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امير فرشاد ابراهيمى
اگر يادتان باشد سيزدهم شهريور سال 1378 در نماز 
جمعه تهران در حاشيه برگزارى نماز و تشييع پيكرهاى 
ــه در مطبوعات  ــد ك ــهدا ماجرايى رقم خورده ش ش
ــالها به برخورد با دو تن از  و حوادث رنگارنگ آن س
ــهور شد، روزى كه قرار بود  اعضاى هيأت دولت مش
عبداهللا نورى معاون توسعه سياسى رئيس جمهوربه 
هميارى حفاظت اطالعات نيروى انتظامى با انصار 
ــود! تا به گفته صادق مير حجازى  حزب اهللا ترور ش
(عضو ارشد امنيتى دفتر خامنه اى) درسى شود براى 
همه دين باختگان در دولت خاتمى! اما تقدير اينچنين 
نبود، امروز مى خواهم برايتان در سالگرد آن روزها نا 

گفته هائى را از آن ماجرا بگويم: 
ــراى خامنه اى و  ــا بود كه عبداهللا نورى ب از مدته
اطرافيانش معضلى شده بود و بد جورى كينه او را به 
دل گرفته بودند! البته خامنه اى معموال عادت نداشت 
در ديدارهاى خصوصى اشاره به اسم و يا فرد خاصى 
كند فقط اشاره مى كرد به حرفها و مثال مى گفت: آن 
آقايى كه به اسم اصالحات مى آيد فالن حرف را مى 
زند... اما صادق مير حجازى كه من اعتقاد دارم او رهبر 
رهبرى است يكبار در منزل حسين معزى كه او هم 
ــه اى بود و حرف  از اعضاى دفتر رهبرى بود و جلس
عبداهللا نورى آمد رو كرد به حسين اهللا كرم كه اينجا 
ديگر نبايد شما ساكت بمانيد! تا اينكه يكروز ديگر علنا 
در قم مصباح يزدى گفت: من معتقدم خون كسى كه 
به واليت فقيه اهانت كند مباح كند، روز كشته شدن 
عبداهللا نورى براى من عيد است! من آن روزها رايزن 
مطبوعاتى ايران بودم در بيروت و معموال هر دو هفته 
يكبار دو سه روزى بيشتر ايران نبودم بعد از آن جلسه 
كذايى با مصباح يزدى اولين بارى كه به ايران آمدم و 
سرگرم ديد و بازديد اقوام بودم، عصرى بود و حسين 
اهللا كرم زنگ زد و گفت بيا دفتر اخوى ام (منظورش 
همان آ ژانس توكا تور در خيابان نجات الهى بود كه 
گرچه مال خود اهللا كرم بود اما هميشه از آن به عنوان 
دفتر اخوى ياد مى كرد) رفتم آنجا ايشان يك بليط به 
اسم خود من به بنده دادند و گفتند: دو تا بليط هم مى 
توانى از گيشه پرواز فرودگاه مهرآباد بگيرى و گفت 
ــريع راه مى افتيد مشهد،  دو نفر را گير مى آورى و س
پرسيدم چه خبر است؟ گفت كه كارى نداشته باشيد، 
توى فرودگاه مى آيند دنبالتان كه البته همين كه من از 
دفتر خارج شدم دوباره زنگ زد و گفت آن دو نفر هم 
پيدا شدند كاريت نباشد ديگه همين االن برو مسجد 

شهدا اونجا هستند! 
ــورى و فرج  ــادم و رفتم كه ديدم حكيم س راه افت
ــتند (نعمت اهللا حكيم كه در ميان بچه  مراديان هس
ــهور است. وى هم اكنون  هاى سپاه به سورى مش
فرماندهى آموزش ستاد مشترك سپاه را در تهران به 
عهده دارد و آنزمان نيز از فرماندهان اطالعات قرارگاه 
ــز از فرماندهان  ــران بود و فرج مراديان ني ثاراهللا ته
ــپاه بود و هر دو از اعضاى  عمليات نيروى زمينى س
ارشد حزب اهللا بودند) ما فرداى آنروز رفتيم مشهد از 
هواپيما كه پياده شديم، پايين پلكان هواپيما يك آقايى 
ــپاه در به استقبال ما آمده بود ظاهرا فرج  با لباس س
مى شناختش رو به فرج كرد و پرسيد ايشان ابراهيمى 
هستند؟ كه فرج تأييد كرد سوار شديم من هنوز از كل 
ماجرا با خبر نبودم اما فهميديم كه قضيه مهمى است 
كه توى همان باند فرودگاه دنبالمان آمده اند. ما را به 
حفاظت فرودگاه مشهد بردند. مقدارى صحبت كرديم 
ــى و اين حرفها بود  كه از اوضاع تهران و احوال پرس
خداحافظى كرديم و به زيارت رفتيم، قرار بود حسين 
اهللا كرم با موبايل به ما بگويد چه كنيم كه در همان 
ــم كه زنگ زد و گفت عبداهللا نورى داخل  حرم بودي
ــما مى رويد و آنجا مى  مسجدى سخنرانى دارد. ش
نشينيد گفتم: بايد چه كار بكنيم؟ گفت: يكى از بچه 
ــيدش هر وقت به تو اشاره كرد بلند  ها كه مى شناس
مى شوى و مى گويى كيف پولم گم شده وخالصه 
ــى زنى! بعد از آن فرج خودش مى  مجلس را بهم م
داند چكار كند كه بعدها فهميدم فرج قرار بوده عبداهللا 
نورى را با چاقو بزند. فرج و سورى پاى تريبون نشسته 
بودند و من هم بين جمعيت بودم كه يكى از بچه هاى 
اطالعات ناجا را ديدم كه او هم در فاصله كمى با من 
نشسته بود سرى تكان داد كه فهميدم فرد مورد اشاره 
حسين همان هست. عبداهللا نورى شروع كرده بود از 
حقوق مخالف صحبت مى كرد و صحبت از اشغال 
ــر آيه اهللا منتظرى پيش آمد و گفت كه چرا بايد  دفت
جامعه اين جور باشد كه بزنند دفتر يك مرجع تقليد را 
اشغال كنند، طرف به من اشاره اى كرد و خودش هم 
بلند شد ايستاد كه من هم بلند شدم با صداى بلند گفتم 
كه كيف پولم نيست، اى دزد را بگيريد. مجلس بهم 
ريخت و بلبشويى شد كه در همين حين يكى از بچه 
هاى اطالعات ناجا خودش را به من رساند و دستم را 
كشيد و برد بيرون مسجد و به من گفت كه به بقيه 
هم گفتيم كارى نكنيد، مسجد ديگر شلوغ شده بود 
ــداهللا نورى را هم ظاهرا برده بودند به آبدار خانه  و عب
مسجد، من سوار موتور يكى از بچه ها شدم و رفتم دم 
پنجره فوالد حرم كه از قبل قرارمان بود، حكيم و فرج 

هم نيم ساعتى بعد آمدند و ما همان شب برگشتيم. 
فرداى همان روز من طبق معمول همه ايام مرخصى 
و مراجعت از لبنان هميشه سرى هم به آيه اهللا مصباح 
يزدى مى زدم و هم گزارشى از لبنان مى دادم و هم 

برنامه هاى حزب اهللا را با ايشان در ميان مى گذاشتيم 
جلسه تمام شده بود و آخر كار يك سرى بولتن بود كه 
در آن مطالبى راجع به عملكرد عبداهللا نورى بود را هم 
ايشان به ما نشان داد يا حسين اهللا كرم آنجا نشانم داد 
دقيقا يادم نيست كه مصباح يزدى بعد از آن به حسين 
ــما پيدا  اهللا كرم گفت: باالخره يك نفر مرد از بين ش
ــود جلوى اين را بگيرد؟ اين دومين بارى بود  مى ش
كه مصباح يزدى علنا به عبداهللا نورى اينطورى اشاره 

مى كرد! 
ــدش دوباره مى  ــتم و هفته بع من به لبنان برگش
خواستم براى مراسم تشييع پيكرهاى شهدا به تهران 
بيايم. پنج شنبه شب تهران بودم كه نيمه شب اهللا كرم 
زنگ زد گفت: فالنى آب دستت است بگذار بيا خانه 
ما. رفتم كه گفت: كار مشهد را اينجا بايد تمام كنيد. من 
به فرج هم گفته ام و فرج قرار است با مكافات عبداهللا 
ــاء اهللا ادبش كند! (مكافات اسم چاقويى  نورى را انش
بود كه فرج هميشه همراهش بود و خودش مى گفت 
ــت، يكبار هم گفت  كلك خيلى ها را با آن كنده اس
ــن چاقو را اكبر خوش كوش به او داده، اكبر خوش  اي
كوش همانى است كه مشهور است مرحوم بختيار را 
ــته است، اين را هم اضافه كنم كه به  در پاريس كش
روى تيغه اين چاقو آياتى از قرآن كنده كارى شده بود 

و خالصه براى خودش داستان مفصلى دارد). 
شب عجيبى بود برايم همان شب من خواب ديدم 
ــده ايم رفته ايم ديدن امام، همه مى  همه ما صف ش
رفتند پيش ايشان، نوبت من كه رسيد امام فرمودند 
ــن را راه ندهيد، اين مى خواهد پهلوى مرا با چاقو  اي
ــدم. ولى  بزند. بعد از اين قضيه من خيلى ناراحت ش
دو دل بودم كه بروم يا نروم؟ به هر جهت رفتيم نماز 
ــتم وبعد ها فهميدم كه  من از كل ماجرا اطالع نداش
قضيه، قضيه كشتن نورى بوده احساس مى كردم فقط 
قرار بر درگيرى فيزيكى هست دم وضو خانه خيابان 
طالقانى ايستاده بودم كه نقدى را هم ديدم اشاره كرد 
طرفش نروم ايستادم، نقدى عينك دودى زده بود و در 
پياده رو آن ور خيابان طالقانى ايستاده بود قرار بود به 
محضى كه به من خبر مى دهند با عباس بيجارچيان 
(از اعضاى ارشد اطالعات ناجا) وارد كار شوم. عبداهللا 
نورى را اواسط خطبه دوم ديدم كه در تقاطع خيابان 
طالقانى و درب شرقى دانشگاه تهران نشسته بود، دو 
ــناختم از بچه هاى حفاظت  محافظش هم را مى ش
انصار سپاه بودند، نماز تمام شده بود و من در موازات 
عباس بيجار چيان و محمدرضا نقدى با فاصله ايستاده 
بودم و ماجرا را به انتظار نشسته بوديم، سهيل كريمى 
(از اعضاى تحريريه نشريه شلمچه و شوراى حزب 
ــط  اهللا و همانى كه چندى پيش مدتى در عراق توس

آمريكائيها بازداشت شده بود) 
رفت جلوى عبداهللا نورى را گرفت و به او گفت: اين 
خزعبالت چيست كه درمشهد گفته اى؟ عبداهللا نورى 
هم او را كنار زد و گفت: برو كنار ببينم! درگيرى شروع 
شد و به يكباره همه فرياد زدند به پدر شهيد فحش 
ــتانى روى كول كيانوش  ــى دهى؟!! بابك شهرس م
ــعار مى داد: با آل على هر كه در  ــت ش مظفرى داش
ــده بودند، بابك از كول  افتاد، ور افتاد. مردم جمع ش
كيانوش آمد پائين و رفت لگدى به ساق پاى نورى 
زد كه نورى پايش لنگيد و دوال شد، عبا و عمامه شان 
ــاد محافظهاى نورى وى را بلند كردند و بردند در  افت
يك ورودى ساختمانى و مقابلش ايستاده بودند فرج 
ــت مى رفت عبداهللا  را ديدم كه به طرف نورى داش
نورى در يك سطح باالترى بود، جمعيت زياد بود كه 
به يكباره هياهويى ايجاد شد (كه بعدها فهميدم فرج 
ــتش روى زمين افتاده) در  پايش لرزيده و چاقو از دس
ــت من و رفت و  همان گيرو دار بود كه نقدى زد پش
من و عباس بيجارچيان رفتيم و مردم را متفرق كرديم 
و آمبوالنسى را كه هميشه آن اطراف پارك بود خبر 
كرديم ومن وعباس كوچه اى ايجاد كرديم و نورى 
را سوار آمبوالنس كردند و رفت... (بعدها من شنيدم 
كه صادق مير حجازى از ساختمان روبرويى كه گمانم 
براى انجمن اولياء و مربيان بود از پنجره ماجرا را مى 
ديده و هدايت مى كرده كه صحت و سقمش را نمى 
دانم). البته در همان گيرو دار عطا اهللا مهاجرانى هم كه 
او هم براى نماز در ميان مردم نشسته بوده و در حال 
رفتن بوده هم نا خواسته وارد آن درگيرى مى شود و 
كيانوش مظفرى و بابك شهرستانى به او هم حمله ور 

مى شوند... 
پى نوشت: 

ماجرا مفصل تر از اين حرفهاست اما اين پست خيلى 
طوالنى شد و گفتنش را براى مجال ديگر وامى گذارم 
فقط اين را اضافه كنم كه من واقعاً از بحث ترور نورى 
ــايد همين موضوع و آن خواب  ــتم و ش اطالع نداش
كذايى يكى از تلنگرهاى اساسى بود كه به من خورد و 
چند ماه بعد ترش تركيد و از اين گروه زدم بيرون يادم 
مى آيد بعدها كه در ديدارى خصوصى وقتى عبداهللا 
نورى در مرخصى ايام زندان تصادفى مشكوك كرده 
بود به ديدارش رفتم و ماجرا را برايش تعريف كردم و 
گفتم هم من را حالل كن و هم بيشتر مواظب باش، 
خدا رحمت كند عليرضا نورى برادر عبداهللا نورى را كه 
او هم كه كنار ما نشسته بود تصديق كرد اما اجل و يا 
ديگران اين بار به او فرصت ندادند و عليرضا نورى در 

حادثه تصادفى درگذشت يا درگذشتنش! ... 
امير فرشاد ابراهيمى

ترور در نماز جمعه تهران!

«سياوش اوستا»
در روزگار قحطى هر فرياد، هر جنبش هر كوشش فرياد 

روزگار ماست...
بى تو من از خمين گذشتم

افسرده بود و سرد
نام ترا زمزمه مى گرد، روح خدا!... (على شريعتى)

اين چند خط از شعر بلندى است كه على شريعتى براى 
روح اهللا خمينى و در تقدير و بزرگداشت او سروده است.

ــحرآميز و افسونگرانه اش  على شريعتى كه با زبان س
توانسته است جوانان را به خواب و رؤياهاى جادوئى بكشاند، 
پيش از آن كه در سخنرانى نمودن و كويريات نوشتن گل 
كند يك شاعر بود كه حتى براى خدمتكار خانه و مهندس 
ــعر مى سرود و در هنگامه  معين فر و فالن بازارى نيز ش
جمع آورى مجموعه آثار على شريعتى، خانواده وى انتشار 
دهها سروده وى را سانسور نموده و براى حفظ قداست او 

اشعارش را منتشر نكردند.
چنانچه گفته شد، سازمان امنيت كشور پادشاهى داليل 
ــره ورى از زبان و قلم  ــت تا در جهت به ويژه خود را داش
ــريعتى بهره ببرد و در هنگامه اى كه تمامى  افسونگر ش
مراجع تقليد فتاوى تحريم آثار شريعتى را صادر كرده بودند 
و نقد ماركسيست هاى اسالمى (مجاهدين و چريك هاى 
ــار كتاب اسالم و مكتب هاى مشرق  فدائى خلق) با انتش
زمين، بهترين بهانه را به ساواك مى داد تا از على شريعتى 
به عنوان يك عامل در جهت مبارزه با چپ و ارتجاع بهره 
ببرند و همزمان اگر كسانى از طيف جوانان سرزمين، روحيه 
و شور و حال انقالبى داشته و با مطالعه برخى آثار تحريك 
ــريعتى به سوى مخالفت با رژيم و همراهى  آميز على ش
ــانده مى شدند، سازمان امنيت با  با نيروهاى چريكى كش
شناسائى عوامل و عناصرى كه پتانسيل ضديت با نظام را 
داشتند مى توانست با بازداشت آنها، هم عناصرى كه زمينه 
درگير شدن را داشتند شناسائى كرده و هم با بازداشت برخى 
و نشان دادن زهر چشم هائى آنها را اصالح كنند. يعنى على 
شريعتى همزمان به عنوان يك عامل شناسائى مخالفان و 
از سوى ديگر متفكرى كه با ارتجاع سرخ و سياه برخورد مى 
كرد مورد بهره ورى سازمان امنيت كشور بود. همان شيوه 
اى كه توسط سازمان امنيت مالها نيز از بدو انقالب تا به 

امروز دنبال شده است.
از سوئى مسئله بسيار مهم ديگرى كه عامل اصلى تقويت 
سازمان امنيتى كشور از على شريعتى بود، مذهبى بودن 
ــاى ساواك در مشهد بود. تيمسار بهرامى و شيخان  رؤس
بسان تمامى طيف امنيتى و نظامى يا غيرنظامى كشور يك 
زمينه قوى مذهبى و باور به اسالم محمدى داشته اند و اين 
باور و ايمان محكم عامل اصلى بهره ورى على شريعتى بود 
كه با طرح نوعى اسالم نه ماركسيستى و نه آخوندى بتواند 
توجه آنان را جلب نمايد. به ويژه اين كه تيمسار بهرامى و... 
اطالعات كافى از جلسات كانون نشر حقايق اسالمى داشت 
و سابقه چندين ساله اين سازمان دينى كه همواره نوعى 
ديگر از اسالم را كه مخالف روضه خوانى و زنجيرزنى مى 

بود تبليغ مى كردند، را در دسترس داشت.
آنچه در تفكرات على شريعتى در رابطه با فرهنگ و تمدن 
ايران مورد هجوم و حمله قرار گرفته است و به گفته بخشى 
از انديشمندان، نابخشودنى مى باشد تحقير شخصيت ها و 

انديشه هاى بزرگ تاريخى ايران است:
ــريعتى آئين ميترا را آئين جادوگرى مى داند و  -على ش
پيداست كه در اين مورد حتى ده صفحه هم مطالعه نكرده 

است.
-ابوعلى سينا را به خاطر بى باوريش به اسالم مورد حمله 
قرار داده و مى گويد: بوعلى يك متخصص بى ايمان، بى 
ــت وى يك مرد پر فيس و افاده  هدف و بدتر از عامى اس
است كه صدتا بوعلى يك اباذر (راهزنى حرفه اصلى ابوذر 

بوده است) نمى شود.
ــم فردوسى را كه پاسدار  -على شريعتى حكيم ابوالقاس
ــع و ايدئولوژيك  ــت نيز مداف فرهنگ زبان تاريخى ماس

فتوداليته دانسته و وى را رد مى كند.
-على شريعتى صادق هدايت را كسى معرفى مى كند 
كه دردبى دردى يك طبقه اشرافى و مرفه و تنبل و بى كار 
را داشته و از دسترنج تهيدستان مى خورده است. (پيداست 
كه اين افسونگر فريبكار حتى يك صفحه هم از هدايت را 

نخوانده است.)
چنانچه تا به امروز پس از سال ها از مرگ على شريعتى 
اكثر ياران ديروزش و فاميل و خانواده و دوستان و دشمنانش 
گفته و نوشته اند على شريعتى و آثارش جمع اضداد است 

كه در هر موردى هم مثبت آن را مى يابى و هم منفى آن 
را، دليل اصلى اين مسئله، آخوند صفت بودن على شريعتى 
است وى نسبت به جايگاهى كه به منبر مى رفت به گونه 
اى حرف مى زد تا پامنبرى هاى همان محل را مجذوب 
خود كند. مثالً وقتى هنوز با بازاريان تهران و هداياى ماشين 
سوارى تجار محترم آشنا نشده بود، اسالم را نوعى معرفى 
كرد كه شبيه و نزديك به اهل تسنن بود (اسالم شناسى 
مشهد) اما وقتى به تهران آمد و با آخوندهائى چون مطهرى، 
باهنر، خامنه اى و صدربالغى و مجتهد شبسترى و بهشتى 
آشنا شد، نوعى ديگر اسالم را معرفى كرد تا خوشايند اين 
روحانيون تشيع باشد زيرا آنها ميزبانش در تهران بودند لذا 
وقتى تاريخ اديان و اسالم شناسى تهران را با اسالم شناسى 
مشهد مقايسه مى كنيم تضادها و تناقض ها فراوانى را كه 
نسبت به باور شيعه و سنى كه از زمين تا آسمان متفاوت مى 

باشد را در آن دو تحليل مى يابيم.
بسيارى على شريعتى را التقاطى دانسته اند كه در اين مورد 

نيز در آثار او دالئل بسيارى به چشم مى خورد.
-او تكامل ديالكتيكى ماركسيسم را رنگ و لعاب باطل 

اسالمى داده.
ــالمى را بسان وحدت جهانى ماركسيسم  -و توحيد اس

معرفى كرده است.
ــهادت اسالمى را بسان انقالب ماركسيسم  -جهاد و ش

معرفى كرده است.
ــالم و جنگ هاى اوليه  ــل ثروت در اس -زكات و تعدي
ــزوات (تهاجم براى  ــالم كه خود وى آنها را غ پيامبر اس
كسب غنيمت) خوانده است را بسان سوسياليسم و اقتصاد 

ماركسيستى معرفى كرده است.
ــان رهبرى  ــيع بس ــالم و تش خالفت و امامت را در اس
انقالبى حزب در ماركسيسم معرفى كرده و رسماً از تئورى 

دموكراسى آنگاژه و متعهد دفاع كرده است.
ــالم را همان تكامل  ــوالت در خلقت و قرآن و اس -تح

ديالكتيكى ماركسيسم دانسته است.
ــالم را همان تز، آنتى تز و سنتز  ــيطان و اس -خدا و ش

ماركسيستى دانسته است.
-روحيه تالش و كار و حركت در اسالم را بسان روحيه 

انقالب مداوم در ماركسيسم معرفى كرده است.
-دين و دولت و سرمايه ماركسيسم را با عنوان تيغ و طال 
و تسبيح و يا زور و زر و تزوير و يا استعمار، استثمار و استبداد 

معرفى كرده است.
-شعار انقالب فرانسه را كه آزادى، برابرى و برادرى بوده 
است به عنوان شعارهائى كه به او وحى شده معرفى كرده 

است.
ــروز در دورانى كه دهها  ــه ام ــت ك آرى اين چنين اس
انديشمند و محقق به نقد اصولى و جدى اين فريبكار بزرگ 
تاريخ ما كه خواب رهبر و رئيس و پيامبر شدن را ديده بود 
پرداخته اند، من در همين جا نقطه پايانى بر على شريعتى 
مى گذارم با آرزوى اين كه نسل نو و جوان كنونى ما در دام 
آثار فريبكارانه وى كه در تيراژهاى باال توسط نظام اسالمى 
منتشر مى شود نيفتند و از فرزند او خليفه نسازند اين بحث 

را مى بندم.
www.awesta.net

مذهبى بودن سران رژيم دليل 
ديگرى بر تقويت على شريعتى 

در برابر ماركسيست ها و 
ارتجاع بود


