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ماجــرای قتل سفارشی
ماجرای شهادت سید حسن آیت ) معنای حقیقی بصیرت (

   همچنان مظلوم : سیدحسن آیت شاید این نام برای بسیاری از 
مردم نامی ناشناس باشد. مردی که در زمان حیات مادی خویش مظلوم 
بود و اکنون مظلوم تر. با گذر زمان گرد نسیان مردمی ناسپاس او را پنهان 
کرده است. انگار همه چیز در این عالم دست بدست هم داده تا او, بصیرتش, 
روشنگری هایش و آزادگی و خدماتش را در زیر چرخ های تاریخ خرد کند.

موش هاوخروس ها  مرگ  برای  که  کسانی  و  بگذرد  شهادش  سالروز 
سالروز و سالگرد برپا می کنند نامی از آن بزرگ نبرند.                       .
البته اینها معمول است برای ایران و معقول برای سیاسیون و نامطبوع 
برای انقالب و نامشروع برای اسالم. معموال اینگونه است که انسان هایی 
زیبا  اکنون چه  و  زمانه خویش هستند مهجور می مانند.  از  آگاه تر  که 
سیاسیون و انقالبیون فراموش می کنندخدماتش را و نیست انتظاری از 
مفسدین و منحرفین و مزدورین و منافقین و لیبرال و پیمانیون.             .

که  بست  همت  به  کمر  خویش  برکت  با  عمر  در  آی��ت  شهید 
از لیبرال های خود فروخته متمایز کند. برخی  خطوط اسالم و امام را 
چه  و  کرد  نمایی  رخ  فتنه  در  و  ماند  خاک  زیر  سال   28 سخنانش  
رای گیری  که  کرد  درخواست  مجلس  در  که  ای  لحظه  آن  بود  زیبا 
دروغین مشخص  مدعیان  و  منحرفین  و صفوف  تا خطوط  باشد  علنی 
شود واقعا که لحظه ای تاریخی بود. کسانی که با او مخالف کردند که 
.  .. و  بذل  و سالمتیان  مصلح  خاتمی  و  فروش  وطن  مهاجرانی  بودند: 

چه کسانی دست بتخریبش زدند بنی صدر فراری و میرحسین محصور. 
البته حیف است تنها با نام بردن این اسامی از کنار این وقایع گذشت باید 
ماند و برسسی کرد احواالتشان را. حال کمی هم از روز حادثه بگوییم که 
65 گلوله به او شلیک شد به مردی که ساده بود ماشین پیکان شخصی اش 
نه شیشه ضدگلوله داشت و نه لشکر بادیگاردی به همراه داشت.                .

چه  و  روشنگری  ب��رای  داش��ت  بهمراه  چه  پوشه  آن  در  اینکه 
می گفت  موسوی که  میرحسین  امورخارجه،  وزی��ر  از  دیده بود 
بار ها  او  خطرناک تراست.  انقالب  ب��رای  هم  ش��اه  میرحسین از 
خدا  داشت  پوشه  در  چه  بار  این  را  آینده  حوادث  پیش بینی کرده بود 
سیاسیون. بین  در  باشند  زنده  هنوز  شاید  که  مخالفانش  و  می داند 

زندگی نامه کوتاهی در رابطه با ایشان از مرکز اسناد انقالب اسالمی آورده 
شده که به بررسی دشمنان و خدمات پربرکتش می پردازد.            .

   نوجوانی سخت کوش : روز سوم تیر ماه 1317 هجری شمسی 
در شهرستان نجف آباد اصفهان در خانواده ای روحانی و کشاورز دیده به 
جهان گشود. از ناحیه مادر و نیز از جانب پدر، سید بود. از ناحیه مادر، نوه 
مرحوم آیت اهلل سیدعلی نجف آبادی )که یکی از چهره های بسیار درخشان 
عصر خود بود و در کتاب رجال اصفهان درباره او می نویسد که در علوم 
معقول سرآمد اعوان و همرزمان خود بوده و در فقه نیز مشهور بوده است( 
و پدر ایشان هم روحانی بوده است. این خانواده از ابتدا در نهایت سختی 
و فقر، روزگار می گذرانیده و تنها منبع درآمد برایشان، دسترنج حاصل از 
کشاورزی بوده است؛ لذا وی از کودکی در نهایت تنگدستی و محرومیت 
مادی رشد کرده و با عمق وجود، فقر و تنگدستی را لمس نموده است.

در راه خودسازی: تحصیالت عالیه ی خود را در رشته های علوم اجتماعی، 
حقوق، ادبیات، جامعه شناسی و روزنامه نگاری در تهران به اتمام رساند
 و همزمان با تحصیل در دانشگاه دروس حوزوی را نیز آموخت و به زبان های 

عربی، انگلیسی و فرانسوی نیز تسلط پیدا کرد. تحصیالت متنوع آیت باعث 
شد که برای مدت زیادی در زمره ی دانشجویان، با محافل روشن فکری 
دانشگاه ارتباط مستقیم داشته باشد. از جمله اینکه وی در دوره کارشناسی 
ارشد رشته ی جامعه شناسی با ابوالحسن بنی صدر همکالس بوده است.
مبارزات قبل از انقالب :                                                                                                       :   
  مبارزات سیاسی پیش از انقالب آیت را در به دو قسمت قبل از جدایی 
از حزب زحمتکشان، و بعد از جدایی می توان در چهار فراز خالصه نمود:

 1- در حزب زحمتکشان: عده ای با اغراق در ارتباطات آیت با مظفر 
بقایی)مؤسس حزب زحمتکشان( در تحلیل فعالیت های سیاسی آیت، 
بقایی نشان دهند. حال آن که دکتر آیت  را ذوب در  اند وی  خواسته 
از 15 سالگی که وارد سیاست شده بود و مسائل کالن ایران را بررسی 
می کرد، او راه مبارزه را در مسیری که آیت اهلل کاشانی در پیش گرفته 
آن جا که حضور  از  کاشانی شد.  آیت اهلل  یافت. طرفدار سرسخت  بود، 
در حزب زحمتکشان را بهانه ای برای مبارزه در مسیر آیت اهلل کاشانی 
می دانست و دل در گرو مبانی دینی و انقالبی داشت، به مجرد ظهور 
اکثر  همراه  به  خمینی)ره(،  امام  رهبری  به  اسالمی  انقالب  ی  طلیعه 
پیروان آیت اهلل کاشانی با جدایی سیاسی از مظفر بقایی به این نهضت 
پیوست و به گواه تاریخ نویسان، حتی از این مقطع به بعد، مواضعی علیه 
مظفر بقایی گرفت که تا زمان شهادت، بر جای خود باقی بود.          .

شروع  روزهای  همان  از  آیت  شهید  سیاسی:  های  افشاگری    -2  
برپا  درصدد  غرب  تبلیغاتی  دستگاههای  که  شرایطی  در  و  انقالب 
این عوامل شناخته شده  با  به مقابله  بودند،  کردن جبهه ی ملی جدید 
رهبران  ی  پرونده  از  که  وسیعی  شناخت  و  اطالعات  با  و  پرداخته 
توانست  و  نمود  آنها  درباره  ارزنده ای  افشاگریهای  داشت،  ملی  جبهه 
شهید  نقش  کند.  معرفی  انقالبی  ملت  به  را  آن��ان  حقیقی  نقش 
است. مهمی  نقش  انگلیس  و  آمریکا  به  وابسته  خط  افشای  در  آیت 

 3-  تدریس و بیدارسازی دانشجویان: شهید آیت در طول سالهای 
بعد از پانزده خرداد سال 1342 به تدریس اشتغال داشت و چون موضوع 
درسهای او عموماً جامعه شناسی و مسائل اجتماعی بود، می توانست ذهن 
دانشجویان خود را بیدار و آنان را در مسیر مبارزه به حرکت دراورد. او 
جامعه شناسی  رشته  در  گسترده ای  و  عمیق  بسیار  مطالعات  دارای  که 
سیاسی بود. درغالب کالسهای او دانشجویان با استفاده از نوار ضبط صوت 
درسهایش را منتشر می ساختند در همین رابطه شهید آیت چند بار در 
قم از طرف ساواک احضار شد و بازجوئیهای مفصلی از او به عمل آمد.

 4-  مبارزه مسلحانه: شهید آیت، پیش از پیروزی انقالب اسالمی از 
آن جا که راه مبارزه با رژیم پهلوی را در مبارزه مسلحانه می دید، به 
تشکیل هسته های منظم ضد رژیم در دل ارتش شاهنشاهی با عضویت 
آنان همت گمارد  با  نیروهای مذهبی ارتش و برگزاری جلسات متعدد 
و دست به توطئه علیه رژیم شاهنشاهی پرداخت. گرچه این کادرسازی 
زیرزمینی با پیروزی انقالب اسالمی ناتمام ماند، ولی ثمره اش شناخت 
نیروهای نظامی مذهبی ای چون شهیدان نامجو و کالهدوز بود که بعد 
ها در جمهوری اسالمی از آزمون خود سربلند بیرون آمدند.                 .
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آیت پس از انقالب آیت:
کار  بر  عالوه  اسالمی   انقالب  پیروزی  از  پس 
در  را  آباد  نجف  مردم  نمایندگی  تدریس، 
با عضویت  و  به عهده گرفت  مجلس خبرگان 
تصویب  در  اساسی  نقش  رئیسه  هیات  در 
اصلی  اعضای  از  کرد.  ایفا  فقیه  والیت  اصل 
به مذاکرات  اگر  بود.  اساسی  قانون  تدوین  در 
مجلس خبرگان مراجعه شود به خوبی به نقش 
توده  از  برخاسته  شهید  این  خالق  و  مثبت 
مردم محروم پی خواهیم برد. شهید آیت که از 
دوران مبارزه با نظام استکبار با شهید محمد 
در  داشت،  دائمی  و  نزدیک  ارتباط  منتظری 
تأسیس سپاه پاسداران هم کوشش زیادی کرد 
سپاه  که  کرد  کوشش  خبرگان  مجلس  در  و 
به عنوان یک نهاد رسمی در قانون آورده شود 
و در تصویب اصل مربوطه به فرماندهی سپاه 
که در اختیار رهبر انقالب باشد، نقش مؤثری 
داشت. سپس از طرف مردم تهران به نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی  انتخاب گردید. در عین 
حال، آیت از همان ابتدا عضو شورای مرکزی 
و دبیر سیاسی  ایران  حزب جمهوری اسالمی  
این حزب بود. همچنین در برکناری بنی صدر 

از پیشنهاد طرح  طبق قانون اساسی که خود 
عدم کفایت رئیس جمهور را در قانون اساسی 

قرار داده بود نقش اول را داشت.

آیت و جریان شناسی سیاسی 
آیت،  سیدحسن  سیاسی  حیات  روند  سیر 
یک  او  که  است  حقیقت  این  گواه  خوبی  به 
جریان شناس متبحر سیاسی بود. هوش باال و 
بینش عمیق سیاسی آیت که از همان ابتدای 
او  انقالبی و سیاسی اش آشکار شد،  مبارزات 
را تا رده ی یکی از مهم ترین جریان شناسان 
سیاسی تاریخ معاصر ایران ارتقاء داد. گرایش 
به آیت اهلل کاشانی در ابتدای مبارزات سیاسی، 
زحمتکشان  حزب  به  آمیز  مصلحت  پیوستن 
)با وجود احترامی که برای فهم سیاسی مظفر 
بقایی قائل بود( در زمانه ای که راه مبارزه از آن 
حزب می گذشت، هوشمندی در ترک حزب 
امام  زحمتکشان و وصل به نهضت تاریخ ساز 
خمینی، درک لزوم مبارزه مسلحانه با رژیمی 
جوابگوی  سیاسی  و  حزبی  های  فعالیت  که 
خطر  نمودن  گوشزد  نیست،  آن  با  رویارویی 
مبارزه  و  آزادی  نهضت  و  ملی  جبهه  جدی 
و  موسوی  و  صدر  بنی  امثال  فکری  مشی  با 

این  سیاسی  ی  آینده  بینی  پیش  در  فراست 
افراد، از جمله مواردی است که پیش کسوتی 
جریان شناسی سیاسی انقالبی را شایسته ی او 
می سازد و فرای هر انتسابی و وابستگی، بیانگر 
تشخص و تجسم آرمان عدالتخواهی و مبارزه با 
زورگویی و ظلم در یک فرد است. تاب نیاوردن 
این آرمان خواهی او به موازات پرونده ی مبهم 

شهادتش، در اذهان همچنان مفتوح است. 
*************  

بسیاری  تالش های  بود  زنده  که  زمانی  در  او 
توسط جبهه ملی و نهضت آزادی برای تخریب 
شخصیت شهید آیت انجام گرفت. اما آنچه که 
بصیرت  و  این جریان ها  روی سیاه  ماند  باقی 

واالی این شهید گرانقدر بود.
در پایان به مشتاقان راه حق پیشنهاد می کنم 
مستند اسرار آیت که به همت گروه مستندساز 

پیام گستر تولید شده را ببینند. 

و من اهلل توفیق

منابع: 
1-  وبسایت مرکز اسناد انقالب اسالمی

2-  مستند اسرار آیت و مصاحبه های مرتبط
3-  سایت نهاد دانشگاه قزوین
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4- کتاب رازهای دهه شصت )نیمه پنهان( از مرتضی صفارهرندی




