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آقای طالقانی؛ آدم باصفایی و باصداقتی بود
آقای طالقانی، یک شخصیّت بسیار مغتنمی بود... 
خدای متعال یک قالب خوبی در ایش��ان متجلّی کرده 
بود؛ یک انس��ان صریح، باصفا، باصداقت. از جمله ی 
خصوصیّ��ات آق��ای طالقانی، یکی صفای ایش��ان بود؛ 
آدم باصفایی بود، آدم باصداقتی بود. وقتی انس��ان 
با ایش��ان می نشس��ت، جز یکرنگی و صفا و راس��تی، 
واقعاً انس��ان هیچ چیز نمی دید. ما با ایشان جلسات 
طوالن��ی ]داش��تیم [؛ بنده هر وقت ته��ران می آمدم 
-آن وقتهای��ی ک��ه ایش��ان از زن��دان آم��ده بودن��د 
بیرون- منزل ایش��ان حتماً یک ب��ار، دو بار میرفتم، 
می نشس��تیم دو ساعت با ایش��ان صحبت میکردیم؛ 
آدم لّذت میبرد از صفا و صداقت این مرد؛ این یکی 

از خصوصیّات ایشان بود.
 در عین این صفا و صداقت و راستی و درستی، 
م��ردی بود در کم��ال اعتماد به نف��س؛ یعنی یکی از 
خصوصیّات ایش��ان، اعتماد به نفس بود؛ مطلقاً تحت 
تأثی��ر قدرتها و ظواهر و مانند اینها قرار نمی گرفت. 
م��ن اّولْ باری که آقای طالقانی را دیدم، یا آخر س��ال 
۴۲ بود یا اوائل ۴۳ که ایشان در عشرت آباد محاکمه 
می ش��دند. رفتم من در دادگاهشان؛ من تا آن وقت 
آق��ای طالقان��ی را از نزدی��ک ندی��ده بودم؛ ایش��ان 
و مرح��وم مهندس ب��ازرگان و دیگ��ران بودند -آن 
عّده ی نهضت آزادی- که آنجا محاکمه می شدند و به 
نظ��رم آن محاکمه ی دّوم هم ب��ود؛ از آن دادگاه های 
پن��ج قاضی ک��ه پنج نفر آن ب��اال با درجه و نش��ان و 
واکس��یل و اینها نشس��ته بودند؛ آق��ای طالقانی هم 
آن جلو بی اعتنا نشسته بود؛ اسم ایشان را آوردند، 
ایش��ان باید بلند میش��د حرف میزد، ]ولی [ ایش��ان 
اعتنایی نکرد، بلند نش��د، جواب نداد؛ یعنی این جور 
ب��ود، آن دادگاهی که ج��وری آن را ترتیب می دادند 
ک��ه آن متّه��م خ��ودش در آن به اصط��اح هیمن��ه ی 
ظاه��ری دادگاه هضم بش��ود -معم��والً این جور بود؛ 
م��ا هم چند بار دادگاه رفتیم، دیدیم- ایش��ان اصاً 
و مطلقا اعتنائی نداش��ت. وقت تنّفس هم ما رفتیم 
جلو، ایش��ان با ما گرم، گی��را -حاال بنده آن وقت یک 
طلب��ه ای مثاً ب��ودم، یک طلب��ه ی جوانی؛ و ش��نیده 
بودند من چون اندکی قبلش زندان قزل قلعه بودم 
و ایش��ان و مهندس بازرگان شنیده بودند- ]وقتی [ 
بنده را معّرفی کردند، گ��رم گرفتند، محبّت کردند؛ 
ب��ه آن مقامات، بی اعتنا؛ به ما که یک طلبه ای بودیم، 

این جور گرم و گیرا و با محبّت و مانند اینها.
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پژوهش و تالیف: تورج گیوری

یک شورای باسمه ای و دهن پر کن
 و اما در طی سال هر اتفاق و یا موضوعی که رجوی 
تشخیص می داد بایس��تی از طرف شورا بیانیه بدهد. و 
از آنجایی که او این ش��ورای خود ساخته را ملک طلق 
خود می دانس��ت و ش��اید هم علت اصل��ی و انگیزه این 
انحص��اری کردن کامل همین بود... که او آنقدر اتوریته 
و دس��ت باز داشته باش��د که همه نیات و خواست ها و 
دروغ و تقلب هایش را به اس��م یک ش��ورای باسمه ای و 

دهن پرکن بیرون دهد.
انواع اطالعیه های رنگ و وارنگ و با موضوعات مختلف 
که در این س��ال ها به اسم ش��ورای ملی مقاومت به چاپ 
می رسید. همان بیش از ۹۵ درصد اعضا درون سازمانی که 
من هم یکی از آن نفرات بودم قبل از انتشار، آن اطالعیه ها 
را ب��ه چش��م نمی دیدیدم. و خب��ری ه��م از درج چنین 
اطالعیه هایی نداشتیم ... و هیچگونه نظرخواهی نیز در این 
رابطه از کس��ی نمی شد. به طور معمول و بر طبق عرف و 
ثیاق هر شورا اعضای آن بایستی از حداقل موضع گیری ها 
و عملکرد ش��ورایی که در آن عضو هستند مطلع باشند 
و در م��وارد مهم نظر بدهند ول��ی فکر می کنم این تنها 
شورایی بود که تنها یک عضو واقعی داشت و آن هم فقط 

رجوی بود که لجام گسیخته بر آن می تاخت.
اطالعیه بر علیه جداش��دگان، اطالعی��ه در رابطه با 
مواضع هس��ته ای ایران، اطالعیه در حمای��ت از مقامات 
آمریکایی و... انواع و اقس��ام این اطالعیه ها به طور خاص 
در دفتر و اتاق کار رجوی تهیه و تنظیم شده و سپس به 

چاپ می رسید.
 در این موارد تنها بیانیه های سالیانه بود که در صفحات 
طوالنی تنظیم شده و سپس ساعتی اعضای شورای درون 
س��ازمان را به اجبار جمع کرده و قسمت هایی از متن آن 
را برای افراد قرائت می کردند و س��پس فقط صفحه آخر 
آن را ب��رای امضا می دادند بدون هیچگونه نظرپرس��ی و 
نظرخواهی و کس��ی را نیز جرات مخالفت و اظهارنظری 
نبود. در واقع ۹۵ درصد اعضای س��ازمانی شورا یک فرم 
بیشتر نبودند تا جلسات در ابعادی بزرگتر تشکیل شده و 
رجوی تنها استفاده های تبلیغاتی و قدرت طلبانه خود را 
از آن ببرد. و در زمان هایی هم که نیاز باشد برای سرکوب 

سایر اعضای شورایی غیرسازمان استفاده کند.
)ب��ه ی��اد دارم در دهه ۷۰ ت��ا ۸۰ بعضا که اعضای 
غیرس��ازمانی شورا به عراق مسافرت کرده و برای دیدار 
به یگان ه��ای نظامی می رفتند. تعداد بس��یار زیادی از 
نف��رات یگان ها را از قبل توجی��ه و آماده می کردند که 
تا می توانند اعضای ش��ورا را زیر س��وال ب��رده و از آنها 
بخواهند بیش��تر از س��ازمان و رجوی در خارج کش��ور 
تعری��ف کنند و در موارد زیادی نی��ز به صورت کنترل 
ش��ده و برنامه ریزی شده توسط یک سری نفرات آنها را 

به باد انتقاد خارجه نشینی و بورژاوزی می گرفتند.(
 مس��عود رج��وی و مری��م عضدانل��و در بس��یاری 
از نشس��ت های درون��ی اعضای ش��ورا از جمل��ه آقای 
هزارخانی، ایرج شکری و مرضیه را.... به تمسخر گرفته 
و می گفتند آنها فقط خارجه نش��ین هستند و در پناه ... 

رنج سازمان به نوایی رسیده و معروف شده اند!....

سازمان منافقین

خاکستریهاییکهدیدهنمیشوند

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

هن��وز ب��اور نداریم که انس��ان ها خاکس��تری اند و تنها 14 
معصوم داش��تیم که تمام شده اس��ت. هنوز در عمل این سخن 
را که انس��ان ها در نقشه ا و زمان های گوناگون تفاسیر مختلف را 
می طلبند نپذیرفته ایم که یا ش��خصیت خاصی را در حد بسیار 
زی��اد باال می بری��م و یا یک نفر را به خاطر ی��ک تفاوت دیدگاه 
همیش��ه محو می کنیم. صفر و صد دیدن ها همیشه خطرآفرین 
اس��ت چه درباره نگاه به ش��خصیت ها باش��د و چه در برخورد 
با جریان های سیاس��ی، عادت نداریم یک نف��ر و یک جریان را 
ب��ا همه خوبی ه��ا و بدی هایش آنالیز کنیم همین می ش��ود که 
زمانی که یک ش��خص و جری��ان را بی نقص جلوه داده و تالش 
ب��رای القای این بی نقص بودن در افکار عمومی داریم یک دفعه 
فردی پیدا می ش��ود که نقصی کوچ��ک از او رو می کند که هم 

همه رشته های ما پنبه می شود و هم اعتماد عمومی را از دست 
می دهی��م. در مقابل یکدفعه از البه الی عیب هایی که برای یک 
فرد طرح ش��ده عنوان کرده ایم چن��د خصوصیات مثبت را پیدا 
می کنند تا او را نش��ان قضاوتی ناعادالنه از سوی کشور معرفی 
کرده و باز اعتماد عمومی را خدش��ه دار کنند. این نگاه های صفر 
و صدی این نگاه های سانس��وری خطرات جبران ناپیذیری را به 

کشور وارد می کند.
برای کشوری که سرمایه اصلی آن دارا بودن پشتوانه مردمی 
است خطر بزرگی اس��ت که با این اتفاقات سهل انگارانه اعتماد 
عموم��ی را دچار تزلزل کنیم. بیایید یکبار همه ش��خصیت ها و 
جریان ها و تفکرها را همانطور که هس��تند ببینیم، این نوع نگاه 
هم در تعاریف انسانی و عرفی زیباست و هم در تعاریف دینی و 

مذهبی. هم آیت اهلل طالقانی و آیت اهلل کاشانی نقاط ضعف دارند 
و هم مصدق نقاط قوت! مصدق مثال می تواند پدری دلسوز باشد 
اما سیاس��تمداری س��اده اندیش یا فریب خورده تعریف شود. یا 
آیت اهلل طالقانی می تواند به همان میزان که طرفدار دارد دشمن 
هم داش��ته باش��د چه اش��کالی دارد؟ نمی توان تنها از یک بُعد 
دلخواه به ش��خصیت افراد وارد شد و انتظار داشت جامعه ابعاد 
دیگر شخصیت ها را بررسی نکند و همان بُعد را پذیرفته و تحت 
تاثی��ر فضای خبری موافقان یا مخالفان بهان��ه جو قرار نگیرند. 
نمی ت�وان انتظار داش��ت که یک نف��ر را تنها در یک بُد خالصه 
کرد بهتر اس��ت درباره هر شخصیتی پروندهای از نقاط مثبت و 
منفی تهیه و به مردم ارائه کرد تا آنها دچار تعارض، عدم اعتماد 

و در نهایت نپذیرفتن سخنان داخلی نشوند.

پی نوشت پرونده

سوشیانت آسمانی

آی��ت اهلل طالقانی از ش��خصیت های برجس��ته انقاب 
اس��امی اس��ت که در طول زمانی که از رحلتشان گذشته 
تفاسیر زیادی درباره عملکرد او و نوع نگاهش خوانده ایم. 
نگاه های��ی که هر کدام ب��ر گرفته از یک ن��وع زاویه دید 
خاص بوده اس��ت. از این رو سعی خواهیم کرد در پرونده 
پیش رو از زوایای مختلف زندگی او را در سالروز وفاتشان 

مرور کنیم:

سکانس نخست: مبلغ اسالم
در اینک��ه آیت اهلل طالقانی مبلغ دین اس��ام بودند و 
این مس��یر را بعد از انقاب هم طی کردند ش��کی نیست 
اما برای برخی ةا ه در این مسیر شک دارند می نویسیم که 
آیت اهلل س��یدمحمود طالقاني در سال 1۲90 ش- 1۳۲9 
ق )در شناس��نامه ایشان س��ال تولد 1۲8۴ ش یاد شده 

است( در روستاي گلیرد طالقان به دنیا آمدند.
ایش��ان پس از سال ها تحصیل در حوزه علمیه قم، از 
آیت اهلل حائري ی��زدي، بنیانگذار ح��وزه علمیه قم، اجازه 
اجته��اد گرف��ت و ب��ا عزمي راس��خ و گامي اس��توار، راهِي 
تهران ش��د و در مدرس��ه عالي ش��هید مطهري به آموزش 
علوم اس��امي پرداخت. او که از مدت ها پیش درِد جامعه 
و مردم را حس کرده بود و تنها راِه نجات را در بازگش��ت 
به اس��ام و قرآن می دانس��ت، با برقراري جلسات تفسیر 
قرآن، در این مس��یر قدم نهاد و رس��الت عظیم خویش را 

به انجام رساند.
ک��ه  ب��ود  متفّکران��ي  جمل��ه  از  طالقان��ي  آی��ت اهلل 
گام های شایس��ته ای براي اتحاد جهان اس��ام برداش��ت. 
او در کنفرانس ه��ای متع��ددي، گاه ب��ه عن��وان نماین��ده 
ش��خصیت های بزرگي چون آیت اهلل کاشاني و بروجردي و 
گاه به طور مستقل، شرکت نمود. وي در حمایت از تأسیس 
»دارالتقری��ب بین المذاه��ب االس��امیه« ک��ه به دس��ت 
آیت اهلل بروج��ردي و با همکاري اندیش��مندان »االزهر« 
مصر، به ویژه شیخ محمد شلتوت ایجاد شده بود، نوشت: 
»راه تقری��ب، ک��ه جمع��ي از علماي بی��دار و مجاهد پیش 
گرفته اند همین است که با نور تفکر، محیط ارتباط اسامي 
را روشن س��ازند و با نوك قلم، باقي مانده ابرهاي تاریک 
را از افق فکري مس��لمانان زایل گردانند تا وحدت واقعي 

پایه گیرد، نه اتحاد صوري و قراردادي«.
ب��ا س��قوط رضاخ��ان و ب��ر س��ر کار آمدن ش��اه جوان 
و بی تجرب��ه، فض��اي فعالیت ه��ای فرهنگ��ي و سیاس��ي تا 
ان��دازه ای باز ش��د. در این هنگام آی��ت اهلل طالقاني براي 
آشنایي هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان با معارف اسامي، 
به تشکیل »کانون اسام« دست زد و هم چنین به انتشار 

مجله دانش آموز از طرف کانون، همت گماشت.

سکانس دوم: استکبارستیزی
ایشان اهل مدارا با دشمن و زیربار اسکبار رفتن نبود 
چه قبل از انقاب و چه بعد از انقاب. آیت اهلل طالقانی در 
س��ال 1۳۴1 ش، به دنبال واکنش امام خمیني رحمه اهلل 
علی��ه انقاب س��فید ش��اه، آی��ت اهلل طالقان��ي رحمه اهلل 
نیز ب��راي برداش��تن نقاب از چه��ره نوکران اس��تعمار به 
افش��اگري دست زد. نظام سرس��پرده که مصّمم به اجراي 
برنامه دیکته شده از س��وي آمریکا بود، آیت اهلل طالقاني 
را دس��تگیر و روان��ه زندان کرد. او با وجود ش��کنجه های 
بی رحمانه در زندان، به برقراري جلس��ات تفس��یر قرآن، 
نهج الباغ��ه و تاریخ اس��ام براي زندانیان مس��لمان هّمت 
گماش��ت و ب��راي ایج��اد وح��دت بین مب��ارزان مس��لمان 
نخس��تین نماز جماعت را در زندان برپا نمود و اس��تقامت 
وصف ناپذیرش در برابر شکنجه های خون آشامان ساواك، 

مایه قوت قلب دیگر زندانیان بود.
آی��ت اهلل طالقان��ي نی��ز از مبارزاني بود ک��ه هرگز در 
برابر تجاوز رژیم صهیونیس��تی به فلسطین، سکوت نکرد 
و در کنفرانس هاي متعدد از حق ملت فلسطین دفاع کرد. 
وي در خطب��ه نم��از عید فطر س��ال 1۳۴8 ش به مس��ئله 
فلس��طین پرداخ��ت و ضمن آگاه کردن م��ردم از وضعیت 
مس��لماناِن فلس��طین و یادآوري مس��ئولیت آن��ان در این 
مب��ارزه، از آنها خواس��ت ت��ا فطریه خود را ب��راي کمک به 
مبارزان مس��لمان هدیه کنند. آیت اهلل طالقاني در جریان 
مبارزه با رژیم ستمشاهي بارها دستگیر و به زندان افتاد 
در س��ال1۳5۴ دو س��ال زنداني ش��د و در سال 1۳56، 
رژیم وي را با وجود کهولت س��ن و ضعف جس��ماني به ده 
س��ال زندان محکوم کرد. که با پیروزي انقاب اسامي از 

زندان آزاد شد.
 آیت اهلل طالقاني همواره از مدافعان فداییان اس��ام 
ب��ود. پس از کودتاي ننگی��ن ۲8 مرداد 1۳۳۲، آن گاه که 
رژی��م کودتا جاي پای��ش را محکم کرد و ب��ه انتقام جویي 
از فدایی��ان اس��ام پرداخت، آیت اهلل طالقان��ي آنها را در 
خانه اش پناه داد. ولي با مشکوك شدن مأموران به منزل 

وي، ش��هید نواب و یارانش، آنجا را 

ترك کردند. وقتي س��اواك به آن خانه هجوم برد، کس��ي 
از فدایی��ان را در آن نیاف��ت. ب��ا این حال آق��اي طالقاني 
را دس��تگیر و بازداش��ت کرد. اما چون مدرک��ي علیه وي 
به دس��ت نی��اورد، پس از مدت��ي او را آزاد نم��ود. او در 
س��ال های 1۳۲۴ و 1۳۲5 ش نیز وقتي که ش��هید نواب، 
م��ورد تعقی��ب قرار گرف��ت، وي را در روس��تاهاي اطراف 

طالقان پناه داد.
 

سکانس سوم: افشاگری علیه دشمنان کشور
آیت اهلل طالقانی هیچ گاه مقابل دش��منان ملی سکوت 
نک��رد. به دنبال پایه گ��ذاري نهضت ملي نف��ت به رهبري 
آیت اهلل کاش��اني و حرکت یکپارچه مردم در پش��ِت س��ر 
او، آی��ت اهلل طالقان��ي هم گام ب��ا آیت اهلل کاش��اني براي 
بازس��تاندن حق علیه اس��تعمار به قیام پیوست و یکي از 
یاران نزدیک آیت اهلل کاش��اني در این راه ش��د و با زبان 

گویا و بُرنده خود به افشاگري و روشنگري پرداخت.
 

سکانس چهارم: والیتمداری
برخاف ش��به های افکنده شده در مسیر والیتمداری 
آی��ت اهلل طالقانی این موضوع صحت ندارد و این ماجرا را 

تاریخ گواه می دهد.
پ��س از ورود امام خمین��ي رحمه اهلل به ای��ران و به 
پیروزي رس��یدن انقاب اس��امي، آیت اهلل طالقاني پشت 
سر ایشان قرار گرفت و بازویي توانا براي آن رهبر شد و 
اطاعت از حضرتش را بر همه واجب می دانست. او امام را 
نعمتي عظیم از جانب خداوند براي ملت ایران می شمرد و 
قدرداني نکردن از آن را سبب دچار شدن به عذاب الهي 
می دانس��ت و در مقابل بدخواهان و گروه های تفرقه افکن 
که وانم��ود می کردند او نظ��ر مثبتي درب��اره رهبري امام 
ندارد قاطعانه ایس��تاد و می فرمود: »رهبرِي قاطع ایشان 
را ب��راي خودم پذیرفته ام و همیش��ه س��عي کردم که از 
مش��ي این شخصیت بزرگ اسام و افتخار قرن، مشي من 

خارج نباشد«.
 با برپایي حکومت جمهوري اس��امي، آیت اهلل طالقاني 
از طریق یکي از ش��خصیت های بزرگ کشور، برگزاري نماز 
جمع��ه در سرتاس��ر ای��ران را به امام پیش��نهاد کرد که با 
موافقت وي، این مراس��م وحدت بخش در سرتاسر میهن 
اس��امي برگزار ش��د. بر این اساس به دس��تور مستقیم 
حضرت امام نخستین نماز جمعه تهران به امامت آیت اهلل 
طالقاني در پنجم مرداد 1۳58 در دانشگاه تهران برپا شد 
و بیش از یک میلیون نفر در آن ش��رکت کردند. او هفت 
نماز جمعه را اقامه کرد که آخرین آن در بهش��ت زهرا، در 

شانزدهم شهریور 1۳58 بود.
اگرچ��ه زندگان��ي آی��ت اهلل طالقان��ي سراس��ر مبارزه 
ب��ود و باره��ا زنداني و تبعید گردید، اما ب��ا این حال، آثار 
ارزشمندي از خود به جا گذاشت. گنجینه های ارزشمندي 
همچ��ون پرتوي از ق��رآن، مقدمه و تعلیق ب��ر کتاب تنبیه 
االم��ة و تنزی��ه المل��ة، اس��ام و مالکی��ت، به س��وي خدا 
می رویم، پرتوي از نهج الباغه، آینده بشریت از نظر مکتب 
ما، آزادي و اس��تبداد، آیه حجاب، مرجعیت و فتوا، درسي 
از ق��رآن و درس وح��دت از یادگارهاي ج��اودان آن عالم 

فرزانه به شمار می روند.
 

سکانس پنجم: مشکوک جلوه دادن فوت
 اگر قرار است به کسی در فوت آیت اهلل طالقانی شک 
کنیم بی شک باید به منافقین که مدعی بودند طالقانی پدر 
معنویشان است و ایشان در خطبه های نماز جمعه صراحتا 
علیه اقدامات منافقین موضع گیری شد رحلت ابوذر زمان 

اتفاق افتاد.
آی��ت اهلل طالقان��ي پس از س��ال ها مبارزه، س��رانجام 
روز دوشنبه 19 ش��هریورماه 1۳58 به سوي حق شتافت 
امام)ره( در پیامشان در این باره فرمودند: »آقاي طالقاني 
یک عمر در جهاد و روشنگري و ارشاد گذراند. او شخصیتي 
بود که از حبسي به حبسي و از رنجي به رنج دیگر در رفت 
و آمد بود و هیچ گاه در بهار بزرگ خود سس��تي و س��ردي 
نداشت. من انتظار نداشتم که بمانم و دوستان عزیز و پر 
ارج خودم را یکی پس از دیگری از دس��ت بدهم. او براي 
اس��ام به منزله حضرت ابوذر بود و زب��ان گویاي او چون 
شمش��یر مالک اشتر برنده بود و کوبنده. مرگ او زودرس 

بود و عمر او پربرکت«.
 

سکانس ششم: سوء استفاده معاندان از مدارا
شاید مدارای زیادی که آیت اهلل طالقانی با گروهک ها 
داشت باعث سوء اس��تفاده معاندین از ایشان شد تا جایی 

که منافقین او را پدر خود خواندند.
نکت��ه قابل توج��ه در زندگ��ي آی��ت اهلل طالقاني نوع 

برخورد با گروه ها و جریان ه��ای مخالف نظام بود که مدارا 
و ت��اش ایش��ان براي جذب آنان به انقاب موجب ش��د تا 
ای��ن گروه ها ایش��ان را همفک��ر خویش تلقي نم��وده و از 
جایگاه ایش��ان اس��تفاده ابزاري کنند وبه عنوان س��ندي 
براي حقانیت و اعتبار راه خویش بهره بگیرند، مس��ئله ای 
ک��ه امروز نیز ادامه دارد نمون��ه آن را در زمان اصاحات 

شاهد بودیم.
آی��ت اهلل طالقاني - همانطور ک��ه آیت اهلل مهدوي کني 
در خاطراتش ذکر می کند - بیشتر از اینکه دافعه داشته 
باش��د براي تمام اقش��ار جاذبه داشت. همین جاذبه باعث 
می ش��د گروهایي در صدد مصادره به مطلوب از شخصیت 
آیت اهلل طالقاني برآیند. این جریان بعد از انقاب تشدید 
ش��د. چراکه اوالً گروه��اي منحرف و التقاطي تحت فش��ار 
بودن��د و ثانیا جریان حاکم و تعیین کنن��ده، روحانیت بود 
و لذا س��ران ای��ن گروه ها ب��راي بیرون آم��دن از انزواي 
سیاس��ي و ی��ا تخفی��ف در مجازات ها درص��دد موجه جلوه 

دادن خود با نام آیت اهلل طالقاني بودند.
از جمل��ه آنه��ا مجاهدی��ن خلق ب��ود که چ��ون زاییده 
نهضت آزادي و دس��ت پ��رورده مهندس ب��ازرگان )که به 
او پدر ب��ازرگان می خواندند!(بودند، نهای��ت بهره برداري 
سیاس��ي را از روي خوش آی��ت اهلل طالقاني کردند. زماني 
وي را کاندیداي ریاس��ت جمه��وري کردند، زماني مجموعه 
س��خنراني های وي را تح��ت عن��وان مجموع��ه گفت��ار پدر 
طالقان��ي در چند جلد چاپ کردند، مدت��ي به خاطر زنداني 
ش��دن فرزندش - مجتبي که پیکاري بود - جو کش��ور را 
آش��فته کرده و هر بار با انتش��ار عکس رجوي و خیاباني با 
ایش��ان، جوانان شیفته آیت اهلل طالقاني را به دام خویش 

می کشاندند.
عاوه بر مجاهدین خل��ق، گروهاي انحرافي دیگر مثل 
آرمان مستضعفین -که مولود اندیشه های شریعتي بود- 
س��عي کردند آی��ت اهلل طالقاني را مقابل ام��ام و روحانیت 

سنتي انقابي، قرار دهند.
ام��ا ام��ام)ره( با درای��ت کامل و ب��ا اعتم��ادي که به 
آی��ت اهلل طالقان��ي داش��ت، ایش��ان را ب��ه امام��ت جمعه 
ته��ران منص��وب کردند و ایش��ان را ابوذر زم��ان و مالک 
اش��تر دوران نامیدند. این خ��ود جوابي محکم و قاطع بود 
ب��ه منافقان س��یه روزي که ادامه حیاتش��ان را تحت لواي 
روحانیت می دانس��تند ام��ا به جاي آنکه خ��ود با روحانیت 
همراه ش��وند، قصد داشتند نشان دهند روحانیت همراه 

آنان است.
البت��ه آی��ت اهلل طالقان��ي هم هی��چ گاه در ای��ن فضا 
س��ازي ها و تبلیغات منفي هضم نشد و در دام هیچ یک از 
آنها نیفتاد. چنانچه محمدجواد حجتي نقل می کند که ش��ب 
عی��د فطر که با آقاي طالقاني راج��ع به این گروه ها صحبت 
کردم، به من گفتند :»ش��ما خی��ال می کنید که من طرفدار 
این گروه ها هس��تم. من مطمئنم اگ��ر این گروه ها بفهمند 
ک��ه من حرفي بر خافش��ان زده ام یا بزنم، از من می برند. 
من غرضم از مدارا با اینها این اس��ت که اینها به اس��ام 
جلب ش��وند.« )یادنامه ابوذر زمان، تهران، شرکت سهامي 

انتشار ع 1۳6۲، ص۲65(

سکانس هفتم: اقدامات شبه افکن
س��ازمان مجاهدی��ن خلق بع��د از انح��راف عقیدتی و 
همچنی��ن حاکم ش��دن باند مس��عود رجوی ب��ر آن، رفتار 
منافقان��ه ب��ا آی��ت اهلل طالقان��ی را در پی��ش گرف��ت در 
حال��ی که س��ازمان در زندان اوی��ن و در محافل خصوصی 
طالقانی را به جرم فتوا علیه مارکسیس��ت ها خائن و عامل 
س��اواك معرف��ی می کرد ام��ا در ظاهر و مخصوص��ا بعد از 
پیروزی انقاب اس��امی هم��وار از طالقانی به عنوان )پدر 
طالقان��ی( ی��اد می کردند ت��ا بتوانند از تع��داد طرفداران 
او بکاهن��د. ام��ا اکنون برخ��ی رفتارهای آی��ت اهلل در آن 
زمان با منفوریتی که امروز گروه منافقین دارد س��نجیده 
ش��ده و همین موضوع باعث می ش��ود که عده ای آیت اهلل 
 طالقان��ی را ط��وری ک��ه مجاهدی��ن می خواهن��د مص��ادره 

کنند، ببینند.
هر چند که در آن زمان چالش های خط امام با سازمان 
مجاهدی��ن از اولی��ن روزهای پیروزی انقاب آغاز گش��ت 
ستاد استقبال از امام که با هدایت مطهری و بهشتی شکل 
گرفته بود مانع فرصت طلبی س��ازمان در استقبال از امام 
ش��د این امر موجب گشت تا س��ازمان تاش کند آیت اهلل 
طالقانی را به عنوان الترناتیو شهید مطهری مطرح سازد که 
طالقان��ی تن به این رفتار نداد و حتی بعد از ترور ش��هید 
مطهری، طالقانی به منزل ایش��ان رفته و در مراس��م ختم 

شهید مطهری در حسینیه ارشاد سخنرانی کرد.
طالقان��ی  آی��ت اهلل  و  س��ازمان  رابط��ه  اوج 
در   1۳57 اس��فند   1۴ در 

احمدآب��اد مس��توفی و در س��المرگ دکت��ر مص��دق عیان 
ش��د در این مراس��م آیت اهلل طالقانی حض��ور یافت و به 
س��خنرانی پرداخت و به تجمید از مص��دق اقدام کرد در 
این س��خنرانی مسعود رجوی هم حضور داشت این رابطه 
در روزه��ای بعد هم ادامه پیدا ک��رد امام یک اتفاق مهم 
رابطه طالقانی و س��ازمان را وارد فاز جدیدی کرد اما نباید 
فراموش کنیم که آن زمان هنوز منافقین چهره وحش��ی و 

غیرانسانی خود را نمایان نکرده بودند.
یک��ی دیگ��ر از اتفاقات��ی که باعث ش��ده ت��ا برخی از 
منافقی��ن از آی��ت اهلل طالقانی امروزه سوء اس��تفاده کنند 
این اس��ت که مجتب��ی طالقانی فرزند آی��ت اهلل طالقانی از 
اعضای مارکسیس��ت ش��ده س��ازمان بود که متهم به قتل 
یکی از اعضای س��ازمان بود ک��ه حاضر به تغییر ایدولوژی 
نشده بود وقتی سفیر فلس��طین هانی الحسن به آیت اهلل 
طالقان��ی پیغ��ام داد که صحب��ت مهم��ی دارد آیت اهلل دو 
پس��ر و عروس��ش را به سفارت فلسطین فرس��تاد اما در 
برگشت یکی از واحدهای نظامی سپاه مجتبی را بازداشت 
کرد، درپی این اقدام حضرت آیت اهلل به نش��انه قهر چند 
روزی تهران را به مقصد نامعلوم ترك می کند در این حین 
س��ازمان مجاهدین خلق اع��ام کرد نیروه��ای نظامی خود 
را در اختی��ار آی��ت اهلل طالقانی قرار می ده��د که هیچگاه 
پاسخی از س��ویی طالقانی دریافت نمی کند اما در اقدامی 
عجی��ب آی��ت اهلل در دوران قهر و غیبت مس��عود رجوی و 
اش��رف ربیعی را به حضور می پذیرد و خطبه عقد آن ها را 
جاری می کند )هنوز هم ماهیت اقدامات وشیگیری و خوی 
حیوانی رجوی و گروهش عیان نش��ده بود( در جناح مقابل 
س��ازمان مجاهدین انقاب به حمایت از سپاه می پردازد و 
ش��ورای انقاب هم در دوم اردیبهش��ت 1۳58 با صدور 
بیانیه ای از غیبی��ت آیت اهلل طالقانی اظهار نگرانی می کند 
ام��ا گوی��ا راه حل این بح��ران در قم وپی��ش رهبر انقاب 
نهفته بود »...با گذش��ت دو روز امام خمینی دستور داد با 
ایش��ان تماس گرفته شود وسید احمد خمینی فرزند خود 
را مام��ور این تم��اس کرد در نهایت مذاکرات س��یداحمد 
منج��ر به بازگش��ت آیت اهلل ش��د و ایش��ان در بازگش��ت 
مس��تقیما به قم رفته و با امام ماقات کردند در عین حال 
از لزوم تصفیه کمیته ها صحبت کردند« ایش��ان در پایان 
این س��خنرانی در تایید رهبری حضرت امام متذکر شدند 
»...رهب��ری ام��ام خمینی را نه ما بلکه دنی��ا پذیرفته اند« 
امام بعدها در اظهارنظ��ری گایه آمیز و در واکنش به قهر 
آیت اهلل طالقانی فرمودند »اگر احمد من را هم دس��تگیر 
می کردن��د من حرف��ی نمی زدم« بع��د از ای��ن قضایا امام 
ایش��ان را به امامت جمعه تهران منصوب کردند در واقع 
ای��ن اقدام و پای��ان این بح��ران ختم ماه عس��ل نزدیکی 

مجاهدین به طالقانی بود. 
با هم��ه اینها نمی توان کتمان ک��رد که منش آیت اهلل 
طالقانی عاوه بر تاش برای ارش��اد افراطی ها روی دیگری 
هم دارد زندگی شخصی و اجتماعی آیت اهلل طالقانی حاوی 
درس های مهمی برای امروز ماس��ت، طالقانی ساده زیست 
ب��ود طالقانی معتقد ب��ود وقتی روی صندل��ی نرم خبرگان 
بنشینم چگونه می خواهم برای مردم زمین نشسته قانون 
بنویسم پس در خبرگان روی صندلی ننشست اقدامی که 
تجمید اعضای دیگر خبرگان را در برداش��ت طالقانی عمیقا 
به فک��ر مردم بود و هیچ گاه نه در نظر و نه در عمل مردم 
را به گوشه ای نینداخت همواره مردم را وسط میدان دید 

و آنان را صاحبان اصلی انقاب دانست.
طالقان��ی در آخری��ن ی��ادگار فک��ری خ��ود؛ خطبه های 
نم��از جمعه تهران ایم��ان عمیق خود را ب��ه رهبری امام و 
فاصل��ه بی پایان خ��ود را از منافقی��ن و چپ ها به صراحت 
اعام کرد ت��ا بدخواهان هیچ گاه نتوانن��د طالقانی را برای 
اهداف ش��وم خود مصادره کنن��د آیت اهلل که در 5 مرداد 
1۳58 با دستور امام مامور اقامه نماز جمعه در تهران شد 
موفق ش��د تا پایان حیات این دنیای خود هفت خطبه برای 
نمازگ��زاران تهرانی بخواند که در خطبه آخر علیه منافقین 
به پا خواست و ثابت کرد همچون ابوذر کسی نیست که در 
مقابل کج کردن خط اسام سکوت کند هرچند در تبعیدگاه 
رب��ذه و در غربت، مرگ را در آغوش بکش��د »...هر چه ما 
مس��لمانان از اول اسام ضربه خوردیم به دست منافقین 
بوده نه کفار... این جوجه کمونیس��ت ها از من می خواهند 
به ام��ام درس بدهم و مطالبات آن��ان را از انقاب بگیرم 
غافل از اینکه من آنجا می روم تا به نور امام منور گردم«

چند روز بع��د از این اعام مواضع انقابی و صریح از 
سوی حضرت آیت اهلل طالقانی، نوزدهمین روز از شهریور 
1۳58 ایش��ان در من��زل پ��در عروس��ش ب��ر اثر س��کته 
درگذشت امام خمینی در سوگ این یار وفادار خود نوشت 
)... آق��ای طالقان��ی یک عمر در جهاد روش��نگری و ارش��اد 
گذراند او یک شخصیتی بود که از حبسی به حبس دیگر و 
از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد بود و هیچ گاه در جهاد 
بزرگ خود سس��تی و سردی نداش��ت من انتظار نداشتم 
بمانم و دوس��تان عزیز و پرارج خود را یکی پس از دیگری 
از دس��ت بدهم او برای اسام به منزله حضرت ابوذر بود 
زبان گویای او چون شمش��یر مالک اش��تر ب��ود برنده بود 

وکوبنده، مرگ او زودرس بود و عمر او پربرکت...(

چندسکانساززندگیآیتاهللطالقانی

استکبارستیز، اهل مدارا و ساده

ورق زدن پرونده های متروک

دعای امام سجاد)ع( در اظهارفروتنی به درگاه حضرت حق: خداوندا، گناهانم مرا از گفتار بازداشته، و رشته 
س��خنم از هم گسیخته، پس برای زش��تیم حّجتی ندارم، به این جهت اسیر بلیّت خود، و گروگان عمل خویش، و 
س��رگردان در خطا، و سرگش��ته از مقص��د، و با تمام وجود درمانده ام، خود را در جای��گاه ذلیان گنهکار، و موقف 

تیره بختان��ی که بر تو جرأت کرده اند، و وعده ات را س��بک ش��مرده اند نگاه داش��ته ام، پاکی ت��و، با چه جرأت به 
نافرمانیت برخاستم! و چگونه خود را به ورطه هاکت افکندم! آقای من، بر من که به رو درافتاده ام و بر لغزش 

من رحمت آور، و در برابر نادانیم با بردباری، و در مقابل بدکرداریم با احسان رفتار کن... 


