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ديالم��ه دارای مدرك دكترای داروس��ازی بود و در 
عين حال تحصيالت حوزوی نيز داش��ت و سابقه ی 
ش��اگردی ش��هيدآيت اهلل مطهری، آي��ت ا... مكارم 
ش��يرازی و آيت ا... سبحانی در پرونده ی او مشهود 
است. او چنان مورد عالقه ی شهيد بزرگوار و تيزبين، 
آيت ا... مطهری بود كه برای او دروس خاصی درنظر 
گرفته و به نقل از پدر ش��هيد ديالمه، شخص شهيد 
مطهری در بعضی ش��ب ها جه��ت برقراری كالس 

خصوصی به دنبال شهيد ديالمه می رفته است.
ش��هيد ديالمه از تيزبينی سياسی خاصی برخوردار 
بود و مباحثی كه وی در ابتدای انقالب راجع به بنی 
صدر می گفت، جدی گرفته نشد و حتی در اين باره 
از طرف دوس��تانش به وی، انتقاد هم شد. مباحثی 

كه صحت آنها چندی بعد بر همگان روشن شد.
البته مبارزه با جبهه متحد ضد انقالب در آن روزگار 
بخشی از ميدان مبارزه را برای شهيد ديالمه تشكيل 
می داد چرا كه ميزان سنجش افراد برای او فقط در 
داشتن سابقه مبارزاتی و عضويت در گروههای خط 
امام��ی از جمله حزب جمهوری، خالصه نمی ش��د 

بلكه مهم برای او مبانی اعتقادی افراد بود. به همين 
دليل وقتی در روزنامه جمهوری اس��المی كه ارگان 
حزب جمهوری بود ردپای انحراف را تش��خيص داد 
ب��ه طور رس��می و ب��دون در نظر گرفت��ن تعارفات 
سياسی و مصلحتهای غير شرعی انتقاد كرد و بارها 
به حضور برخی عناصر در حزب اعتراض نموده بود. 
انتقادات او ساخته و پرداخته بازيهای سياسی نبود 
ل��ذا برای همه مخالفتهايش اس��تداللهای مس��تند 
ومنطقی داش��ت. به عنوان نمونه می توان به كيفی 
پ��ر از اس��ناد عليه يكی از اعض��ای حزب جمهوری 
اشاره نمود كه شهيد ديالمه برای قانع نمودن شهيد 
بهش��تی آن اسناد را برای ايش��ان برده بودند. اما از 
آنجا كه خداوند برای رسوايی بعضی افراد سرنوشت 
ديگری رقم می زند، آن شب حزب جمهوری منفجر 
ش��د و آن كيف هيچگاه به دس��ت نيامد. نكته قابل 
تامل اينكه شهيد ديالمه به شهادت مرحوم فردوسی پور 
حت��ی در زير آوار نيز زنده بوده اس��ت و عكس��های 
موجود از ش��هادت ايشان نيز دليلی بر اين است كه 
آت��ش به آن محدوده نرس��يده تا بنا را بر س��وختن 

كيف بگذاريم.
به هر حال بسياري در آن روزگار اين حركت ها را 
تند و ش��تابزده مي دانستند، اما او كه التقاط اين 
مباني برايش آش��كار بود و اش��خاص و گروه ها را 
با محك ارزش ها و عقايد ديني مي س��نجيد، بنا 
نداش��ت كه با هيچ كس بر س��ر اصول و ارزش ها 
معامله كند. آري او فري��ادش از تفكرهاي جانبي 
كه به اس��الم نزديك مي شد بلند بود آن گونه كه 
او را در مقابل همه كس��اني كه مي خواس��تند به 

دين هجوم ببرند آش��فته مي يافتي.
متن زيربخش��ی از آخرين س��خنرانی شهيد ديالمه 
اس��ت كه حدود يك هفت��ه پيش ازش��هادت ايراد 

نموده بود: 
   »همي��ن االن هم ه��زاران نفر داد می زنند ولی به 
دليل اينكه معروف نيس��تند كسی حرفشان را گوش 
نمی كند. زمان بنی صدر هم ما می گفتيم ولی كس��ی 
حرفمان را گوش نمی كرد. االن هم من صالح نمی دانم 
طرح كردن افرادی را كه معتقدم اين سيستم فكری 
را در جامعه پياده می كنند و اال اگر صالح بدانم هيچ 

صدايم به جاي�ی 
نمی رسد!
بازخوانی 
آخرين افش�اگری شهيد ديالمه 
درباره ی مهندس موسوی
و زهرا رهنورد

 ،1333 ش�هيد دکت�ر عبدالحمي�د دیالم�ه، متول�د س�ال 
ج�وان ترین نماینده ی دور اول مجلس ش�ورای اس�امی 
بود. وی در عين جوان بودن، علی رغم مس�ن ترهایی که 
سوابق درخش�ان مبارزاتی نداشتند، ش�اه کليد مبارزات 

جوانان مش�هدی به ش�مار می رفت.

  يوس�ف مهدی يار
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وقت تابع جو نمی ش��وم. همانط��ور كه آن زمان 
اف��رادی با ش��يوه فكری ما مخال��ف بودند و همه 
م��ی گفتند كه اين مطال��ب را نبايد بگويی، معتقد 
بودم كه درست است و گفتم و مراحل بعدش را هم 
ادامه دادم. االن هم بحمداهلل به جايی رسيد كه امام 
آنچه را كه يكس��ال در درون خودش نگه داشته بود 
بي��ان كرد. يعنی اينها اعمالی انج��ام دادند كه ديگر 
كاس��ه صبر او را هم لبريز كردند. او كه فكر می كرد 
هر لحظه بتواند آنها را درست كند، احساس كرد كه 
اينها ديگر به هيچ صراطی مس��تقيم نيستند. ما كه 
ك��م تحمل ت��ر بوديم و بار اعتق��ادی و ايمانی و 
فكريم��ان كمتر بود، زودتر ب��ه جوش و خروش 
می آمديم و بيش��تر س��ر و صدا می كرديم. امام كه 
صبر و تحمل و ايمان و اعتقاد و اتصال به معنويتشان 
بيشتر بود، توانست يكسال تحمل بكند و بيان نكند.

 حاال اگر دقت كرده باش��يد می بينيد همينطور كه 
جلو می رود، دارد جاده را صاف تر می كند. اگر همين 
صحبت ديروز ايشان را گوش كنيد،  می بينيد خيلی 
راحت و مس��تقيم گفته است كه نيروی خارجی اين 
برنام��ه را حمايت می كند. اين مطلب را از مضمون 
كالم خيلی خوب متوجه می شويد. اگر مذاكرات بنی صدر 
را با كارتر و غيره خوانده باش��يد می بينيد چه نوع 
مذاكرات و معامالتی بر س��ر گروگان ها كرده اند. در 
عين ح��ال اينها چهره هايی هس��تند كه در مراحل 
مختلف روشن می شوند. اگر من امروز اسم نمی برم 
به دليل اين است كه صالح نمی دانم. اما شما هرچه 
ك��ه از صحبت من می فهمي��د آن را برای خود نگه 
داريد و اگر صالح دانس��تيد بگويي��د. اما من صالح 
نمی دانم كه بس��ياری از مس��ايل را در شرايط فعلی 
ط��رح بكنم. به اين دليل كه اف��راد به جای اينكه به 
دنبال طرز تفكر بروند، به دنبال شخصيتها می روند. 
همي��ن االن افرادی برای بعضی وزارتخانه ها كانديدا 
هستند كه به اعتقاد من خط فكريشان درست نيست.

 ولی متاس��فانه نمی توانم كاری كنم. فقط می توانم 

ب��ه اندازه يك رای مخالف به آنها بدهم. كار ديگری 
نمی توانم بكنم. يكی از نمونه هايش را كه می توانم 
به ش��ما م��ی گويم و آن هم آقای موس��وی اس��ت. 
س��ردبير روزنامه جمهوری اس��المی. اعتقادم بر اين 
است كه خط فكری او، خط فكری جنبش مسلمانان 
مبارز و پيمان اس��ت. البت��ه نمی خواهم بگويم عضو 
آن س��ازمان اس��ت ولی خط فكريش همان است و 
اگ��ر رجوع بكنيد به روزنامه می بينيد كه در خيلی از 
جاها اين خط مشی را طی می كند. اينها را من از ديد 
حزب نمی بينم. بلكه من اينها را فقط از پايگاه ايشان 
می بينم. و اال هيچكدام از اينها را نه به حساب حزب 
می گذارم و نه به حساب سران حزب ميگذارم و نه به 
عنوان نيروه��ای مخلص و معتقد و مؤمنی كه درون 
حزب هستند. بلكه ش��خصاً به حساب خود ايشان 

می گذارم واگر در اينجا می گويم به اين دليل است 
كه مكرر در جلس��ات حزب گفتم وضبط هم شده و 
اگر نوارش را از بين نبرده باشند، دارند. موضعگيری 
های روزنامه دربعضی از موارد، كم وبيش موضعگيری 
های روزنامه امت اس��ت. به عنوان مثال برای مصدق 
مطل��ب چاپ می كند اما حتی يك خط، خوب دقت 
كني��د، حتی ي��ك خط در مورد آيت اهلل كاش��انی 
نمی نويس��د. برويد روزنامه های آن زمان را ببينيد. 
اگر شما يك خط در روزنامه، قبل از سالگرد آيت اهلل 
كاشانی، بعد از سالگرد آيت اهلل كاشانی از اين روزنامه 
آوردي��د من اس��مم را عوض می كنم. بع��د از اينكه 
آقای فلس��فی در نماز جمع��ه  عليه مصدق صحبت 
كرد، مقاله عليه آقای فلسفی را كدام روزنامه نوشت؟ 
روزنامه جمهوری اس��المی با عنوان خيابان مصدق. 
سرمقاله ای نوش��ت به اسم خيابان مصدق و شديداً 
آن را كوبيد به اين بهانه كه اينها اختالف انگيز است.

يك ش��ب كه من درحزب صحبت كردم و اين موارد 
را گفتم، بعد از من آقای موسوی آمد از خودش دفاع 
كند. گفت:ما اينه��ا را نمی پذيريم به دليل اينكه ما 
نمی خواهيم ش��يوه های آناكرونيستيكی را در ايران 
دوباره ايجاد كنيم. البته لفظ را اشتباه به كار می برد، 
ول��ی من آن برداش��تی را كه او از اين لغت داش��ت 
حاال می گويم و اال معنايش اين نيس��ت. برداشتش 
اين بود كه شيوه های آناكرونيستيكی يعنی اينكه ما 
يك چيزی را كه در تاريخ اتفاق افتاده مجدداً بياييم 
تطبي��ق كنيم بر تاريخ فعلی. مثاًل اگر يك كاش��انی 
و مصدق��ی آن زمان بوده، ح��اال بياييم االن هم يك 
مصدق وكاشانی طراحی كنيم. برداشتش از اين لغت 
اين بود. اخيراً كه امام در مورد مصدق اين صحبت ها 
را كرد وگفت كه او هم ُمس��لِم نبود و اينها تفاله های 
او هس��تند وحتی امام در صحبت ديروزش می گويد 
اينها مثل مص��دق می خواهند رفراندوم انجام دهند 
و اي��ن ان��دازه مصدق را می كوب��د و آن تجليل را از 
آيت اهلل كاش��انی می كند، برای آقای موسوی پيغام 

فرستادم كه برخالف آن ديدی كه شما داشتيد، امام 
ه��م مثل اينكه آناكرونيس��تيكی فكر می كند. البته 
ايشان سابقه های قبلی هم درگروه های منفی داشته 
اس��ت. از جمل��ه بودنش در گروه نخش��ب به همراه 
پيمان. پيمان، سامی و او همه در باند نخشب بودند. 
بعد از آنجا جدا شدند. پيمان گروه جنبش مسلمانان 
مبارز را درست كرد. سامی گروه جاما را درست كرد 
و ايشان هم به ظاهر می گويد كه من مستقل هستم، 
ولی در واقع همان ش��يوه فك��ری را دارد و به اعتقاد 
من دقيقاً در داخل روزنامه هم همين شيوه فكری را 
اِعمال كرده است. اگر به مصاحبه های با نمايندگانش 
توج��ه كرده باش��يد می بينيد يك دفع��ه می آيد با 
فالن نماينده كه عضو جنبش مسلمانان مبارز است 
مصاحبه می كند. اگر ديده باشيد دو هفته قبل يك 

مقاله بلند بااليی در صفحه اول با تيتر درشت از يكی 
از نمايندگان عضو جنبش مس��لمانان مبارز در مورد 
قضيه تالبوت نوش��ته بود. حتی يكبار در صفحه اول 
روزنامه جمهوری اسالمی عكس پيمان را چاپ كرد. 

شبيه اين مسائل موضعگيری هايی دارد.
عالوه بر موضعگيری ايشان من موضعگيری خانمش 
را هم نمی پس��ندم. نظر من نيست، نظراسالم است. 
يك مشت مزخرفاتی را به هم بافته به اسم اسالم. زهرا 
رهنورد همان كس��ی كه كت��اب هايی مثل طلوع زن 
مسلمان، همگام با يوسف، قيام موسی و هر چه از اينها 
توانس��ته به هم بافته است. اوهم زياد سابقه مسلمانی 
ندارد اما حاال چطور ش��د كه مفس��ر قرآن شد معلوم 
نيست. يعنی دنيا معلوم نيست دست كيست؟ هركسی 
در عرض يك س��ال مفسر قرآن می شود و كسی هم 
نيست تا جلوی ما را بگيرد كه اينها را از كجا می گويی؟ 
در همين كتاب »طلوع زن مس��لمان« 1، جمالتی كه 
مربوط به نهج البالغه علی)عليه الس��الم( اس��ت را به 
فارسی نوشته، بعد به عنوان تبليغات ارتجاعيون برعليه 
زن، آنها را كوبيده اس��ت. هركس��ی هم می خواند 
متوجه نمی ش��ود كه اينها عين مت��ن نهج البالغه 
است، می گويد اين مرتجعين عجب چيزهای مزخرفی 
گفتند... خيلی از شماها اينها را می بينيد و می گوييد 
وقتی يك زن اينها را نوشته، حتماً خيلی خوب نوشته 
است. مخصوصاً اينكه در جاهای مختلف هم به عنوان 
متفكر اس��المی با  او مصاحبه می كنند. در تلويزيون 

می آيد در مورد مسائل زن بحث می كند ...
ام��ا با اين ش��خصيت ها چه می ش��ود كرد؟ وقتی 
برنامه االن اينطور است كه آقای موسوی بشود وزير 
امورخارج��ه، من چه بگويم؟ هرچه هم كه داد بزنم 
صدايم به جايی نمی رس��د. مجبورم فقط يك رای 

مخالف بدهم.«
-------------------------------

1طلوع زن مسلمان،ص20و25، زهرا رهنورد، نشر محبوبه 
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