــش نمائیـ کوشـ
ـــند.« ـــته باش ـــه داش ـــکاری صمیمان ـــی هم جنابعال
عنـــوان  بـــه  رجایـــی  شـــهید  اینکـــه  از  بعـــد 
سرپرســـت وزارت امـــور خارجـــه تعییـــن شـــد بـــه 
کلیـــه ارگان هـــای انقابـــی، اعـــم از ســـپاه، جهـــاد، 
کمیتـــه و همین طـــور شـــخصیت های انقابـــی و 
سیاســـی اســـامی پیغـــام داد و حتـــی نامـــه نوشـــت 
ــده  ــناخته شـ ــد و شـ ــای متعهـ ــراد و نیروهـ ــه افـ کـ
کنیـــد دارای ویژگی هـــای  مـــی  کـــه احســـاس  را 
سیاســـی و خـــاص رایزنـــی انقابـــی هســـتند بـــه 
ــا  ــا از آن هـ ــد تـ ــی کنیـ ــه معرفـ ــور خارجـ وزارت امـ
ــم. محتشـــمی پور  ــتفاده کنیـ ــفارتخانه ها اسـ در سـ
از طـــرف دفتـــر امـــام بـــه رجایـــی معرفـــی شـــد 
ــور وقـــت  ــدر، رئیس جمهـ ــن  بنی صـ ــا ابوالحسـ امـ
حاضـــر بـــه امضـــای اســـتوارنامه محتشـــمی پور 
بـــرای ســـفارت ایـــران در ســـوریه نشـــد. اینطـــور 
شـــد کـــه او اردیبهشـــت ســـال 60 پـــس از بازگشـــت 
ـــر  ـــه اداره دفت ـــاره بـــه درس و بحـــث و کمـــک ب دوب
امـــام، در قـــم مشـــغول شـــد. در مـــدت کوتـــاه 
ریاســـت جمهـــوری شـــهید رجایـــی شـــاید اولیـــن 
و آخریـــن حکـــم ســـفارت از طـــرف ایشـــان بـــرای 
محتشـــمی پور صـــادر شـــد. مهنـــدس میرحســـین 
موســـوی کـــه بـــه عنـــوان وزیـــر امـــور خارجـــه کابینـــه 
باهنـــر انتخـــاب شـــد در همـــان روز اولـــی کـــه وارد 
ـــه  ـــک نام ـــوها ی ـــی از کش ـــد در یک ـــه ش وزارت خارج
بـــا امضـــای رجایـــی می بینـــد کـــه او زمانـــی کـــه 
سرپرســـت وزارت امـــور خارجـــه و نخســـت وزیر 
بودنـــد، محتشـــمی پور را بـــه عنـــوان ســـفیر ایـــران 
ـــان  ـــوی  هم ـــود. موس ـــرده ب ـــوب ک ـــق منص در دمش
روز بـــا قـــم تمـــاس گرفـــت و پیشـــنهاد را تکـــرار 
ـــا امضـــای رجایـــی در مقـــام رئیس جمهـــور  کـــرد. ب
ــد و او  ــادر شـ ــمی پور صـ ــفارت محتشـ ــم سـ و حکـ

بـــه دمشـــق رفـــت.
  سفیری که جانباز شد

ســـفارت  در  محتشـــمی پور  حضـــور  دوره  در 
ایـــران در دمشـــق، حـــزب اهلل لبنـــان شـــکل گرفـــت. 
حـــزب اهلل محصـــول فرضیـــه ای بـــود کـــه مطابـــق 
ــت در  ــور عضویـ ــه منظـ ــی بـ ــای سیاسـ آن گروه هـ
تشـــکل جدیـــد منحـــل شـــده و ســـاختار نوینـــی 
حـــزب  مؤســـس  و  رهبـــری  می گرفـــت.  شـــکل 
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الدعـــوه در لبنـــان، شـــیخ علی کورانـــی از ایـــران 
بـــه ســـوریه رفـــت و طـــی یـــک جلســـه در ســـفارت 
دمشـــق و بـــا تحلیـــل و اســـتداللی کـــه کردنـــد قانـــع 
شـــد انحـــال حـــزب را در لبنـــان اعـــام کنـــد. بقیـــه 
امکانـــات  الدعـــوه هـــم  عناصـــر فعـــال حـــزب 
دادنـــد.  قـــرار  »حـــزب اهلل«  اختیـــار  در  را  خـــود 
ــفارت  ــه در سـ ــک حادثـ ــا یـ ــن 62 امـ روز 2۳ بهمـ
ایـــران، محتشـــمی پور را بـــه جانبـــازی نائـــل کـــرد. 
بســـته ای از طـــرف وزارت اوقـــاف ســـوریه بـــرای او 
ـــود  ـــاب ب فرســـتادند کـــه داخـــل ایـــن بســـته یـــک کت
ــاف  ــل یـــک قـ ــم در داخـ ــاب هـ ــه. کتـ و یـــک نامـ
ــاز  ــون بـ ــد آن نایلـ ــه بایـ ــت کـ ــرار داشـ ــی قـ نایلونـ
می شـــد. او ابتـــدا نامـــه را بـــاز کـــرد بـــا امضـــای 
و  برجســـته  شـــخصیت  کفتـــارو،  احمـــد  شـــیخ 
ــته  ــه نوشـ ــن نامـ ــه در ایـ ــوریه کـ ــم سـ ــی اعظـ مفتـ
شـــده بـــود ایـــن کتابـــی کـــه پیـــش روی شماســـت 
ـــارت  ـــت و طه ـــت عصم ـــل بی ـــد اه ـــه مراق ـــع ب راج
خواســـته  او  از  و  شـــده  نگاشـــته  ســـوریه  در   )ع( 
بـــود کـــه کتـــاب را مطالعـــه کنـــد. پـــس از قرائـــت 
ــاب را  ــرد و کتـ ــاز کـ ــاب را بـ ــون روی کتـ ــه، نایلـ نامـ
روی میـــز کارش گذاشـــت کـــه بـــازش کنـــد. فاصلـــه 
حـــدوداً 20 – ۳0 ســـانتی متـــری بـــا او داشـــت. بـــا 
بـــاز کـــردن کتـــاب، صـــدای انفجـــار مهیبـــی بلنـــد 
شـــد. انفجـــار آن قـــدر ســـنگین و مهیـــب بـــود کـــه 
ــده  ــدت لرزانـ ــه شـ ــه ای را بـ ــن آرمـ ــاختمان بتـ سـ
ـــرد  ـــفارت خ ـــه س ـــداره طبق ـــه های دو ج ـــود، شیش ب
ـــده  ـــده ش ـــا کن ـــر از ج ـــه و کول ـــای تهوی ـــد، کانال ه ش
بـــود. تعـــدادی از درهـــای وپنجرهـــه ای ســـاختمان 
طبقـــه ســـفارت از چارچـــوب کنـــده شـــده بـــود. ایـــن 
دیوارهـــای بتـــن آرمـــه ســـوراخ، ســـوراخ شـــده بـــود. 
ــکاف  ــود شـ ــز کار بـ ــار میـ ــه در کنـ ــی کـ گاو صندوقـ
ـــز قـــرار داشـــت،  ـــود. وســـایلی کـــه روی می خـــورده ب
یـــک رادیـــوی بـــزرگ، وســـایل دیگـــر، همـــه تکـــه 
ـــایل  ـــی از وس ـــفارت و برخ ـــر س ـــود. مه ـــده ب ـــه ش تک
وســـط  متـــر   ۴0  –  ۳0 فاصلـــه  بـــا  میـــزکار  روی 
ـــوار  ـــود و داخـــل یـــک حفـــره در دی ـــاده ب ـــان افت اتوب
کنـــاری کـــه فاصلـــه اش بـــا میـــز 2 متـــر بـــود »دســـت 
ـــود.  ـــه ب ـــرار گرفت ـــمی پور ق ـــچ« محتش ـــا م ـــت ت راس

ــت داد.  ــود را در راه مقاومـ ــتان خـ او دسـ
بعـــداً دکتـــر شـــفیق نظـــام بـــرای محتشـــمی پور 
تعریـــف کـــرد کـــه او مســـموم شـــده بـــود و ســـمی 
ــار بـــه بدنـــش ســـرایت کـــرده  کـــه از طریـــق انفجـ
بـــود بـــدن و خـــون را آلـــوده می کنـــد لـــذا خـــون 
بـــدن و دســـت و جراحـــات مســـموم و عفونـــت 
شـــدیدی داشـــت. او بـــرای مـــداوا بـــه ژنـــو اعـــزام 
شـــد و در هانوفـــر آلمـــان نیـــز پروفســـور ســـمیعی 
رفتیـــم دســـتور داد ســـینه او را جراحـــی کـــرده و 
ــد. ــینه آورنـ ــره را از درون سـ ــواد منفجـ ــای مـ بقایـ

در  ســـری  گزارشـــی  مـــاه  دو  یکـــی  از  بعـــد 
هشـــتاد صفحـــه را بـــرای محتشـــمی پور بردنـــد 

و  بررســـی  را  بـــه صـــورت مفصـــل حادثـــه  کـــه 
ایـــن  کـــه  بودنـــد  کـــرده  مطـــرح  را  احتماالتـــی 
کار، یـــا کار عـــراق اســـت یـــا اســـرائیل یـــا آمریـــکا. 
ــون  ــد چـ ــته بودنـ ــی دانسـ ــراق را منتفـ ــئله عـ مسـ
عـــراق هیچگونـــه امکاناتـــی در ســـوریه و لبنـــان 
ــام  ــد یـــک چنیـــن کاری را انجـ ــه بتوانـ نداشـــت کـ
بدهـــد. از طـــرف گروهک هـــا، منافقیـــن را هـــم 
بـــود  ایـــن  اظهارشـــان  و  می دانســـتند  منتفـــی 
کـــه ایـــن کار مافـــوق تـــوان کشـــورهای موجـــود 
ایـــن  در  کـــه  اســـت  گروهک هایـــی  و  منطقـــه 
کشـــورها هســـتند. در گـــزارش ذکـــر شـــده بـــود کـــه 
را  پیشـــرفته ای  کار  چنیـــن  منطقـــه  دولت هـــای 
نمی تواننـــد انجـــام بدهنـــد. ایـــن بســـته انفجـــاری 
ســـرویس های  وســـیله  بـــه  بایـــد  یـــا  کتـــاب،  و 
جاسوســـی امنیتـــی آمریـــکا و یـــا اســـرائیل جاســـازی 
از  برتـــر  تکنولـــوژی اش  باشـــد.  شـــده  آمـــاده  و 
کارهایـــی اســـت کـــه در گذشـــته ایـــن گروه هـــا و 
ســـازمان های منطقهـــای مثـــل فلســـطینی و غیـــر 
ـــای  ـــی و در ارتش ه ـــی و غیرعراق ـــطینی، عراق فلس
موجـــود در منطقـــه انجـــام میشـــود و نظـــر گـــروه 
تحقیـــق و بررســـی ســـپاه ایـــن بـــود کـــه ایـــن کار، کار 

ــد. ــد باشـ ــاد بایـ ــا موسـ ــیا یـ سـ
  دوره سیاست ورزی

در  ایـــران  بـــه  محتشـــمی پور  بازگشـــت  بـــا 
ســـال ۱۳6۴ او از ســـوی مهنـــدس موســـوی بـــه 
ســـمت وزیـــر کشـــور پیشـــنهاد شـــد و رای اعتمـــاد 

نماینـــدگان را کســـب کـــرد. 
در ســـال ۱۳66 هـــم جـــزو شـــورای مرکـــزی 
مجمـــع روحانیـــون مبـــارز شـــد. ســـال ۱۳6۸ را 
انتخـــاب  از  بعـــد  خمینـــی)س(  امـــام  رحلـــت 
حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای بـــه رهبـــری توســـط 
مجلـــس خبـــرگان، ایشـــان اقـــدام بـــه تاســـیس 
چنـــد جلســـه مشـــورتی کردنـــد از جملـــه شـــورای 
مشـــورتی  منظـــم  جلســـات  رهبـــری،  سیاســـی 
مشـــورتی  جلســـه  رفســـنجانی،  هاشـــمی  بـــا 
مبانـــی فقهـــی و تأســـیس کمیتـــه سیاســـی کـــه 
عضویـــت  سیاســـی  کمیتـــه  در  محتشـــمی پور 

داشـــت.
نماینـــده   69 ســـال  در  محتشـــمی پور 
میانـــدوره ای مجلـــس ســـوم بـــود کـــه تصمیـــم 
گرفـــت مجلـــه »بیـــان« را منتشـــر و نظـــر همفکـــران 
خـــط امامـــی را منعکـــس کنـــد. پیـــرو انتشـــار ایـــن 
ویـــژه  دادگاه  طـــرف  از  بـــار  چندیـــن  مجلـــه، 
روحانیـــت احضـــار شـــد. او در مجلـــس ســـوم، 
ـــود امـــا ممنوع الخـــروج  رئیـــس کمیســـیون دفـــاع ب
شـــماره  هجـــده  از  پـــس  »بیـــان«  بـــود.  شـــده 

توقیـــف شـــد.
  حامی همیشگی فلسطین 

در  فلســـطین  انتفاضـــه  از  حمایـــت  قانـــون 
مجلـــس ســـوم بـــه تصویـــب رســـید، بافاصلـــه 
مهـــدی  مجلـــس،  رئیـــس  و  رئیســـه  هیـــأت 
ــدند و  ــه کار شـ کروبـــی رئیـــس مجلـــس دســـت بـ
مقدمـــات برگـــزاری اولیـــن کنفرانـــس بین المللـــی 
حمایـــت از انقـــاب فلســـطین را در تهـــران فراهـــم 
کردنـــد کـــه محتشـــمی پور بـــه عنـــوان مســـئول 
کمیتـــه علمـــی انتخـــاب شـــد. او در دوره ششـــم 
مجلـــس هـــم رئیـــس فراکســـیون دوم خـــرداد 
بـــود و در دوره هـــای هفتـــم وهشـــتم مجلـــس بـــا 
ــرکل  ــوان دبیـ ــه عنـ ــی، بـ ــود دوری از نمایندگـ وجـ
ســـومین و چهارمیـــن کنفرانـــس بین المللـــی را 
در حمایـــت از انتفاضـــه فلســـطین انتخـــاب شـــد.

  دو دهه پایانی
انتخابـــات  دو  در   ۸0 دهـــه  در  او 
در  فعالـــی  نقـــش  ریاســـت جمهوری 
و  داشـــت  اصاح طلـــب  نامزدهـــای  ســـتادهای 
سیاســـت ورزی را در دهـــه 90 تـــرک کـــرد و اغلـــب 
از  بـــه ســـر می بـــرد. خاطراتـــش کـــه  در نجـــف 
ســـوی موسســـه تنظیـــم و نشـــر آثـــار امـــام خمینـــی 
می شـــود،  منتشـــر  زودی  بـــه  و  شـــده  تدویـــن 
گنجینـــه گران بهایـــی از دوره مبـــارزات انقابـــی و 
اســـت.  اســـامی  انقـــاب  در  مســـئولیت  دوران 

قانون حمایت از انتفاضه 
فلسطین در مجلس سوم 

به تصویب رسید، بالفاصله 
هیأت رئیسه و رئیس 

مجلس، رئیس مجلس دست 
به کار شدند و مقدمات 

برگزاری اولین کنفرانس 
بین المللی حمایت از انقالب 
فلسطین را در تهران فراهم 
کردند که محتشمی پور به 
عنوان مسئول کمیته علمی 

انتخاب شد. او در دوره 
ششم مجلس هم رئیس 

فراکسیون دوم خرداد بود و 
در دوره های هفتم وهشتم 

مجلس با وجود دوری 
از نمایندگی، به عنوان 

دبیرکل سومین و چهارمین 
کنفرانس بین المللی را در 

حمایت از انتفاضه فلسطین 
انتخاب شد

پدر

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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مرحـوم  شـدن  جانبـاز  زمـان  در  شـما   
ایـن  بنابـر  و  ایـد  بـوده  سـاله  دو  پدرتـان 
خاطـره ای از آن دوران بـه یـاد نداریـد. امـا 
تعریـف  شـما  بـرای  را  آن  حـوادث  قطعـا 
کـرده اند کـه تمایل داریـم از زبان شـما آنها 

بشـنویم. را 
مـن در سـنینی نبـوده ام کـه خاطـره ای بـه 

حـاج  فرزنـدان  کـه  مـا  هـم  ولـی  بیـاورم.  یـاد 
از سـال های  آقـا بودیـم و هـم نوه هـای ایشـان 
مواجـه  ایشـان  متفـاوت  ظاهـر  بـا  کـه  کودکـی 
آقـا  حـاج  کـه  ای  شایسـته  ظاهـر  می شـدیم، 
همیشـه  داشـتند،  را  مقـام  ایـن  شایسـتگی 
از  را هـم  ایـام  سـؤال می کردیـم و داسـتان آن 
زبـان ایشـان و هـم از زبـان مادرمـان شـنیدیم. 

ایـن هـم آموزه هـای بسـیاری دارد کـه در قبـال 
بـرای عقایـد و اصـول  بایـد  هزینـه ای کـه آدم 
خـودش در زندگـی دنیـا بدهـد، حـاج آقـا هـم 
کـه بحـث  دادنـد  را  ایـن هزینـه  انقـاب  اوایـل 

بـود. ایشـان  جانبـازی 
 مهمتریـن توصیـه مرحوم محتشـمی پور 

بـه شـما چه چیـزی بود؟

پدر از نگاه پسر
روایت فرزند سید علی اکبر محتشمی پور 

ماه  تیر  دوم  من  تولد  هستم.  آقا  حاج  پسر  آخرین  و  دومین  البته  و  پور  محتشمی  اکبر  سیدعلی  ششم  فرزند  پور،  محتشمی  علی  سید 
از  که  داشتم  را  فرصت  این  و  کنم  رشد  آقا  حاج  تعالیم  و  توصیه ها  ظل  در  که  کرد  بنده  به  را  عنایت  این  خدا  و  بوده  قم  در   ۱360 سال 
تعالیم ایشان استفاده کنم. در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا و در شهرداری تهران به عنوان کارمند شرکت واحد اتوبوسرانی در 

حال خدمت هستم.

پدر

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
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خودشـان  و  می کردنـد  تأکیـد  مـا  بـه  ایشـان 
خاطـرات  کـه  بودنـد  توصیـه  ایـن  عامـل  هـم 
بـه صـورت روزانـه توسـط خـود فـرد ویرایـش و 
تدویـن شـود و معتقـد بودنـد ایـن کار موجـب 
بـرکات زیـادی خواهـد بود؛ هم اینکه انسـان در 
سـیر متوجـه و متذکـر باشـد و مسـائلی کـه قبـل 
رخ داده را ریشـه یابـی و هـم بتواند بـرای آینده 

خـودش برنامـه ریـزی کنـد.
در کتـاب مجموعـه خاطـرات دسـت نویـس 
مـا  بـرای  کـه  خاطراتـی  همچنیـن  و  آقـا  حـاج 
ایـن اسـت کـه  ایشـان  نقـل می کردنـد، ویژگـی 
تـا زمانـی کـه از چیـزی آگاهـی و دانـش الزم را 
کسـب نمـی کـرد هیـچ موقـع تحلیـل خـودش 
را بیـان نمـی کـرد. ایـن یـک نکته خیلـی واضح 
و شـفاف در طـول زندگـی حـاج آقـا بـود. یعنـی 
مـن ندیـدم در مـورد مسـأله ای اطاعات کافی 
نداشـته باشـد یـا بـه تحلیـل مشـخصی نرسـد و 
ایـن را حتـی در قالـب محاوره روزانـه بیان کند.

 یعنـی حتـی در زندگـی روزمـره هـم تـا بـه 
تحلیـل دقیـق نمـی رسـیدند اقدامـی نمـی 

کردنـد و یـا حرفـی نمـی زدنـد؟
در  مـا  جانـب  از  اگـر  اینکـه  کمـا  دقیقـا؛ 
نشسـت های خانوادگـی کـه داشـتیم موضوعـی 
مطـرح می شـد، تأکیـد می کـرد کـه شـما بـر چـه 
ایـن  را می گیریـد؟  ایـن موضـع  اساسـی داریـد 
اطاعاتـی  چـه  پایـه  بـر  می کنیـد  کـه  صحبتـی 
اسـت؟ دوبـاره یـادآوری می کـرد بیانی که شـما 
داریـد از اطاعاتـی کـه ممکـن اسـت نامعتبـر 
باشـد بـرای شـما مسـئولیت دنیـوی و اخـروی 
خواهـد داشـت. بنابـر ایـن اولیـن آمـوزه مـن از 
ایشـان ایـن بود کـه در حوزه ای که می خواسـت 
کامـل  را  اطاعاتـش  باشـد  داشـته  فعالیـت 

می کـرد.
در  روزهـا  ایـن  کـه  کسـانی  تمـام  تقریبـا   
کـرده  مصاحبـه  و  اظهارنظـر  ایشـان  مـورد 
انـد و یـا مطلـب نوشـته انـد بر نقش ایشـان 
در مبـارزه بـا اسـتکبار و رژیـم صهیونیسـتی 
تأکیـد  ریشـه  شـما  نظـر  بـه  دارنـد.  اذعـان 
ملـت  از  دفـاع  بـر  پـور  محتشـمی  مرحـوم 
رژیـم  بـا  مبـارزه  و  فلسـطین  مظلـوم 
داشـت؟ چیـزی  چـه  در  ریشـه  صهیونیسـتی 

تمـام حرکت هـا و مواضـع حـاج آقـا بعـد از 
مجاهـدت  در  ریشـه  اسـامی  انقـاب  پیـروزی 
حضـور  و  انقـاب  از  قبـل  سیاسـی  مبـارزات  و 
کویـت  لبنـان،  سـوریه،  مـردم  بیـن  در  ایشـان 
ایشـان  دارد.  خاورمیانـه  کشـورهای  سـایر  و 
بـوم  از  روشـنی  و  متقـن  بسـیار  شـناخت 
باعـث  شـناخت  همـان  و  داشـتند  خاورمیانـه 
شـد بعـد از انقـاب ایـن قـدرت تحلیـل را پیـدا 
در  ایـران  سـفارت  در  کـه  زمانـی  البتـه  و  کنـد 
اسـاس  و  شـاکله  کردنـد  کار  بـه  شـروع  سـوریه 
مقاومـت اسـامی در سـوریه و لبنـان بـر مبنـای 
خمینـی)س(  امـام  سـفارش های  و  تعالیـم 
ایشـان عملکـرد مـا در سـوریه  شـگل گرفـت و 

و لبنـان را بـا سفارشـات حضـرت امـام تطبیـق 
دادنـد.

اهلل  حـزب  خصـوص  در  کـه  خاطراتـی  اگـر 
لبنـان مـدّون شـده را ورق بزنیـد و تأکیـدی کـه 
حـاج آقـا داشـتند بـر اینکـه حـزب اهلل لبنـان را 
مـن و یـا فـرد دیگـری تأسـیس نکـرد و مؤسـس 
بـود.  امـام  لبنـان شـخص حضـرت  حـزب اهلل 
چـرا کـه اندیشـه حضـرت امـام بـه جـای جـای 
نتیجـه  و  بـود  شـده  تزریـق  اسـامی  مقاومـت 
لبنـان  و نظامـی  احـزاب سیاسـی  اش وحـدت 
و سـوریه، شـکل گیـری هسـته اولیـه حـزب اهلل 

لبنـان و افتخـارات بعـد از آن بـود.
دقیـق  آقـا  حـاج  تفکـرات  در  بخواهیـم  اگـر 
خصـوص  در  کـه  می کنـم  فکـر  مـن  شـویم 
بـا  ایشـان  مبـارزه  اصـول  و  اسـامی  مقاومـت 
صهیونیسـم، بایـد ریشـه همـه آن سـیره عملی 
را در بیانـات حضـرت امـام جسـت و جـو کنیـم 
کسـی  کمتـر  مـن  نیسـت.  آن  از  غیـر  چیـزی  و 
انقـدر  کـه  ام  دیـده  خـودم  عمـر  طـول  در  را 
یـک  تبلـور  کنـد. شـما  پـاک عمـل  و  خالصانـه 
الگـوی مقاومـت اسـامی در قامـت حـزب اهلل 
در  تشـیع  بـرای  افتخـاری  می توانیـد  را  لبنـان 
کارهایـی  افـراد  خیلـی  بدانیـد.  اسـام  تاریـخ 
نـام  بـه  را  کننـد  نمـی  حتـی  یـا  و  می کننـد  کـه 
خاطـر  بـه  ولـی  می کننـد.  مصـادره  خودشـان 
آقـا حتـی  کـه حـاج  بـود  نیـت  همیـن خلـوص 
خبرگزاری هـا  از  یکـی  بـا  مصاحبـه  آخریـن  در 
وقتـی گفتنـد شـما یکـی از مؤسسـین حـزب اهلل 
چـرا  کـه  داشـت  ایـن  بـر  اصـرار  هنـوز  هسـتید، 
داریـد ایـن را بـه اسـم مـن می گوییـد؛ حزب اهلل 
لبنان تأسـیس یافته توسـط خـود حضرت امام 
یـک  اسـاس  و  اصـل  و  اندیشـه  مهـم  و  اسـت 
فعـل اسـت نـه اینکـه چـه کسـانی آن را انجـام 

انـد. داده 
 ایـن خلـوص نیتـی که مـا از مرحـوم ابوی 
شـما سـراغ داریـم و شـما هـم بـه آن اشـاره 
خانوادگـی  و  شـخصی  زندگـی  در  کردیـد، 
و  داشـت  ظهـور  و  بـروز  طـور  چـه  ایشـان 
شـما  بـه  توصیه هایـی  چـه  زمینـه  ایـن  در 

داشـتند؟
می کنیـم،  مـرور  را  ایشـان  زندگـی  وقتـی 
یـک موضـوع جلـوه خاصـی پیـدا کـرد. معموال 
آدم هـا یـک سـری تکامـل شـخصی و فـردی از 
دارنـد.  معنـوی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  لحـاظ 
داریـم،  کـه  رفتـاری  می گیریـم،  کـه  مواضعـی 
عملکـرد، رفتـار و گفتارمـان همه تابع این سـیر 
تکاملـی اسـت کـه هـر فـردی می توانـد داشـته 
باشـد. نکتـه ای کـه در خصـوص حـاج آقـا بایـد 
زندگـی  در  مـن  الگـوی  شـخصا  و  کنـم  تأکیـد 
اسـت ایـن اسـت کـه سـیر تکامـل معنـوی بـرای 
ایشـان بـر همـه مسـائل دیگـر اولویـت داشـت.
یعنـی اگـر در مباحث روزانه، چـه خانوادگی 
و چه در حوزه سیاسـت، می خواسـت موضعی 
و  دینـی  مبانـی  و  اصـول  بایـد  حتمـا  بگیـرد 
موقـع  هیـچ  می شـد.  رعایـت  آن  در  شـرعی 

و  کنیـد  پیـدا  ایشـان  از  صحبتـی  توانیـد  نمـی 
یـا موضـع گیـری از ایشـان ببینیـد کـه ریشـه در 
از  یکـی  اتفاقـا  باشـد.  داشـته  دنیـوی  منافـع 
ویژگی هایـی کـه موافـق و مخالـف بـه آن اذعان 
بـود.  ایشـان  کام  و  لهجـه  صراحـت  داشـتند 
نـگاه نمـی کـرد کـه مثـا اگـر اآلن ایـن حـرف را 
بزنـم شـاید مغضـوب خیلـی از مخالفیـن قـرار 
بگیـرم و ممکـن اسـت از لحـاظ زندگـی روزمره 

مـن را در حصـری قـرار دهـد.
کـه  بـود  دینـی  تعالیـم  تابـع  واقعـا  ایـن 
همیـن  بودنـد.  گرفتـه  فـرا  امـام  حضـرت  از 
موضـوع را شـما در تمـام مراحـل زندگـی حـاج 
آقـا می بینیـد و کسـی نمـی توانـد مثـال بیـاورد 
دنیـوی  منافـع  اسـاس  بـر  ایشـان  موضـع  کـه 
بـوده اسـت. ایـن بـرای همـه مـا فرزنـدان حـاج 

اسـت. کلیـد  یـک  آقـا 
آقـای  سیاسـیون،  از  برخـی  تعبیـر  بـه   
عمرشـان  پایانـی  سـال   ۱0 پـور  محتشـمی 
و  امـام  اندیشـه  بـر  اسـتقامت  هزینـه 
شـما  نظـر  دادنـد.  را  مـردم  رأی  از  صیانـت 
زمینـه  ایـن  در  ایشـان  فرزنـد  عنـوان  بـه 

؟ چیسـت
صحبت هـای  از  کـه  اطاعاتـی  مبنـای  بـر 
ایشـان  خاطـرات  و  ام  گرفتـه  آقـا  حـاج  خـود 
هسـت،  دسـترس  در  اآلن  و  کردیـم  مـرور  کـه 
یـک قطعیـت مثـال  بـا  آقـا  تـا سـال 6۸ حـاج 
در  حتـی  کـه  چـرا  می گرفتنـد؛  موضـع  زدنـی 
مسـئولیت های حساسـی کـه بـر عهـده داشـتند 
خودشـان را شـاگرد حضـرت امـام می دانسـتند 
و سـعی می کردند این رابطه اسـتاد و شـاگردی 
حفـظ شـود. لـذا هـر جایی کـه از لحـاظ تحلیلی 
و یـا قطعیـت مواضـع بـه مشـکل می خوردنـد 
نهایتـا تحلیل هایشـان را بـا نظـر حضـرت امـام 

می دادنـد. تطبیـق 
بعـد از رحلـت امـام تـا سـال ۸۸ را به شـکل 
مسـتقیم  ارتبـاط  قطـع  کـه  می بینیـم  دیگـری 
مبنـای  بـر  بایـد  آن  از  بعـد  و  داشـتند  امـام  بـا 
خودشـان  اجتهـاد  تـوان  امـام،  آموزه هـای 
بـاال  آنچنـان  را  غیـره  و  سیاسـی  مسـائل  در 
می بردنـد کـه طـوری عمـل کنند از لحـاظ دینی 
و شـرعی بـرای خودشـان اتمـام حجـت باشـد 
خودشـان  گفتـار  و  رفتـار  پاسـخگوی  بتواننـد  و 

باشـند.
خـود   مواضـع  بـر    اگـر  معتقدنـد  برخـی   
سـابقه  خاطـر  بـه  کـرد  نمـی  پافشـاری 
انقـاب  راه  در  جانبـازی  و  مبارزاتـی 
موقعیـت  دنیـوی  لحـاظ  بـه  می توانسـت 
ایـن  در  شـما  نظـر  باشـد.  داشـته  بهتـری 

چیسـت؟ خصـوص 
تأکیـد مـن ایـن اسـت کـه مهاجرت حـاج آقا 
بایـد در دو محـور تحلیـل  را  اشـرف  بـه نجـف 
بـه نتیجـه برسـیم. یکـی بحـث  کنیـم و نهایتـا 
امـا  اسـت.    زمانـی  لحـاظ  از  ظاهـری  صـورت 
بحـث اقامـت حـاج آقـا در نجف، ورای مسـائل 
کمـا  دارد.  انقـاب  از  قبـل  در  ریشـه  سیاسـی، 

پدر
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عـراق  وقایـع  کـه   ۸۳ سـال  از  آقـا  حـاج  اینکـه 
اتفـاق افتـاد مکـررا در جمـع خانـواده ایـن نکته 

می کـرد. گوشـزد  را 
داشـت  تلویزیـون  روز  یـک  می آیـد  یـادم 
تصاویـر عتبـات عالیـات را نشـان مـی داد. قبـا 
صحبـت شـده بـود ولـی آن روز حـاج آقـا وقتـی 
امیرالمؤمنیـن)ع(  حضـرت  حـرم  تصاویـر 
بـه مـن و خواهـر کوچکتـرم کـه کنـار  را دیدنـد 
ایشـان نشسـته بودیـم خطـاب کردنـد و گفتنـد 
را هـم سـر و سـامان بدهیـم  نفـر  اگـر شـما دو 
نجـف  بـه  و  می گیـرم  را  خانـم  حـاج  دسـت 
اشـرف بـر می گردیـم و آنجـا مقیـم می شـویم. 
و  اوضـاع  بـا  کـردم  عـرض  مـن  خـود  اتفاقـا 
احوالـی کـه در عـراق هسـت و حضـور نیروهـای 
نیسـت.  شـدنی  چیـزی  چنیـن  آمریکایـی 
هـم  آن  اهلل  شـاء  ان  گفتنـد  و  زدنـد  لبخنـدی 

می شـود. درسـت 
بـر اثـر جذبـه روزهـای مبـارزه قبـل از انقاب 
و حضورشـان در نجـف اشـرف هـم حـاج آقـا و 
سـال های  طـول  در  همیشـه  خانـم  حـاج  هـم 
قبـل از مهاجرتشـان سـیر زندگـی در مجـاورت 
خاصـی  لـذت  بـا  را  امیـر)ع(  حضـرت  بـارگاه 
سـال  کـه  شـد  ایـن  نتیجـه  می کردنـد.  تعریـف 
عالیـات  عتبـات  بـه  چندیـن  ایشـان   ۸7 و   ۸6
را  مهاجرتشـان  مقدمـات  و  شـدند  مشـرف 
دنبـال می کردنـد و اینکـه آنجـا اقامـت داشـته 

باشـند.
ضمـن اینکه احسـاس مسـئولیت نسـبت به 
جامعـه، کشـور و نظـام را مـن اصـا منکـر نمـی 
شـوم و قویـا می گویـم یکـی از اصـول حـاج آقـا 
بـود.  عمـر  آخـر  روزهـای  تـا  مبـارزه  ابتـدای  از 
یـا  تهـران  کـه  نداشـت  تفاوتـی  ایشـان  بـرای 
نجـف باشـد، اگـر مظلومـی را می دیـد بـه حـد 
مقـدور احقـاق حقـش را پیگیـری می کـرد؛ چـه 
بـه صـورت عـام  و مسـائل بعـد از آن مثـل حق 
رأی مـردم و چـه در مسـائل خـاص و مـوردی 
بـرای ایشـان فـرق نمـی کرد کـه تهران یـا نجف 

باشـد.
بعضـی  از  آقـا  حـاج  وفـات  از  بعـد  مـن 
دلخـور  گرفـت  صـورت  کـه  موضع گیری هایـی 
شـدم. یعنـی اینکـه بیـان کنیـم سـید علـی اکبـر 
محتشـمی پـور  قهـر کـرد و در نجـف اشـرف در 
گوشـه انـزوا به سـر برد، در درجـه اول بزرگترین 
و  امیرالمؤمنیـن)ع(  شـامخ  مقـام  بـه  ظلـم 
بارگاه ایشـان اسـت. من از قول حاج آقا عرض 
امیـر)ع(  حضـرت  بـارگاه  مجـاورت  می کنـم، 
شـرافتی می خواهـد کـه بـه هرکسـی اعطـا نمـی 
همیشـه  و  می بالیـد  خـودش  بـه  ایشـان  شـود. 
دعـا می کـرد خـدا این لیاقت را از ایشـان سـلب 
نکنـد کـه بخواهنـد از آنجـا بـه تهـران برگردنـد.
 یکـی از نکاتـی کـه مطـرح می شـود اینکـه 
سـابقون  از  یکـی  عنـوان  بـه  ایشـان  تجربـه 
سـابقه  کـه  خمینـی)س(  امـام  نهضـت 
مبـارزه، کار اجرایـی و همچنیـن نمایندگـی 
و  بیشـتر  توانسـت  نمـی  داشـته  مجلـس 

بـه  اینکـه  تـا  باشـد  مفیـد  کشـور  بـرای  بهتـر 
خاطـر عاقـه مجـاورت امیرالمؤمنیـن)ع( 

بـرود؟ نجـف  سـمت  بـه 
کـه  بـود  ایـن  آقـا  حـاج  ویژگی هـای  از  یکـی 
کامـا  عملکـردش  مسـئولیت  قبـول  زمـان 
مسـئولیت  کـه  زمانـی  از  می شـد  متفـاوت 
اطاعـات  بایـد  مـن  قائـل  ایشـان  نداشـت. 
وقتـی  کنـم.  گیـری  موضـع  تـا  باشـم  داشـته 
بـه  اطاعـات  جریـان  هسـتید  مسـئولیت  در 
می توانیـد  هـم  شـما  و  می آیـد  شـما  سـمت 
اطاعـات  ایـن  کـه  باشـید  داشـته  کنتـرل 
آن  اعتبارسـنجی  و  باشـد  درسـت  و  جامـع 

فضـای  از  وقتـی  ولـی  اسـت.  خودشـان  دسـت 
شـبکه  اعتبارسـنجی  می شـوید  دور  مسـئولیت 
ارتباطـی کـه بـه شـما اطاعـات می دهـد خیلی 

می شـود. سـخت 
دور  مسـئولیت  فضـای  از  آقـا  حـاج  وقتـی 
مصاحبـه  می خواسـتند  خبرنـگاران  و  می شـد 
بگیرنـد، بـه صـورت کلـی می گفـت من در پسـت 
کنـم  مصاحبـه  بخواهـم  کـه  نیسـتم  مقامـی  و 
بخواهنـد  ایشـان  اینکـه  نـه  نـدارم.  اطاعاتـی  و 
تعهـد  و  اجتماعـی  اخاقـی،  مسـئولیت  سـلب 
مـردم  و  نظـام  سرنوشـت  بـه  نسـبت  خودشـان 
را نشـان بدهنـد. امـا اگـر بـه ایـن قطعیـت نمـی 
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بـرکات  رسـند کـه حـرف مـن موجـب ثمـرات و 
می شـود، بارهـا شـنیدم که می گفـت وقتی حرف 
مـن بـه کار نمـی آیـد بیشـتر موجـب وارد کـردن 
خسـارت و فشـار بـه اقشـار مظلـوم می شـود. این 

چـه کاری اسـت کـه مـن حـرف بزنـم؟!
ولـی مطمئـن هسـتم نـوع فعالیـت و حضـور 
سیاسـی ایشـان بعـد از ۸۸ تفـاوت کـرده و بنـا بـر 
مسـتندات و مکاتباتـی کـه هسـت، تاریـخ نشـان 
و  جامعـه  در  حضـورش  ایشـان  کـه  می دهـد 
رسـانه را بـه طـور کامـل حـذف کـرد و شـما هیـچ 
بـازه  همیـن  در  ولـی  بینیـد  نمـی  ای  مصاحبـه 
زمانـی نامه هـا و مکاتباتـی بـا رده هـای مختلـف 
نظـام داشـتند و در قالـب این نامه هـا و مکاتبات 
مسـتمر در خصوص مـوارد و حوزه های مختلف 
را  خودشـان  دغدغه هـای  و  تحلیـل  سیاسـی 

می کردنـد. عنـوان 
اینکـه بگوییـم  امـا  نـوع فعالیـت تغییـر کـرد 
بعـد از ۸۸ تابـع آن اتفاقـات به صورت قهرآمیز 
مهاجـرت کردنـد، تحلیـل مـن این اسـت که جفا 
بـه شـاگران حقیقـی حضـرت امـام اسـت. امـام 
در اوج فشـارهای محیطـی هیـچ موقـع از مبانـی 
کسـی  اسـت.  نیامـده  کوتـاه  خـودش  مبـارزات 
کـه شـاگرد حقیقـی امـام باشـد همیـن سـیره را 
تـا پایـان عمـر ادامـه خواهـد داد. بنابـر ایـن اگـر 
قبـول داشـته باشـیم »سـیدعلی اکبـر محتشـمی 
امـام  حضـرت  حقیقـی  شـاگردان  از  یکـی  پـور« 
هسـت، در خصوص مسـائل سیاسـی هم همین 

طـور خواهـد بـود.
داشـتند  کـه  سیاسـی  هـوش  دلیـل  بـه  امـا 
لزومـی نمـی دیدنـد فعالیـت و حضـور سیاسـی 
باشـد.  ظاهـر  و  صـورت  یـک  بـه  همیشـه  شـان 
چـون هیچ موقع دنبال جایگاه سیاسـی و قدرت 
نبودنـد فقـط بـرای شـان مهـم ایـن بـود تحلیـل 
سیاسـی کـه دارنـد بـه فـرد تأثیرگـذار و مخاطـب 
از  بعـد  اینکـه  اسـت.  رسـیده  کـه  برسـد  اصلـی 
ایـن تحلیل هـا و ارائـه نظـرات تصمیـم چه شـود 
نقطـه  ایـن  کـه  می شـود  مقـام  آن  مسـئولیت 
نظـرات را شـنیده و بـر حسـب جایـگاه حاکمیتی 
را  اصاحـات  و  بگیـرد  تصمیـم  بایـد  خـودش 
انجـام بدهـد. تاریـخ در ایـن خصـوص قضـاوت 

کـرد. خواهـد 
کـه  زمانـی  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  ولـی 
احسـاس می کردنـد بیـان و مواضعشـان موجب 
و  شـود  نمـی  اجتمـاع  سـطح  در  الزم  ثمـرات 
حتـی ممکن اسـت باعث بـروز هزینه هـای دیگر 
شـود خـودداری می کردنـد. چـون بـرای حـاج آقا 
بـه نظـر مـن می رسـد  بـود.  هـدف نهایـی مهـم 
سـیره ایشـان نشـان می دهد که به هیچ عنوان از 
اندیشـه های امـام و آرمان هـای نظـام جمهـوری 
دچـار  اآلن  مـا  اگـر  شـاید  نیامـد.  کوتـاه  اسـامی 
ایـن  از  انحـراف  خاطـر  بـه  هسـتیم  مشـکات 
سـیره عملـی اسـت. مـا یـا حـرف درسـت نمـی 
زنیـم و یـا حـرف درسـت را در زمـان نامناسـب 
اخیـر  سـال   20 در  کـه  اتفاقاتـی  می کنیـم.  بیـان 
یابـی  ریشـه  مـورد می شـود  در همیـن  را  افتـاده 

کـرد. مـن اعتقـاد دارم در آینـده نزدیـک اثبـات 
آقـا  حـاج  عملکـرد  شـیوه  همیـن  کـه  می شـود 
مناسـب تریـن شـیوه تبییـن و احیـای آرمان هـای 

امـام بـوده اسـت.
مـورد  در  کـه  دیگـری  نـکات  از  یکـی   
»سـاده  می شـود  گفتـه  ایشـان  شـخصیت 
زیسـتی« اسـت و حتـی دارالزهـرا)س( هـم 
خاصـی  شـخص  بـه  متعلـق  و  اسـت  وقـف 
چـه  ایشـان  فرزنـد  عنـوان  بـه  شـما  نیسـت. 

داریـد؟ موضـوع  ایـن  از  ای  خاطـره 
مبانـی سـاده زیسـتی ایشـان مشـخص اسـت. 
سـیره  و  اسـت  امـام  حضـرت  شـاگرد  ایشـان 
نقشـه  را  مختلـف  حوزه هـای  در  امـام  حضـرت 
راه خـودش کـرده بـود کـه از جملـه آنهـا مسـائل 
کـه  مـواردی  از  یکـی  اسـت.  مالـی  و  اقتصـادی 
مـن  بـه  همیشـه  کار  و  اشـتغال  دوران  بـرای 
گوشـزد می کـرد ایـن بـود که مـن وزیر کشـور بوده 
ام ولـی حـول و حـوش مسـائل مالـی نرفتـه ام؛ 
شـما یـک خـط قرمـز دور ایـن بکـش و خیالـت 
راحـت باشـد کـه هیـچ اتفاقـی بـرای شـما نمـی 
افتـد. بـرای همیـن یکـی از افـرادی کـه بتـوان در 
نظـام جمهـوری اسـامی مثـال زد کـه علی رغم 
مسـئولیت های زیـاد هیـچ گونـه مشـکل مالـی و 

بـود. پـدر  مرحـوم  نداشـت  اقتصـادی 
از  قبـل  خاطـرات  تدویـن  دوره  در  حتـی 
انقـاب به ایشـان توصیه شـد کـه اینقدر توصیف 
سـاده زیسـتی شـما ممکـن اسـت بـرای جامعـه 
ایـن را قالـب  باورناپذیـر باشـد و صـاح نیسـت 
خاطـرات بیاوریـد. اتفاقـا حاج آقا آن قسـمت ها 
کـه  موضعـی  خاطـر  بـه  نـه  ولـی  کـرد  حـذف  را 
حـرف  آخریـن  بودنـد.  گرفتـه  ایشـان  مشـاورین 
ایشـان ایـن بـود کـه شـاید تعبیر شـود می خواهم 
بـرای  زیسـتی  سـاده  لحـاظ  از  خاصـی  مقـام 

نیـاز نیسـت. و  خـودم درسـت کنـم 
و  پـور  فردوسـی  آقـای  دعایـی،  آقـای  جنـاب 
کسـانی کـه در نجـف همـراه حـاج آقـا بـوده انـد 
زیسـتی  سـاده  کـه  کننـد  نقـل  را  خاطـرات  بایـد 
بـه چـه معنـا اسـت. همیـن سـیره و موضـع در 
را  داشـتند  هرآنچـه  و  بـود  ایشـان  زندگـی  طـول 
بـه حسـینیه دارالزهـرا)س( تبدیل کردند و سـال 
۸0 بـا رضایـت کامـل تمـام دارایـی خودشـان را 
وقـف خـاص و بعـد ثبـت موقوفه بـرای حضرت 
قالـب  در  مذهبـی  امـور  در  صـرف  و  زهـرا)س( 

کردنـد. دارالزهـرا)س(  اساسـنامه 
واسـطه  بـه  بـود.  طـور  همیـن  هـم  عـراق  در 
کـه  بـود  محیـا  زمینـه  داشـتند  کـه  دوسـتانی 
بـه سـر ببرنـد. ولـی  ایشـان آنجـا در رفـاه کامـل 
و  بودنـد  رفتـه  کـه  مختلفـی  خبرگزاری هـای 
کوچـک  منـزل  تصویـر  برگشـتند  خالـی  دسـت 
و باصفـای حـاج آقـا در آنجـا را بـه ذهـن دارنـد. 
کسـی کـه در آن شـرایط زندگـی می کنـد و لـذت 
می بـرد نیـازی بـه ظاهرسـازی ندارد. ان شـاء اهلل 
بـرای مـردم تصویـر شـود کـه یـک نفـر حتـی اگـر 
مسـئول ارشـد جمهوری اسـامی باشـد می تواند 

باشـد. زیسـت  سـاده  انقـدر 

بـه تعالیـم دیـن مبیـن اسـام و توصیه هـای 
نـگاه  نیافتنـی  دسـت  معصومیـن)ع(  ائمـه 
اکبـر  علـی  »سـید  زندگـی  اسـت  کافـی  نکنیـم. 
از  کسـی  چـه  کنیـد.  تصویـر  را  پـور«  محتشـمی 
مسـئولین هسـت کـه از حـق و حقـوق کاری کـه 
می کنـد بگـذرد؟! ایشـان ۱0 سـال مسـئول بیـت 
امـام در نجـف بودنـد. حتـی در برخـی مـوارد بـه 
بعضـی از دوسـتان عتـاب و خطـاب کـرده بودند 
ماعـوض  می کنـم  مـن  کـه  کاری  بـرای  چـرا  کـه 
بـه  فقـط  مـن  می کنیـد؟  تصویـر  مالـی  و  پولـی 
عشـق حضـرت امـام اینجـا آمـده ام. متأسـفانه 
در دوره فعلـی  کـه  ایـم  کـرده  مـا جـوری عمـل 
نیسـتند  کـم  می شـود.  دیـده  شـعار  اینهـا  همـه 
تصویـر  و  تبییـن  در  ضعـف  مـا  متأسـفانه  ولـی 
داریـم. امیـدوارم سـیره امثال محتشـمی تصویر 

و الگـو شـود.
فـرد  عزیزتریـن   ۱۴00 مـاه  خـرداد   ۱7 مـا 
زندگـی خـود را بـه خـاک سـپردیم و تنها چیزی 
کـه از حـاج آقـا بـرای مـا فرزندانـش باقـی مانـد 
بـه  زندگـی  در  مکـرر  کـه  اسـت  توصیه هایـی 
دچـار  روزمـره  زندگـی  کنـار  در  کـه  داشـت  مـا 
سـعی  همیشـه  مـن  نشـوید.  دنیـا  و  روزمرگـی 
می کـردم در امـور خـودم از ایشـان نظرخواهـی 
از  بـرای مـن  را سـال 97  از پیام هـا  کنـم. یکـی 
نجـف ارسـال کردند و نوشـتند: »سـام علیکم. 
را  جدیـدت  مسـئولیت  اینکـه  از  بعـد  تـازه 
نکاتـی  حـاال  شـدم.  نگرانـت  بیشـتر  فهمیـدم 
جهـت  بـه  زیـر  قـرار  از  می رسـد  نظـرم  بـه  کـه 
»بـه  می کنـم:  ارسـال  برایـت  مصونیتـی  جنبـه 
هیـچ وجـه از هیـچ کـس چـه در محیـط کار و یـا 
خـارج از محیـط کار، چـه در رابطـه بـا کار و چـه 
وجـه  از  اعـم  هدیـه  کاری  ارتبـاط  بـدون  حتـی 
نقـد، کاال و یـا هـر چیـز دیگـر مثـا زمیـن، خانه، 
اینهـا  نکـن.  قبـول  و...  ماشـین  سـوئیچ  ویـا، 
آخـرت  و  دنیـا  نابـودی  و  سـقوط  پرتگاه هـای 
اسـت. شـماره حسـاب بانکی خودت و خانواده 
ات را بـه هیـچ کـس نـده و کسـی ندانـد، چـرا که 
ممکـن اسـت بـی علـم شـما بـه حسـابت واریـز 
از گرفتـن حتـی وام هـای  بـه بعـد  ایـن  از  کنـد. 
معمولـی، چـه با بهـره و یا بی بهـره، خودداری 
کـن. از ایـن به بعد از پذیرفتـن دعوت مهمانی 
همـکاران و یـا کسـانی که به نحـوی ارتباط با کار 
جدیـد دارنـد و یـا حتـی ندارنـد، خـودداری کن. 
چـون ممکـن اسـت بـا یکـی دو واسـطه مربـوط 
بـه کارت شـود. از سـفرهای خـارج کشـور و حتی 
داخـل کشـور کـه صاحبـان منافـع مسـتقیم و یـا 
کـن.  اجتنـاب  می کننـد  دعـوت  مسـتقیم  غیـر 
پاییـن  و  باالدسـتی  توصیه هـای  و  سفارشـات 
امـوال  تضییـع  و  قانـون  خـاف  بـر  کـه  دسـتی 
همـان  بـه  نپذیـر.  را  اسـت  مـردم  حقـوق  و 
باشـد  خـدا  بـه  توکلـت  و  بـاش  قانـع  حقوقـت 
علـی  توکلـت  اهلل،  »بسـم  ذکـر  بـا  صبح هـا  و 
اهلل، افـوض امـری إلـی اهلل، الحـول و ال قـوة اال 
اهلل« از خانـه خـارج شـو. ان شـاء اهلل خـدا از شـّر 

کنـد.« حفظـت  شـیاطین 

پدر

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور
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ساده زیست و مردمی
روایت علی اصغر پور محمدی چهره آشنای سیما

در آستانه چهلمین روز ارتحال روحانی مبارز و مجاهد 
حجت االسـام  و المسـلمین سید علی اکبر محتشمی 
فرصتـی دسـت داد تـا با دکتـر علی اصغر پـور محمدی 
چهره آشـنای سـیما که کارنامه موفق در طول فعالیت 
چهـل سـاله اش در رسـانه ملـی بخصـوص در شـبکه 
پنج، شـبکه سـه و معاونت سـیما دارد گفتگویی داشـته 
باشـیم و از وی بخواهیـم از رفیـق و دوسـت قدیمـی و 
بـردار همسـرش بیشـتر بگویـد.. وی در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال کـه بـا مرحـوم محتشـمی پور چگونه آشـنا شـدید 
گفـت آشـنایی مـا بـا آقـای محتشـمی پـور از اسفندسـال 
60 کـه مـن دامـاد خانواده محتشـمی شـدم آغاز شـد به 
طـور رسـمی از دقیقـاً 20اسـفندماه ۱۳60 یعنـی زمانـی 
رسـیدیم  ای  خامنـه  اهلل  آیـت  حضـرت  خدمـت  کـه 
محتشـمی  آقـای  زمـان  آن  در  و  عقـد  مراسـم  بـرای 
سـفیر ایـران در سـوریه بودنـد. درپایـان ایـن گفتگو وقتی 
از دکتـر پورمحمـدی خواسـتیم از رابطـه دوسـتانه خـود 
و  خاطـرات  بـه  اشـاره  بـا  بگویـد  محتشـمی  مرحـوم  و 
مواضعی از ایشـان که بحشـی را تاکید کرد مایل نیسـت 
منتشـر شـود گفـت : بـا اینکـه مـا دریـک جنـاح سیاسـی 
باهـم  صمیمـی  و  نزدیـک  بسـیار  ارتباطـات  نبودیـم 
از  از رابطـه خویشـاوندی یکـی  داتشـیم و ایشـان فـارغ 
بهتریـن دوسـتان و رفقـای مـا بودند.دیانـت، مردانگـی، 
معرفت محبت ، شـجاعت ، گذشـت، صبر و استقامت 
بزرگـوار  ایـن  از خصوصیـات  و سـخت کوشـی  نجابـت 
مرحـوم  بـرای  خاصـی  احتـرام  ایشـان  همچنیـن  بـود. 
آقـا شـیخ عبـاس پورمحمـدی پـدر بنـده قائـل بودنـد و 
ایشـان را یک روحانی مخلص، پرتاش  ، سـاده زیسـت 
و مردمـی مـی دانسـتند و عقیـده داشـتند کـه جامعـه 
روحانیـت بـه امثـال آقـا شـیخ عباس هـا نیازمند اسـت.

  
بررسـی  ایشـان  بایـد جوانـب شـخصیتی  بعـد  از چنـد 
و  سیاسـی  ،اخالقـی  خانوادگـی  شـخصی،  ابعـاد  شـود 
اجتماعـی. از لحـاظ اخالقـی توجه بـه فامیل بخصوص 
بچـه هـا و فرزنـدان و نـوه های خودشـان و هم بچه های 
فامیـل از وی چهـره ای سـاخته بـود کـه عزیـز خانـواده 
وخانـدان بودنـد ، هـم عزیـز خانـواده پـدری و مـادری و 
هم کل خاندان محتشـمی و خانواده همسـر. اهل صله 
ارحـام و توجـه خـاص به فامیل، بسـیار مهمان دوسـت 
و  اقـوام  و پیگیـر و جویـای احـول همـه  نـواز  و مهمـان 
خویشـان و فرزنـدان آنـان بود، پیگیرآینده آنـان، زندگی 
آنهـا و حـل مشـکالت آنهـا. در اعیاد و مناسـبت ها نمی 
گفتنـد مـن بزرگترم و منتظر باشـند کوچکترها بـه دیدار 
ایشـان برونـد خودشـان زودتـر بـه دیدن همـه می رفتند 
مهمـان  اهـل  زدنـد  مـی  سـر  کوچکترهـا  بخصـوص  و 
نـوازی و پذیرایـی خـوب چـه قبـل از انقـاب در نجـف 
درخانـه محقـر و کوچـک خـود و چـه بعـد از انقـاب در 
قم و در تهران و چه در ۱2سـال آخر عمر شـان درنجف 
پذیـرای میهمانـان و آشـنایان دوسـتان بارویـی گشـاده 
بودنـد. احتـرام بسـیار خاص به پـدر و مـادر از ویژگیهای 
بـارز ایشـان بـود. بـه هـر بهانـه و مناسـبتی دسـت و پـای 
پـدر و مـادر را مـی بوسـیدند و بـه کوچکتـر هـا توصیـه 

مـی کردنـد دررضایـت پـدر و مـادر بکوشـند مـی گفتنـد 
خصوصـاً  و  مـادر  و  پـدر  قلبـی  رضایـت  زندگـی  اصـل 
مـادر اسـت و رضایـت آنهـا ، رضایـت خداونـد اسـت. 
ایشـان همچنیـن به بزرگترها، خصوصـاً عموهای خود، 
عمـه هـای خودشـان و آقـای سـید محمـود محتشـمی 
عمویشـان کـه از مبارزیـن قبـل از انقـاب و عضـو حـزب 
موتلفـه اسـامی بودنـد احتـرام خاصـی قائـل بودنـد. از 
بحـث سیاسـی در جمـع خانـواده و فامیـل اجتنـاب مـی 
کردنـد و بیشـتر جویـای احـوال زندگـی معشـیت و کار 
فامیـل و خانـواده بودنـد. بـه دلیـل عالقه و گرایـش ویژه 
بـه ائمـه اطهـار موسسـه دار الزهـرا را تاسـیس و هرهفته 
در ایـن محـل مراسـم عـزاداری برپابـود ایـن سـنت در 
خانـه پـدری ایشـان کـه در خیابـان ری بـود خصوصـاً در 
ایام محر و صفر و ایام فاطمیه گذاشـته شـده بود. توجه 
ویـژه بـه نمـاز و معنویـات و خوانـدن نمـاز جماعـت در 
مسـجد نیز از خصوصیات ایشـان بود، مقید بودند نماز 
را بـه جماعـت در مسـجد بخواننـد. بافـوت مـادر ایشـان 
و به پیشـنهاد مرحوم آقای محتشـمی و موافقت وراث 
خانـه پـدری تبدیـل بـه مسـجد شـد و بنـام امـام حسـن 
مجتبـی )ع( نامگـذاری گردیـد. ایـن مسـجد در خیابـان 
ری خیابـان ادیـب الملک قرار دارد. مرحوم محتشـمی 
اهـل تهجـد و پافشـاری بـر اصول بودنـد و همـه خانواده 
اول وقـت  بـه چنـد چیـز سـفارش مـی کردنـد نمـاز  را 
نمـاز شـب و احتـرام بـه پـدر و مـادر و بزرگترهـا و روزی 
حالـل و کسـب مـال حالـل. سـاده زیسـتی و بـی عالقـه 
بـودن بـه مـال دنیا و مظاهر پـررزرق و برق دینـوی نیز از 
خصوصیـات دیگـر ایشـان بـود و از ایشـان بعـداز رحلت 
مقدار کمی پول ، یک ماشـین ایرانی سـاده و یک منزل 
90 متـری در روسـتای سـنگان در تهـران بـه جـا مانـده 
اسـت. همچنیـن از خصوصیـات بـارز ایشـان شـرکت در 
راهپیمایـی اربعیـن حسـینی بـود و ایـن سـنت حسـنه را 
ایشـان از قبـل از انقـاب و ازسـال ۴۳ در زمـان حکومـت 
و  دوسـتان  از  کوچکـی  جمـع  بـا  عـراق  بـر  هـا  بعثـی 
همراهاشـان انجام می دادند و تا اخرعمرشـان با اقوام 

و دوسـتان درایـن آئیـن بـا شـکوه شـرکت مـی کردنـد.
  

اقامـت  اشـرف  نجـف  در  اخیـر  ۱2سـال  در  ایشـان 
داشـتند گقت مرحوم محتشـمی در خانه ای کوچک 
بـا لـوازم کـم و علیرغـم کمبودهـا وقطع شـدن بـرق و 

اب و اجنـاس گـران زندگـی بسـیار سـاده در نجـف را 
ترجیح دادند و می خواستند دور از دعواهای سیاسی 
گفتنـد  مـی  ایشـان  باشـند.  سیاسـی  بنـدی  جنـاح  و 
مـن از ایـن فضـای سیاسـی و دعواهـا و خـط کشـی هـا 
ناراضـی و ناراحـت هسـتم و دوسـت نـدارم لحظه ای 
از مجـاورت حرم حضرت امیرالمومنین علیه اسـام 
دور شـوم و اینجا احسـاس آرامش می کنم. وی تاکید 
کـرد مرحـوم محتشـمی از پیـروان سـر سـخت والیـت 
فقیـه و از سـربازان بـی چـون و چـرا و فـداکار حضـرت 
ولی عصر)عج( و از پیشـگامان نهضت و از همراهان 
قدیمـی و از جـوان ترین یاران امـام در نجف و پاریس 
و از کسـانی بـود کـه بـا بهـره منـدی از هـوش سرشـار 
سیاسـی در خنثـی کـردن نقشـه هـای شـوم آمریـکا و 
اسـرائیل بـرای تضیعیف ایـران و جهان اسـام تالش 
ویژه ای داشـت. حامی سرسـخت و جان برکف مردم 
مظلـوم و بـی پناه فلسـطین و لبنـان و مخالف هرنوع 
سـازش بـا آمریـکای جنایتکار بـود و در همیـن راه هم 
در سـال 62توسـط اسـرائیل جنایتـکار تـرور و بـه درجه 
و  دودسـت  ناحیـه  از  ایشـان  شـدند.  نائـل  جانبـازی 
گـوش و چشـم مجـروح شـدند و بعنـوان یـک جانبـاز 
70 درصـد نزدیـک چهـل سـال با سـه انگشـت ناقص 
زندگـی کردنـد و بـا سـه انگشـت رانندگـی مـی کردنـد 
و ازمیهمانـان پذیرایـی مـی کـرد نـد و همچنیـن نامـه 
مقـام  بـا  مکاتباتـی  و  هـا  نامـه  کـه  میکردنـد  نـگاری 
معظـم رهبـری هـم داشـتند.  ایشـان شایسـته تریـن 
فـرد بـرای رهبـری ایران حضـرت آیـت اهلل خامنه ای 
مـی دانسـتند و همـواره شـخصیت بـی نظیـر رهبـری 
را سـتایش مـی کردنـد خصوصـاً ایسـتادگی ایشـان در 
مقابـل زورگویـی هـا و قلدرهـای امریـکای جهانخـوار 
را واز جنـاح جـپ و برحـی از اصـاح طبـان و دیگـر 
سیاسـیون کـه در مبـارزه بـا آمریـکا و اسـرائیل دچـار 
انـد و بـا مواضـع خودباعـث  رخـوت و سسـتی شـده 
تضعیـف انقـاب و والیـت فقیـه و جمهوری اسـامی 
مـی شـدند انتقـاد مـی کردنـد ایشـان آفـت بزرگـی کـه 
گربیـان برخـی از انقابیـون و اصـاح طلبـان را گرفتـه 
و  سازشـکاری  طلبـی،  دنیـا   ، وادادگـی   ، زدگـی  رفـاه 
رخوت و سستی می دانستند و عدم شناخت دشمن 
اصلی که همان آمریکا و اسـرائیل اسـت و عدم درک 
شـرائط و دادن آدرس غلـط در ایـن زمینـه بـه مـردم 
را نکوهـش مـی کردنـد. فاصلـه و شـکاف بیـن مـردم 
و مسـئولین نیـز از دیگـر آفـت هـا و آسـیب هایـی بـود 
کـه مدنظـر ایشـان بـود. مرحـوم محتشـمی متعقـد 
بـود تمـام تـاش حکومـت و کارگـزاران و مسـئوالن و 
احزاب سیاسـی باید حمایت از محرومان و رفاه توده 
هـای مـردم باشـد. ایشـان چـپ آمریکایی و انگلیسـی 
مـی  ماکیسـتی  و  شـرقی  هـای  چـپ  از  خطرناکتـر  را 
دانسـتند. ایشان شـهید قاسم سـلیمانی، افکار ایشان 
و روش ایشـان، شـجاعت و هوش و درایت و مدیریت 
و فداکارهـای ایشـان را در عـراق و سـوریه همـواره مـی 
قائـل  بـرای حـاج قاسـم  احتـرام خاصـی  و  سـتودند 

بودند.

فاصله و شکاف 
بین مردم و 

مسئولین نیز 
از دیگر آفت ها 
و آسیب هایی 
بود که مدنظر 

ایشان بود. 
مرحوم محتشمی 

متعقد بود تمام 
تالش حکومت 

و کارگزاران 
و مسئوالن و 

احزاب سیاسی 
باید حمایت از 

محرومان و رفاه 
توده های مردم 

باشد
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سفیر امام و انقالب
گفتگو با دکتر علی داستانی بیرکی، مدیر مرکز اسناد موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(

مرحوم  پیش  سال  چند  از  ظاهرا  دکتر  آقای   
و  شفاهی  خاطرات  مجموعه  محتشمی پور 
داده  موسسه  تحویل  را  خود  دستنوشته های 
آنها  تدوین،  و  بررسی  از  پس  موسسه  تا  است 
مهم  این  اینکه  به  توجه  با  برساند،  چاپ  به  را 
معاونت  در  جنابعالی  مدیریت  دوران  در 
این  در  است.  افتاده  اتفاق  موسسه  پژوهشی 

باره توضیح می دهید؟
»سـفیر امـام و انقـاب« عنـوان خاطـرات و روایـات 
9 جلـدی حجـت االسـام والمسـلمین سـید علـی 
اکبـر محتشـمی پور اسـت کـه در معاونت پژوهشـی 
خمینـی)س(  امـام  آثـار  نشـر  و  تنظیـم  موسسـه 
پـس از بررسـی، اصـاح ، ویرایش و تدویـن در حال 

آمـاده سـازی بـرای چـاپ اسـت.
ایـن مجموعـه به دو بخـش قبل از پیـروزی انقاب 
اسـامی و بعـد از آن تقسـیم می شـود کـه خاطرات 
نخسـت  بخـش  کـه  نوبـت  دو  در  انقـاب  از  قبـل 
آن تـا مقطـع اسـتقرار رهبـر کبیـر انقـاب حضـرت 
»خاطـرات  عنـوان  تحـت  اشـرف  نجـف  در  امـام 
دفتـر  کوشـش  بـه  محتشـمی پور«  اکبـر  علـی  سـید 
سـازمان  هنـری  حـوزه  اسـامی،  انقـاب  ادبیـات 
تبلیغـات انقـاب اسـامی در سـال ۱۳72 منتشـر 
شـد و در سـال ۱۳۸۴ انتشـارات »کوثـر النبـی« در 
قـم خاطـرات شـفاهی ایشـان را تحـت عنـوان » از 

ایـران بـه ایـران« در دو جلـد منتشـر کـرد.
راوی  هماهنگـی  بـا  خاطـرات  از  بخـش  همیـن 
و  اصـاح  از  پـس  الذکـر  فـوق  انتشـاراتی  دو  بـا 
ویرایـش شـکلی و در بعضـی مـوارد محتوایـی در 
گرفـت  قـرار  موسسـه  پژوهشـی  معاونـت  اختیـار 
تـا بـا خاطـرات بعـد ازانقـاب در یـک مجموعـه 9 

گـردد. منتشـر  جلـدی 
آقـای  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  از  پـس  خاطـرات 
محتشـمی پور در 6 جلـد تهیـه و تدوین شـده اسـت 
کـه ایـن بخـش از خاطـرات ایشـان موضوعات ذیل 

را در بـر می گیـرد.
جنـگ  شـروع  تـا  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  از   -۱
نخسـت  بـاره  در  مطالبـی  شـامل  کـه  تحمیلـی 
و  رادیـو  سرپرسـتی  بـازرگان،  مهنـدس  وزیـری 
اسـامی،  انقـاب  ابتدایـی  بحرانهـای  تلویزیـون، 
ریاسـت جمهـوری بنـی صـدر، بنیـاد مسـتضعفان 

اسـت.  ... و 
الـف-  فصـل  دو  در  کـه  مقـدس  دفـاع  دوران   -2
سـیما  و  صـدا  ب-  تحمیلـی  جنـگ  بـه  نگاهـی 

اسـت. شـده  تدویـن 
۳- دوران سـفارت سـوریه در دو جلـد، کـه شـامل 
خارجـه  وزارت  اهمیـت  همچـون:  اسـت  مطالبـی 
ایـران  سـفارت  فعالیتهـای  امـام،  توصیه هـای  و 
در سـوریه، سـفر مقامـات ایـران بـه سـوریه، ارتبـاط 
جبهـه  شـخصیتهای  و  علمـا  بـا  ایـران  سـفارت 

مقاومـت، اشـغال لبنـان، چگونگـی تشـکیل حـزب 
اهلل لبنـان، جریان انفجار سـفارت ایران در سـوریه، 
مذاکـرات سـفیر ایـران در سـوریه بـا نماینـده ویـژه 

عربسـتان.
بـه مطالبـی در  کـه در آن  وزارت کشـور  ۴- دوران 
خصـوص جلسـه رای اعتمـاد، تغییـرات در وزارت 

کشـور، قانـون احـزاب و ... پرداختـه شـده اسـت.
آن  در  کـه  سـوم  مجلـس  انتخابـات  برگـزاری   -5
میـر  مهنـدس  وزیـر  نخسـت  دوم  دوره  پیرامـون 
و  انتخابـات  برگـزاری  فرآینـد  موسـوی،  حسـین 
نظـارت اسـتصوابی شـورای نگهبـان، مجلـه بیـان و 

اسـت. شـده  بحـث  مبـارز  روحانیـون  مجمـع 
آن  از  ای  عمده  بخش  اینکه  به  توجه  با   
تدوین  و  بررسی  مطالعه،  شما  را  خاطرات 
اساس  بر  هستید  موافق  اگر  اید،  نموده 
خاطرات ایشان که از زبان و قلم ایشان تراوش 
زندگی،  باره  در  توضیحاتی  است  نموده 
مسئولیتهای  و  فعالیتها  مبارزات،  تحصیات، 

ایشان توضیح بدهید؟
سـید علـی اکبـر محتشـمی پور فرزنـد سـید حسـین 
در روز 2۸ مـرداد ۱۳25 مطابـق بـا 2۱ مـاه مبـارک 
رمضـان ۱۳66 در تهـران و در یک خانواده مذهبی 
و از نظـر مالـی متوسـط چشـم بـه جهـان گشـود. او 
در سـال ۱۳۳6 در حالی که 9 سـال بیشـتر نداشـت، 
همـراه بـا والدینـش بـه کربـا سـفر می کنـد و آن را 
یکـی از خاطـرات شـیرین دوران کودکـی خـود یـاد 

می کنـد. 
او قبـل از دوره دبیرسـتان بـه مـدت یـک سـال بـه 
را  قـرآن  کوچـک  سـوره های  و  مـی رود  مکتبخانـه 
تحصیـات  آن  از  بعـد  و  می آمـوزد  مکتبخانـه  در 
ابتدایـی خـود را در طـول 6 سـال در مدرسـه قـدس 
اسـامی  تعلیمـات  جامعـه  بـه  وابسـته  رضـوی 
وارد  ابتدایـی  دوران  اتمـام  از  بعـد  می گذرانـد. 
دبیرسـتان علـوی می شـود کـه پـس از پایـان سـال 
کار  بـه  و  می کنـد  تحصیـل  تـرک  دبیرسـتان  اول 
سـال  یـک  مـدت  بـه  ابتـدا  او  می شـود.  مشـغول 
در تعمیـرگاه دوچرخـه و بعـد در مغـازه خواربـار 
بودنـد  مشـترک  پـدرش  بـا  کـه  عمویـش  فروشـی 
بـه مغـازه  سـال  دو  از  بعـد  امـا  می شـود  مشـغول 
پیراهـن دوزی نقـل مـکان می کنـد و در آنجا کارش 

می دهـد. ادامـه  را 
در سال ۱۳۴0 بعد از یک مریضی سخت و بستری 
علمیـه  حـوزه  وارد  خانـواده  موافقـت  بـا  شـدن 
می دهـد.  ادامـه  را  خـود  تحصیـات  و  می شـود 
کار  بـه  اشـتغال  و  تحصیـل  تـرک  دوران  در  البتـه 
مرحـوم  حـوزه  و  مسـجد  در  پراکنـده  صـورت  بـه 
آیـت اهلل شـیخ عبـد الـرزاق قائینـی مشـغول بـوده 
و بعـد از آن وارد حـوزه علمیـه آقـای مجتهـدی در 
تهـران می شـود و دروس صمدیـه و شـرایع را نـزد 

آقـای مجتهـدی، سـیوطی و حاشـیه مـا عبـداهلل و 
مغنـی را نـزد آقایـان: شـیخ محمدرضـا ناصـری، 
موسـوی  رسـول  سـید  و  میرصانعـی  حسـین  سـید 

می کنـد. تلمـذ 
در سـال ۱۳۴2 بـه حـوزه علمیـه قـم مـی رود و در 
و  دارالشـفا سـاکن می شـود  ای در مدرسـه  حجـره 
بدیـن ترتیـب تا فروردیـن ۱۳۴6 و از مهرماه ۱۳۴7 
تـا خـرداد ۱۳۴۸ در ایـن حـوزه مشـغول تحصیـل 
ایشـان  اسـاتید  می شـود.  دینـی  علـوم  فراگیـری  و 
در ایـن دوره در کتابهـای مطـول، معالـم، قوانیـن، 
انصـاری  شـیخ  مکاسـب  و  رسـائل  لمعتیـن، 
هرنـدی،  فاضـل  فشـارکی،  اسـتاد  ترتیـب  بـه 
تبریـزی،  موسـوی  ابوالفضـل  سـید  اعتمادیـان، 
شـیخ جعفـر سـبحانی و فاضـل لنکرانـی بودنـد و 
نـزد آیـت  را  از کفایـه االصـول  در ضمـن قسـمتی 
اهلل سـلطانی بهـره می گیـرد و نیـز منطـق منظومـه 
و  گرامـی  علـی  محمـد  شـیخ  نـزد  را  سـبزواری 
فلسـفه را از محضـر دکتـر محمـد مفتـح می آمـوزد 
اهلل  آیـت  اخـاق  درس  در  جمعـه  شـبهای  در  و 
می کنـد. شـرکت  فاطمـی  حسـین  سـید  آقـا  حـاج 

از ابتـدای سـال ۱۳۴6 بـه مـدت یک سـال و سـه ماه 
و  بقیـه مکاسـب  و  اشـرف سـفر می کنـد  بـه نجـف 
کفایه االصول را نزد شـیخ مجتبی لنکرانی و شـیخ 
صـدرا بادکوبـه ای بـه پایـان می رسـاند. و در درس 
خـارج اصـول فقه آیت اهلل سـید مصطفی خمینی 
او  می شـود.  حاضـر  امـام  حضـرت  فقـه  درس  و 
نـزد شـیخ  را  اسـفار مرحـوم مـا صـدرا  همچنیـن 
دکتـر  محضـر  از  را  تفسـیر  و  رضوانـی  غامرضـا 

تلمـذ می نمایـد. محمـد صادقـی 
آقـای محتشـمی مجـددا در اوایـل تابسـتان ۱۳۴7 
بـه  خانـواده  تشـکیل  جهـت  والدیـن  توصیـه  بـا 
ایـران بـاز می گـردد و بـه مـدت یـک سـال دیگـر در 
و  گلپایگانـی  اهلل  آیـت  فقـه  خـارج  درس  در  قـم 
بعـد  و  می کنـد  شـرکت  آملـی  شیخ هاشـم  اصـول 
بـرای همیشـه یعنـی  از آن یعنـی در سـال ۱۳۴۸ 
مهاجـرت  عـراق  بـه  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  تـا 
می کنـد و مجـددا در نجف فعالیتهـای علمی خود 
را بـا شـرکت در بحـث اصـول آیـت اهلل بجنـوردی، 
بحـث فقـه حضرت امام در مسـجد شـیخ انصاری 
و نیـز اصـول آیـت اهلل حـاج آقـا مصطفـی خمینـی 

می دهـد. ادامـه 
باره  در  هم  توضیحاتی  است  ممکن  اگر   
فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی ایشان بفرمایید

وارد  کـه   ۱۳۴0 سـال  از  محتشـمی پور  آقـای 
کنـار  در  می شـود،  مجتهـدی  آقـای  علمیـه  حـوزه 
مبارزاتـی  و  سیاسـی  فعالیـت  بـه  تحصیـات 
می پـردازد چـرا کـه او از عنفوان نوجوانی با شـرکت 
در محافـل اسـامی و آشـنایی با مبـارزه روحانیونی 
جـذب  کاشـانی  اهلل  آیـت  و  صفـوی  نـواب  چـون 

پدر
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بـود. شـده  فعالیتهـا  اینگونـه 
مبـارزات  آغـاز  و  ارضـی  اصاحـات  جریـان  در  او 
خمینـی)س(  امـام  رهبـری  بـه  ایـران  مردمـی 
ضمـن پخـش اعامیه علمـا و مراجع و چسـپاندن 
آن بـه در و دیـوار توسـط ماموران کانتری دسـتگیر 
و بازداشـت می شـود. او در جریان تظاهرات مردم 
دسـتگیری  دنبـال  بـه  خـرداد   ۱5 روز  در  تهـران 
ایفـا  را  فعالـی  نقـش  امـام  حضـرت  بازداشـت  و 
می کنـد و از نزدیـک شـاهد جنایـت و خـون ریـزی 

بـوده اسـت. رژیـم پهلـوی 
از طـاب  ای  بـه همـراه عـده  آقـای محتشـمی پور 
یـاد  قـم در جهـت  بـه حـوزه علمیـه  ورود  از  بعـد 
ذکـر  بـا  را  صلـوات  شـعار  امـام  سـامتی  و  نـام  و 
راه  بـه  مجالـس  و  محافـل  در  خمینـی)س(  نـام 
مسـجد  در  شـبها  امـام  آزادی  بـرای  و  می اندازنـد 
ذکـر  و  توسـل  دعـای  معصومـه  حضـرت  سـر  بـاال 
مبـارک  مـاه  در  مهـم  ایـن  می خواننـد.  مصیبـت 
کـه  می کنـد  پیـدا  ادامـه  بیشـتر  شـکوه  بـا  رمضـان 
از  نفـر  چنـد  بازداشـت  و  دسـتگیری  بـه  منجـر 

می شـود. روحانیـون 
شـاگرد  عنـوان  بـه  محتشـمی پور  اکبـر  علـی  سـید 
همـراه  بـه   ۱۳۴9 سـال  در  خمینـی)س(  امـام 
عـده ای دیگـر از یـاران امـام از جملـه محمدرضـا 
الحـرام  اهلل  بیـت  حجـاج  بـه  امـام  پیـام  ناصـری 
در  و  می کننـد  مکـه  وارد  ای  ماهرانـه  نحـو  بـه  را 
میـان حجـاج توزیـع می کننـد کـه ایـن مهـم منجـر 
بـه بازداشـت آقـای ناصـری و تحـت تعقیـب قـرار 

می گـردد. محتشـمی  آقـای  گرفتـن 
سـال  اواخـر  در  مبارزیـن  از  ای  عـده  همـراه  بـه  او 
۱۳5۱ ماهنامـه ۱5 خـرداد را در راسـتای دیدگاه هـا 
منتشـر  عـراق  در  امـام  مبارزاتـی  سیاسـتهای  و 
می کننـد و این نشـریه را برای اعضـای انجمن های 
و شـخصیتهای معتبـر در  اروپـا  و  امریـکا  اسـامی 

می کننـد. ارسـال  مختلـف  کشـورهای 
و  طـاب  غـذای  اعتصـاب  در   ۱۳50 سـال  در  او 
روحانیـون مبـارز در بغـداد در اعتـراض بـه جریـان 
عنـوان  بـه  زندانیـان  اعـدام  و  ایـران  زندانهـای 
اقدامـی خـاف حقوق بشـر و مقررات بیـن المللی 
شـرکت می کنـد. و در سـال ۱۳57 ماموریـت ویـژه 
ای از طـرف امـام بـرای سـفر بـه سـوریه و لبنـان و 
راسـتای  در  عرفـات  یاسـر  بـه  امـام  نامـه  تقدیـم 
پیـدا  سـوریه  در  امـام  اقامـت  بـرای  زمینـه  ایجـاد 
می کنـد. امـا بعـد از تصمیـم امـام بـه مهاجـرت به 
فرانسـه او بافاصلـه بـا کسـب اجازه از امـام خود را 
بـه فرانسـه می رسـاند و در نوفـل لوشـاتو بـه عنـوان 
مسـئول ارتباطـات دفتـر امـام مشـغول رتـق و فتـق 

می شـود. امـور 
 بعد از پیروزی انقاب اسامی ایران، ایشان 
ممکن  اگر  و  بوده  مسئولیتهایی  چه  دارای 

از  بعد  را  ایشان  فعالیتهای  مجموعه  است 
انقاب بفرمایید؟ 

آقـای سـید علـی اکبر محتشـمی پور پـس از پیروزی 
انقـاب اسـامی ایران و بازگشـت به ایـران در دفتر 
بـه  امـام  کنـار  در  و  مسـتقر  قـم  در  امـام  حضـرت 
 ۱۳57 سـال  از  ایشـان  می پـردازد.  وظیفـه  انجـام 
برکتـش مسـئولیتهای مهمـی  پـر  زمـان حیـات  تـا 
را در نظـام جمهـوری اسـامی عهـده دار بـوده کـه 

تیتـروار بـه اهـم آنهـا اشـاره می کنـم.
۱- ماموریـت بـه بنیاد مسـتضعفان برای رسـیدگی 

بـه مشـکات موجود.
از  ایـران  اسـامی  جمهـوری  صـدای  مدیریـت   -2

امـام. طـرف 
۳- عضویت در شـورای سرپرسـتی صدا و سـیمای 
کل  دادسـتان  حکـم  بـا  ایـران  اسـامی  جمهـوری 

کشـور.
بـا  سـوریه  در  ایـران  سـفیر  عنـوان  بـه  انتخـاب   -۴

رجایـی. محمدعلـی  حکـم 
5- تشکیل حزب اهلل لبنان.

قبرسـتان  سـازی  بـاز  جهـت  در  تـاش   -6
رقیـه. حضـرت  مطهـر  مرقـد  و  رقه)صفیـن( 
7- انتخـاب بـه عنـوان وزیـر کشـور بـا رای اعتمـاد 

اسـامی. شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
۸- عضویت در کمیته مشورتی سیاسی رهبری.

9- عضویـت در شـورای مرکـزی مجمـع روحانیـون 
مبـارز تهران.

۱0- انتشار مجله بیان.
چهارمیـن  و  سـومین  دومیـن،  کل  دبیـر   -۱۱
کمیتـه  عضـو  و  فلسـطین  از  حمایـت  کنفرانـس 

کنفرانـس. اولیـن  علمـی 
ای  دوره  میـان  در  تهـران  مـردم  نمایندگـی   -۱2

اسـامی. شـورای  مجلـس 
۱۳- مشاور اجتماعی دولت اصاحات.

بزرگداشـت  کنفرانـس  علمـی  کمیتـه  رئیـس   -۱۴
مصطفـی. آقـا  حـاج  شـهادت  سـالگرد  بیسـتمین 

ششـم  دوره  در  تهـران  مـردم  نمایندگـی   -۱5
اسـامی. شـورای  مجلـس 

۱6- مدیـر نمایندگـی موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار 
اشـرف. نجـف  در  خمینـی)س(  امـام 

 نظر شما راجع به آقای محتشمی چیست؟
آقـای محتشـمی پور بـه عنـوان جانبـازی سـرفراز و 
شـخصیتی مبـارز و انقابی، انسـانی سـاده زیسـت، 
و  پارسـا  عالمـی  امـام،  بـرای  وفـا  بـا  شـاگردی 

سیاسـتمداری مخلص، همـواره در دفاع از انقاب 
هـر  در  و  بـود  فعـال  امـام  فکـری  خـط  و  اسـامی 
شـرایطی بـه طـرق مختلـف و ممکـن از آرمانهـای 
امـام و انقـاب اسـامی دفـاع می کـرد و بـا تحریـف 
خمینـی)س(  امـام  اندیشـه  و  سـیره  کننـدگان 
مقابلـه می نمـود. معرفـی یـاران امـام در جامعـه 
و بـه ویـژه بـرای نسـل جـوان یـک ضـرورت اسـت تا 
آحـاد مـردم و بـه خصـوص جوانـان بـا مجموعـه 
مبارزیـن  کـه  فداکاری هایـی  و  فعالیتهـا  زحمـات، 
در خـط امـام بـرای رهایـی ایران از سـلطه اسـتبداد 
کـه  بشـوند  آشـنا  انـد،  داده  انجـام  اسـتعمار  و 
متاسـفانه ایـن مهـم مـورد غفلـت و سـهل انـگاری 
کـه  بـود  دلیـل  همیـن  بـه  و  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
انقـاب اسـامی  اوایـل پیـروزی  امـام در  حضـرت 
اسـامی  نهضـت  تاریـخ  بررسـی  بـر  زیـادی  تاکیـد 
از  جلوگیـری  و  آینـده  نسـل های  بیـداری  بـرای 
مهـم  مسـائل  از  را  آن  و  داشـتند  نویسـی  غلـط 
می دانسـتند و معتقـد بودنـد که باید نویسـندگان و 

بپردازنـد. آن  بـه  متعهـد  و  متفکـر  علمـای 

آقای 
محتشمی پور از 
سال 1340 که 

وارد حوزه علمیه 
آقای مجتهدی 

می شود، در کنار 
تحصیالت به 

فعالیت سیاسی 
و مبارزاتی 

می پردازد چرا 
که او از عنفوان 

نوجوانی با شرکت 
در محافل اسالمی 

و آشنایی با مبارزه 
روحانیونی چون 

نواب صفوی و 
آیت اهلل کاشانی 

جذب اینگونه 
فعالیتها شده بود

پدر

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



ه تیـرما
1400

 مراسم تشییع 
حجت االسالم و المسلمین 

 محتشمی پور)ره( 
در حسینیه جماران 

پدر

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



تیـرماه
1400

مراسم خاکسپاری حجت 
االسالم و المسلمین 

محتشمی پور)ره( در حرم 
حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( 

پدر

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



ه تیـرما
1400

 مراسم بزرگداشت
حجت االسالم و المسلمین 

 محتشمی پور)ره(
در دارالزهرا)س( 

پدر

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



تیـرماه
1400

 مراسم گرامیداشت 
 مرحوم محتشمی پور )ره(

  در بیت امام
در نجف اشرف 

پدر

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور



ه تیـرما
1400

دل های ما ز تلخِی دنیا شکسته است
گویی هر آنچه بود در اینجا شکسته است

دیگر غریِو مست نمی آید از دری
در شهر ما غرابة مینا شکسته است

پیداست از تالطم چشماِن بی نصیب
که آیینه های کوی مدارا شکسته است

ترسم که در کشاکِش اّیام بشنویم
پل های رودخانة احیا شکسته است
می گیرد انتقام خود از عشق عاقبت

بغضی که در گلوی زلیخا شکسته است
با مدعی بگوی که با مرگ زاده ایم

در چشِم ما درخشش دنیا شکسته است
چون شیشه ایم و تیزتر از آنچه بوده ایم
بُّراتر از هر آنچه که ما را شکسته است

ابلیس شد خجل ز جنون حیله های شیخ
پنهان چگونه توبة تقوا شکسته است

گر دوست در نواحِی امروز ُگم شود
بنیان عشقبازی فردا شکسته است

می گرید آن جرس که در اّیاِم بی کسی
خواِب هزار سالة ترسا شکسته است

خوش باد یاِد آنکه بر این مرده زارِ وهم
اّمید داد و نرِخ مسیحا شکسته است
پیغامدارِ خیزِش توفاِن دیگری است

موجی که بر کرانة دریا شکسته است
ای دل به کوی تشنه لبان َمشک ها ُپر است

بنگر چگونه دسِت تمّنا شکسته است!
هر جرعه نوِش جارِی تاریخ بشنود

ناِم بلنِد دوست که ما را شکسته است
حسرت پناِه ُکنِج غروبیم و ُپشِت ما

در تنگنای خلوِت رؤیا شکسته است

راغب آملی

پدر

به مناسبت چهلمیــن روز 
 درگذشت حجت االسالم 
سید علی اکبر محتشمی پور

ویژه نــــــامه
حضــــــــور


