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وقتینتوانستبیدارشود

قرار است کتابخانه«هما ناطق» در پایتخت تاجیکستان افتتاح شود

از «اور-ا ِر -لوار» تا «دوشنبه»؛ 2سال بعد...

جواد مجابی

نویسنده و شاعر
هما ناطق در کنار فریدون آدمیت /پاریس

حمیدرضا محمدی

روزنامهنگار

دو س��ال پی��ش درس��ت در همی��ن روزه��ا ( 12دی)
درگذش��ت ،در سکوت خبری ،در غربت غرب .او که زاده
ارومیه بود ،در دهکده «اور-ا ِر -لوار» در  160کیلومتری
جنوبغربی پاریس ،در 81سالگی دار فانی را وداع گفته
بود .تاریخنگاری خبره و زبده ب��ود .هم درباره میرزارضا
کرمانی و آقاخان کرمانی اثر دارد و هم در خصوص روزنامه
قانون ملکم خان و بانک شاهی و امتیاز رژی .جد پدریاش
ِ
از مبارزان مش��روطه بود و اجداد مادریاش ،از فرزندان
امیرکبیر .در فرانسه درس خوانده بود – و از قضا در همان
سرزمین هم درگذشت -از پایاننامه دکترایش با حمایت
مرکز ملی تحقیقات علمی فرانس��ه ( ،)CNRSدرست
نیمقرن پیش با محوریت س��یدجمالالدین اسدآبادی
دفاع کرد و همان مکتوب ،سبب شد تا اسباب استخدام
او در گروه تاریخ دانشگاه تهران ،توسط سیدحسین نصر
فراهم شود.
یکدهه در آنجا تدری��س کرد تا آنکه به اجب��ار و الزام،
جالی وطن کرد.
در هم��ان اثناء همزمان با بازنشس��تگی ژیلب��ر الزار در
سوربون فرانس��ه ،تدریس تاریخ و ادب فارسی بهعنوان
ِ
دستیار شارل هانری دوفوشکور را به او پیشنهاد کردند
و وی در موسس��ه پژوهشهای ایرانی دانش��گاه سوربن
مش��غول ش��د؛ همان جایی که دهها جلد کتاب خطی
هدیه ناصح ناطق (پدرش) بهخوبی نگه داری شده است.
او به چنان اعتباری دس��ت یافت که یازده س��ال پیش
از فوتش ،دکت��رای افتخاری موسس��ه مل��ی زبانها و
تمدنهای ش��رقی فرانس��ه ( )INALCOرا دریافت
ک��رد .او ک��ه نامش همت��راز و ه��م ردیف ب��ا «فریدون
آدمیت» خوانده میش��ود و البته خودش او را «اس��تاد
خود» می دانس��ت« ،لیکن س��لیقه او را در باره برخی»
نمیپس��ندید« :از جمله با دفاع سرس��ختانه او از ملکم
موافق نیستم».
اگرچه مورخی بیطرف نبود اما کوشید در تاریخنگاریاش
«نه برای آکندن انبان ذهن از اطالعات مش��تت و عمدتا
غیرمرتبط به هم ،بلکه برای «ایضاح و فهم» جایگاه ایران
جهانی سده نوزدهم و بیستم مورد توجه
زمین در تاریخ
ِ
قرار میداد».
«افزون بر این ،بخش مهمی از اندیشه تاریخنگاری جدید
مرهون نوشتههای ارزش��مند تاریخپژوهی ناطق است.
اندیش��های که در به وجود آمدن آن نقشی موثر داشت.
به بیان درس��ت« ،همای» بالهای اندیشهاش را آنگونه
که خود میخواس��ت و میپنداشت بر فراز پژوهشهای
تاریخی و اجتماعی گسترانید .او مقلد قلم گذشتگان نبود،
بلکه مبدع اندیشههای نو بر پایه تحلیل واقعه با تکیه بر
اسناد تاریخی بود».

طرح
روالند توپور

طراح

وقتی آن جا نیستی

برایمواجههباخطر
چقدر آمادگی داریم؟
رضیه انصاری

نویسنده

در افس��انهها و اس��اطیر ،قهرمانها در برههای از زندگی عزیمت
میکنند ،به حقیقتی دست پیدا میکنند و از سفر باز میگردند.
سپس در بازگش��ت شهری میسازند که محصول آن جستوجو
اس��ت .امروزه اما شهر و شهرسازی و شهرنشینی مفاهیم دیگری
دارد و داس��تان تهران بزرگ ،داس��تان دیگری است .تهرانی که
بهخاطر مرکزیتش ،بر اثر مهاجرت از ش��هرهای دیگر ،حاال بیش
از  13میلیون نفر جمعیت دارد ،تقریبا همه نهادها و سازمانهای
دولتی و وزارتخانهها و مشاغل مهم را در خود جای داده و مناطق
مختلفش بر گسلهای اصلی و فرعی متعددی بنا نهاده شده است.
ش��هری که بیش از نیمی از آن با زلزلهای مثال هفت ریش��تری،
تخریب خواهد شد.
 14سال از زلزله بم گذشته و روند بازسازی ارگ بم هنوز ادامه دارد.
آسیبدیدگان زلزله اخیر کرمانشاه در سر پل ذهاب هنوز نیازمند
کمکاند و آذوقه و پوشاک گرم و سرپناه میخواهند .در این اثنا،
تن تهران بزرگ شبانه لرزید .مردم ،هراسان و نگران ،از بیم جان،
از خانهها بیرون زدند .تا صبح داخل ماش��ینهای روشنشان ،در
فضاهای باز گذراندن��د و فردایش دوباره به همان چهاردیواریها
پناه بردند .خاطره بد را پس زدند و به یکجانشینی خود ادامه دادند.
نتیجه ،افزایش آالیندهها ورای حد غیرمجا ِز بنفش شد ،صف طویل
پمپ بنزینها ،بسته شدن بزرگراهها ،کمی بحث درباره اینکه آیا
ذات زلزله قابل پیشبینی اس��ت یا نه و امکان انتقال پایتخت هم
که بهکلی منتفی اس��ت .در زلزله کرمانش��اه هم پیش آمد .مردم
به یاری مردم ش��تافتند ،بهطور پیوسته و با نگاهی به زمینه نیاز،
مادی و معنوی ،کمکهایشان را عرضه کردند ،نتیجه این شد که
ستاد مدیریت بحران هم اگر ضعیف عمل کند ،مردم یاریگر هم
میش��وند و کمکهای دولتی در مقایسه با حمایتهای مردمی،
بسیار ناچیز است و حساب نشده و با تاخیر میرسد و توزیع مناسبی
هم نمیشود .باز بحث آموزش از سنین پایین در مدارس طرح شد و
ضرورت فرهنگسازی و حساسیت ذهن شرقی به میان آمد .اما پس
از چند روز همه به فراموش��ی سپرده شد و جز چند عدد و جدول
آماری و نقشه زمینشناس��ی ،چیز مفیدی بهجا نماند و کسی از
اهالی شهر یا نهادی از نهادهای دولتی ،برای آیندهای دور یا نزدیک،
قصد رفتن به جایی دیگر و انتقال یافتن را نکرد.
سرزمین پهناور ایران ،از سواحل خزر در شمال تا بندرهای جنوب
و از مرزهای ش��رقی و کویرهای وسیع تا سلسله جبال زاگرس در
ناحیه غرب ،با جلگهها و گنبدهای نمکی و مناطق نفتخیز ،بافت
زیستمحیطی و اقلیمهای متنوعی دارد .از همین روی در معرض
ان��واع بالیای طبیعی و حوادث طبیعی غیرمترقبه نظیر س��یل و
زلزله و ...است .هنوز زخم س��یلزدگان آذربایجان غربی ،شرقی
و اردبیل تازه اس��ت .خطر بسیار محتمل کم آبی و خشکسالی در
سالهای اخیر با قدرت بیشتری تهدید میکند .غبار و ریزگردها
هم هر به چندی از ش��هرهای مرزی غربی و جنوب غربی هجوم
میآورد .کابوس تهران و تهرانیها هم که پابرجاس��ت و این میان
پرسش��ی که س��رگردان و بالتکلیف مانده :برای مواجهه با خطر
چقدر آمادگی داریم؟

دکه

وزیر نیرو در «نیرو و سرمایه»
تازهترین شماره فصلنامه
«نی��رو و س��رمایه» ویژه
سندیکای ش��رکتهای
تولیدکنن��ده ب��رق ب��ه
مدیرمس��ئولی عب��اس
خالدن��ژاد و س��ردبیری
اصغر آریانی پور منتش��ر
شد .گفتوگوی ویژه این
شماره با «رضا اردکانیان»؛
وزیر نیرو دولت دوازدهم به
انجامرسیدهاست.اودرصحبتهایخوداز«پرداختمطالبات
بخش خصوصی سیاست ماست» سخن گفته و تصریح کرده
«الزامات بهبود ش��رایط کسب و کار بخش خصوصی صنعت
برق این اس��ت که دولت برای پرداخ��ت مطالبات آنها به نحو
مناس��بتری عمل کند» .گفتوگوهایی با حسن بهرامنیا و
هدایتاهلل خادمی؛ دو عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اس�لامی و رضا پدیدار؛ رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
تهران به همراهگزارش میدانی از نیروگاه رودش��ور و نشست
مشترکمدیرانتشکلهایغیردولتیصنعتبرقوهمچنین
تازهتری��ن اخبار صنعت ب��رق و البته م��روری بر صنعت برق
اندونزی ،از دیگر بخشهای این شماره است .شماره  21مجله
نیرو و سرمایه در 64صفحه نشر یافته است.

تو جهانی به خون آلودی
و انجام��ت نی��ز چنین
خواهد ب��ود؛ زندگیات
به رس��وایی گذش��ت و
مرگت نیز قرین رسوایی
خواهد بود...
نمایشنام ه ریچارد سوم
ک��ه در س��ال ۱۵۹۲-3
نوش��ته ش��ده ،از همان
آغاز با اس��تقبال فراوان
خوانندگان و تماش��اگران روبهرو ش��د ،چندان که آن را
در کنار هملت و رومئو و ژولیت در ش��مار محبوبترین
آثار شکس��پیر جای دادهاند .این نمایش��نامه داس��تان
برآم��دن و فروافتادن ش��اهی منف��ور را بازمیگوید .اما
شکسپیر سیمای این مرد زش��تصورت و زشتسیرت
را چن��ان تصوی��ر کرده ک��ه حضورش ب��ر صحنه ،همه
ش��خصیتهای دیگر را ب��ه محاق میبرد .نمایش��نامه
را عب��داهلل کوثری بهتازگ��ی ترجمه دوب��ارهای کرده و
نش��ر ن��ی منتش��ر ک��رده اس��ت .کوث��ری پی��ش از
ای��ن گنجین��های از آث��ار ادب��ی آمری��کای التی��ن را
ترجم��ه ک��رده و از پیش��تازان ای��ن عرص��ه بهش��مار
م��یرود .او همچنی��ن تراژدیهای ب��زرگ یونان چون
آثار آیس��خولوس و س��نکا و ائوریپدیس را به فارس��ی
برگردانده است.

● ●چون خوشبخت بود هیچکس مزاحمش نبود ،به سفر میرفت و به هرجا و با هرکس
و هرطور که میخواست .گاهی در این خفت و خیز و جنگ و گریز بالیی سرش میآمد
و ناکامیهایی میدید اما بیدلیلی ناگهان سرشکستگی میشد سرافرازی ،ناکامیاش
بغتتا میش��د کامروایی ،گاهی هم نمیش��د اما غمی نبود .آنها که عوالم رویا را اداره
میکردند نمیگذاشتند به اهالی بد بگذارد .با حفظ خوشبختی لحظاتی از بدبختی را
هم تجربه میکرد .به محض اوجگیری فشارها معموال آدم از خواب میپرد و او نمیپرید،
خوابش عمیقتر میشد.
● ●تصمیم گرفت بداند اهل چه کشوری است .از هرکسی پرسید چیزی نمیدانست.
باالخره رسید پیش مقامات .گفتند :اینجا تو مجبوری که آزاد باشی از تابعیت ،تعلقات،
محدودیتها و از خویشاوندی .حتی از حال و روز خودت.
● ●کسانی دوروبرش میمردند و دوباره زنده میشدند ،میرفتند جایی و انگار نمیرفتند.
دور میشدند برای آنکه نزدیک بشوند .جاذبه و فاصله ،دیوار و دری او را محدود نمیکرد تا
آنحادثهبرایشپیشآمد.یکروزکهسرگرمشنادراقیانوسبودچهرهزنیراروبهرویش
دید که او را آشنا یافت .زن گفت «بیوفا!» موجها او را دوباره بلعیدند .همانطور که در
اقیانوس پیش میرفت حس کرد روی ابر نشسته ،چهره زن پیدا شد بیکالمی.
● ●در انبوه خوشبختیهایش این چهره شد نقصان زیستی او .وقتی که پرواز میکرد
ت��ا چهره را میدید فرو میافتاد از فضا .وقتی که درچش��مزدنی از مش��رق به مغرب
میرفت اگر چهره آشکار میشد قدم از قدم نمیتوانست بردارد .به هنگام سخنرانی
با دیدن چهره الل میش��د و کر .در لشکرکشیهای جهانگشایانهاش با یاد آن چهره،
نه لشکری به جا بود نه دشمن ،ناگهان کف خیابان ولو بود .ظهور چهره چون سوزنی
بود به بادکنک وجود او.
● ●به او تذکر داده شد که نباید آن چهره را فرا بخواند .او پرسید :چهره به چه کسی تعلق
دارد؟ به او گفته نشد .اما چهره گاه و بیگاه ظاهر میشد .گفته شد این کار موجب اخراج
او خواهد ش��د .او گفت :در فراخوان وی بیتقصیر بوده .تذکر داده شد این عالم جای
تعلقات نیست .معنای حرف آنها را نفهمید اگرچه چندان نفهم نبود.
● ●یک ش��ب که آن جلف ملندوغ در حالتی دنگ و منگ بود ،چهره ظاهر ش��د اما او
نمیدیدش کجاس��ت ،از صدایش تشخیص داد که او حاضر است .ناگهان صدایش را
ش��ناخت .زنی بود که او دوستش داشت .بیشتر که نوشید او را بیشتر بهجا آورد ،زنی
که عمری با او همخانه بوده .معلومش شد «بیوفا» به شوهر پیشین خطاب میشه.
● ●با ارتکاب این یادآوری او را تبعید کردند از عالم رویا .پس از دریافت حکم ،پافشاری
پرگریهای کرد که نمیخواهد به هیچ جا -جز اینجا -برود .ارفاق عمدهای در حقش
کردند که تا حاال در حق هیچ انس و جنی نش��ده بود .اجازه دادند با نیمی از وجودش
تبعید شود .اختیار داشت نیمه باالیی وجودش را با خود ببرد یا نیمه پایینش را .چند
قرن یا چند دقیقه بر او گذش��ت و او نمیتوانست یکی از این دو گزینه را اختیار کند.
در مشورت بهش گفتند :نیمه پایینت اینجا کارآیی بیشتر دارد .ناگزیر تن در داد .در
وضعی نیمهکاره تبعید شد به عالم بیداری.

پرگار

وقتیشايعه،خبرمیشود
محمدحسين جهان پناه
روزنامهنگار علم

تری پرچت ،نویس��نده فقید ادبیات فانت��زی زمانی گفته بود
یک دروغ ممکن است دور دنیا را بگردد درحالیکه راست هنوز
حتیکفشهایشرانپوشیدهاست.بامدادچهارشنبهقلبایران
بازهملرزید.لرزشیکهفقطچندثانیهطولکشیداماعوارضش
تا صبح گریبانگیر دلهای نگران مردم بود .یکی میگفت نگران
نباشید این آزمایش خفیف هارپ روی جو ایران بود ،آن یکی
میگفتاصالچراهمهزلزلههاشبمیآیندحتمایکجایکار
میلنگد ،دیگری میگفت این قطعا بهخاطر مرگ فالن عالم
گرانقدر یا اصال تقصیر بار گناهان خود مردم است ،اصال از کجا
معلومزلزلهبود؟دیگرانهمکهازپیشبینیزلزلهچندریشتری
در تهران حرف میزدن��د زلزلهای که همین چند هفته آینده
حتما رخ میدهد .شایعات به همین سادگی ساخته میشوند
و وقتی س��اخته ش��دند دیگر هیچ چیز جلودارشان نیست .از
بد حادثه حتی رسانههای ما هم بهجای میانهداری در میدان
ی آتش بیار معرکه میشوند .یکی از همین خبرگزاریهای
گاه 
فخیمه همین چن��د روز پیش با نقل اصالح ش��ده پرایهامی
از یکی از اس��اتید بنام زلزله کشور به اش��اعه یک شایعه غلط

خبر آخر

به بهانه انتشار آلبوم تازه «حمید متبسم» با خواننده زن و مرد
درباره پیشبینی زلزله کمک کرد .موضوع آنقدر جدی ش��د
که س��تاد مدیریت بحران و خود منبع مربوطه مجبور شدند
جداگان��ه بیانیه صادر کنند .در م��وردی دیگر کانال تلگرامی
رسانهای دیگر با کاری مشابه مجددا دردسر آفرید و تازه اینها
جدا از کانالها و منابع غیررسمی غیرقابل اعتمادی هستند که
اعتمادبهنفستمامشایعاتزلزلهراازپیشبینیگرفتهتاشدت
پخشمیکنند.شایعاتیکهاینروزهاکاریجزتشویشاذهان
عمومیندارندوخیلیهانادانستهبادستبهدستکردنشانابزار
توسعهآنمیشوند.طبیعتاهیچچیزیکجانبهنیستهمانقدری
که هر فردی در جامعه وظیفه دارد تا با افزایش سواد رسانهای
خود بین خبر درست و نادرست و منابع قابل اعتماد تمایز قائل
شود ،رسانهها نیز در ش��رایط بحران باید بیاموزند که محتاط
باشند .متاسفانه این روزها اعتماد در جامعه ما واقعیت کمیابی
اس��ت اما بیاعتمادی آن هم به رسانهها و اعتماد به کانالهای
غیررسمی میتواند به بالی بزرگتری بدل شود .ضمنا به همه
اینها نبود یک زبان مشترک میان دانشمندان ،رسانهها و مردم
راهماضافهکنید؛زبانمشترکیکهبهقولفریبرزناطقی ،استاد
پژوهشگاهزلزلهشناسیسالهاستکهموجبمشکالتیبزرگ
در شیوه انتقال اخبر درست علمی حوادث به جامعه شده است.
وقتی رسانهها در نبود درکی علمی نتوانند زبان دانشمندان را
بفهمند طبیعتا نمیتوانند اخبار درستی را منتقل کنند و این
خود بهراحتی به مشکل دیگری بدل میشود.

«تار و پود» را با دو نوا بشنوید

جامعه فردا :بیش از سه دهه است که پخش صدای آواز زن در
کشورمان ممنوع است و خوانندگان زن با پایبندی به این قانون
کنسرتهایشان را در طول سال ویژه بانوان برگزار میکنند .اما
برخی آهنگسازان که فعالیتهای برون مرزی نیز دارند در اغلب
کنسرتهایش��ان در خارج از کش��ور از حضور خوانندگان زن
بهرهمیبرندکهازآنجملهمیتوانبهحمیدمتبسمنوازندهتارو
آهنگساز اشاره کرد .او که سالهاست با گروه دستان کنسرتهایی را با سیما بینا و مهدیه
محمدخانیدرکشورهایمختلفدنیابرگزارکردهدرتجربهجدیدیازصدایزندرانتشار
آلبومشنیزاستفادهکردهاست.هرچندکهاوبهقوانینکشوراحترامگذاشتهوآلبومشدر
خارجازایرانراباصدایمهدیهمحمدخانیودرداخلکشورباصدایوحیدتاجمنتشرکرده
است در واقع آلبوم «تار و پود» را میتوان با صدای دو خواننده شنید.
وحید تاج خواننده آلبوم «تار و پود» که در ایران منتشر شده ،در مراسم رونمایی این اثر
که روز گذشته در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد ،دراین خصوص گفت :امیدوارم روزی
در ایران شرایط برای شنیدن صدای خوانندگان زن فراهم شود تا آهنگسازان بزرگی مانند
متبسم ناچار نشوند برای یک اثر ،با دو خواننده با جنسیتهای متفاوت کار کنند.
حمید متبس��م نیز درباره این آلبوم گفت :هر اثری که در دوران کاریام س��اختهام یک
انگیزهای برایش داشتهام .شکرگزارم که در دورانی زندگی کردم که استادانی مانند فرامرز
پایوررادیدموتجربهکردم.شاهدبودمکهچگونهمیشودبهموسیقیپرداختبدوناینکه
به فکر پرکردن جیب بود .این آهنگساز با اشاره به تغییر تنظیم این اثر برای صدای مرد نیز
بیانداشت:درتنظیماثربرایصدایوحیدتاجتغییرزیادیایجادنشد،بهجزتغییراُکتاوها.

روايت يک تصوير

کتابخانه

روایت شاه منفور

حاال خبر رسیده ،مقرر شده دو سال پس از وداع با «هما
ناطق» ،کتابخانه ش��خصیاش که بالغ ب��ر  5هزار جلد
کتاب را شامل میشود ،به دوشنبه ،پایتخت تاجیکستان
منتقل شود ،که این طبیعتا همه مجموعه گرانسنگ او را
دربرنمیگیرد .اگرچه او بسیار دوست داشت تا این اتفاق
در ایران بیفتد ،اما قرار است در همین روزها ،این مجموعه
در دیگر سرزمین فارسیزبان و با همکاری فرهنگستان
علوم تاجیکستان به وقوع بپیوندد که به گفته مسئوالنش
اکنون امکانی فراهم ش��ده تا محققان و دانش��جویان و
استادان دانشگاههای تاجیکستان نیز از این کتب با ارزش
و نادر استفاده کنند.
جالب آنکه پدرش نیز عالقه داش��ت ت��ا کتابخانهای در
تبریز داشته باش��د .مخاطب این کتابها در حوزههایی
چون تاریخ ،ادبیات ،منطق ،ریاضی و پزش��کی است اما
هنوز هستند کتابها -و بهویژه اسناد -بسیاری از او که
«رهام اَشه»
ماندهاند در اروپا .این رخداد خجسته بههمت َ
انجام شده و «رمزیه فریدونوا» سرپرستی این کتابخانه
را برعهده دارد.
اما «حسین آبادیان»؛ اس��تاد تاریخ دانشگاه بینالمللی
امام خمینی قزوین ،درباره جایگاه تاریخ نگاری این بانوی
فقید مینویسد« :ناطق ضمن اینکه پیوستگی تاریخی
ایران با نظام سرمایهداری جهانی را در کالبدی مستند به
نمایش میگذارد ،حرکت مستمر و مداوم اما بطی ادغام
ایران در این نظام جهانی را توصیف میکند ،بدون اینکه
ش��عار بدهد و از واژگان و ایدئولوژیهای مرس��وم زمان
خود اس��تفاده کند .نظر به اینکه دکت��ر هما ناطق مثل
همکارش دکتر آدمیت با کلیشههای معمول تاریخنگاری
و خطکش��یهای متداول در این زمینه فاصله داش��ت،
دوستانش بس اندک بودند .بهعبارت دقیقتر در عسرت
روح آزادگی و فق��دان آزاداندیش��ی و بهدلیل «تمایز»
تاریخنگاری ناطق با کلیش��ههای رایج و کس��لکننده
زمانه م��ا ،کمت��ر کس��ی او را درک میکرد ی��ا اگر هم
میفهمی��د او چ��ه میگوی��د« ،غم ن��ام و ن��ان» اجازه
نم��یداد از حقیق��ت دفاع کن��د و حداقل ب��ه این نکته
اش��اره کن��د که او ه��م مورخ و نویس��ندهای اس��ت در
کن��ار مورخ��ان و نویس��ندههای دیگر ،پس «ش��اید»
او ه��م به��رهای از حقیقت برده باش��د که برای نس��ل
کنونی مفید فایده باشد؛ حال چه بهتر که اندیشههای او
را هم در کنار دیگران مورد مطالعه و بازکاوی قرار دهیم تا
افقی نوین به روی هرگونه تاریخنگاری فردا گشوده شود».

● ●اتفاق افتاد که تا به عالم خواب رفت نتوانست بیدار شود و نشد .مدتی که آنجا ماند،
توپا کند و
بیخبر از اینکه کی بوده و چه کار میکرده ،به فکر این افتادکه شغلی دس 
کرد ،زن بگیرد ،گرفت ،بچهدار شود ،صاحب دو دختر و یک پسر شد .تصمیم گرفت
خوشبختی خود را حفظ کند ،به آسانی میسر شد .ادامه داد به زندگی رؤیایی.

شهادت آیتاهلل غفاری در زندان پهلوی دوم
رضا سلیمان نوری

روزنامه نگار

مبارزه م��ردم ایران علیه پهلوی دوم از آن زمان که
وارد فاز نابودی این سیستم شد یعنی پس از تبعید
امام خمین��ی(ره) و ماجراهای پی��ش آمده برای
موسسان نهضت آزادی ایران ،قربانیان بسیاری داد.
قربانیانی که برخی از آنان در درگیریهای مسلحانه
بین مبارزان و نیروهای رژیم کشته شدند و برخی
همخاصهدرسالهایپایانیمبارزهحاصلدرگیری
مردم غیرمس��لح با نیروهای س��ر تا پا مسلح رژیم
بودند .در این بین دسته سومی هم بودند که پس از
بازداشت و در زندانهای رژیم کشته شدند .دستهای
که خود به دو گروه تقسیم میشدند ،افرادی که با
رای دادگاههای نظامی رژیم به اعدام محکوم شده و
تیرباران شدند به مانند تعداد قابلتوجهی از مبارزان
چپگرای آن زمان ایران از جمله برادران احمدزاده
یا خسرو گلس��رخی و برخی در زیر شکنجه جان
باختند بهمانند آیات س��عیدی و غف��اری که این
دومی روزی چون امروز از س��ال  1353س��الگرد
شهادتش است .ش��یخ حس��ین غفاری تابستان
 1293هجری شمسی در آذرشهر به دنیا آمده بود.

او هنوز یکس��الو نیم بیشتر نداشت که از نعمت
پدر محروم شد و از دوران کودکی به همراه خانواده
خود ،س��ختی کارهای مزرعه را تجربه کرد .وی از
همان دوران نوجوانی به کسب علم و دانش و علوم
اسالمی عالقه زیادی نشان میداد و به همین منظور
و پس از کس��ب تحصیالت مقدماتی در آذرش��هر
سال  ،1323برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه
قمشدودرآنجاازمحضراساتیدبزرگیچونآیتاهلل
مرعشینجفی ،امام خمینی(ره) و عالمه طباطبایی
ل  1335به
بهره برد .شیخ حس��ین غفاری در سا 
تهران آمد و در «مس��جد اله��ادی» فعالیتهای
اجتماعی و مذهبی خود را آغاز کرد .از جمله اولین
اقدامات اجتماعی او در تهران میتوان به تعطیلی
«باغ شارق» که به مرکز فسق و فجور اشرار تبدیل
شده بود ،اشاره کرد .همچنین احیای مسجد «شیخ
فضلاهلل نوری» در پش��ت س��اختمان شهرداری
ته��ران از دیگر اقدامات وی در این مدت بهش��مار
میرفت .مبارزات سیاسیآیتاهلل حسین غفاری
از نیمه دوم سال  1341شمسی آغاز شد .در جریان
نهضت عمومی علما در این سال ،آیتاهلل غفاری نیز
در مس��جد الهادی که امامت آن را برعهده داشت،
سخنرانیهایی را علیه تصویب الیحه انجمنهای
ایالتی و والیتی ایراد کرد .پس از سخنرانی تاریخی

آیتاهلل غفاری در کنار عالمه طباطبایی

امام خمینی(ره) در عصر عاشورای سیزدهم خرداد
 1342حکومت شاه ،حضرت امام و علمای دیگری
را دستگیر کرد که آیتاهلل حسین غفاری از جمله
آنها بود .مبارزات سیاس��ی این عالم مجاهد علیه
رژیم منحوس پهلوی س��الها ادامه یافت تا اینکه
س��رانجام در تیرماه س��ال  1353هجری شمسی
ساواک باردیگر او را دستگیر کرد .به گواهی اسناد
تاریخی،مامورانساواکباوحشیانهترینشکنجهها
میخواستند آن شهید را از راه و مسیری که انتخاب
کرده باز دارند ولی این عالم شجاع جمله معروف و

تأثیرگذار خود را با صدای بلند فریاد زد و در کاغذ
اعترافات نوشت که « :دشمن خمینی کافرست و
من فکر میکنم تنها کس��ی ک��ه میتواند ایران را
نجات دهد آیتاهلل خمینی است ».اینگونه بود که
سرانجامدرهفتمدیماه 1353شیخحسینغفاری
براثر شکنجههای شدید جسمی و روحی در زندان
ساواک به شهادت رسید .پیکر این عالم شهید پس
از تشییع باش��کوه در قم در قبرستان وادیالسالم
این شهر به خاک سپرده شد .تصویر روبهرو آیتاهلل
غفاری را در کنار عالمه طباطبایی نشان میدهد.

