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«سياوش اوستا»
به گمان خدمت به امنيت كشور، 

ساواك على شريعتى را از 
نوجوانى به كار گرفته بود؟

ــريعتى به تهران رفته و پس از  ــال 1348 على ش   در س
سفارشاتى كه از ساواك مشهد داشته است و سفارش ها و پا 
درميانى هاى تيمسار مقدم و دكتر الف- نون، به درخواست 
شخص على شريعتى، پيش از آن كه به طور جدى فعاليت 
ــاد آغاز كند، مايل به مالقات با  ــينيه ارش هايش را در حس

مقامات بلندپايه ساواك شد.
وى در ابتدا و پس از ساعت ها سخن گفتن با آقاى حسين 
زاده (مشهور به عطارپور) در همان روزعلى شريعتى با آقاى 
ــاعت با هم  پرويز ثابتى نيز مالقات كرده و حدود چهار س

گفتگو مىكنند.
ــريعتى طى ديدار و گفتگو با تيمسار  بعدها خود على ش
بهرامى رئيس ساواك استان خراسان مالقاتش را با مقامات 

بلندپايه ساواك در تهران بدين گونه شرح مىدهد:
«در بدو ورود به تهران صالح در اين ديدم كه به وسيله 
آقاى يداهللا قرائى (از مأموران ساواك) كه از زمان تحصيلى 
با هم آشنا بوديم با ساواك تماس بگيرم و قرار شد قرائى از 
تيمسار مقدم براى شرفيابى وقت بگيرد. چند روز از طرف 
ايشان خبرى نشد و باالجبار به دكتر نراقى مراجعه كردم. 
دكتر گفتند تيمسار مقدم به شما كمال حسن نيت را دارند 
ــما مجاز هستيد در  ــان مىگويم كه ش و من از جانب ايش
مجالس سخنرانى ها شركت كنيد.» شريعتى اضافه مىكند 
كه براى اطمينان خاطر باالخره به اداره (ساواك) مراجعه و 
ــين زاده (عطارپور) اول مالقات كردم. پس از  با آقاى حس
چند دقيقه آقاى ثابتى تشريف آوردند و حدود چهار ساعت 
بحث و تبادل نظر داشتيم و در خاتمه به من دستور داده شد 
تا كه نظريات و برنامه ها و هدف هاى فعلى و آينده ى خود را 

بنويسم و تقديم كنم.
-براساس اسناد كتاب و نوشته هاى آقاى حسينيان على 
ــريعتى كه با ميل و خواست خود به ساواك تهران رفته  ش
ــيله جستجو كرده تا با رؤساى ساواك  و چندين و چند وس
ــرار و مدار بگذارد و برنامه ها و اهداف حال و آينده اش را  ق
به آگاهى سازمان امنيت برساند طى ده صفحه اى كه براى 
ساواك مىنويسد كليه برنامه هاى سخنرانى هاى خودش 
ــينيه ارشاد پيشاپيش به اطالع  را در ماه هاى آينده در حس

ساواك مىرساند.
هنگامى كه شريعتى برنامه هايش را به ساواك مىدهد 
زمانى بود كه مرتضى مطهرى به مشهد آمده بود و براى 
افتتاح حسينيه ارشاد از استاد محمدتقى شريعتى (پدر على 
شريعتى) دعوت مىكند تا به تهران برود ايشان به تهران 
ــريعتى نيز بسيار اظهار تمايل مىكند تا در  رفته و على ش
حسينيه ارشاد سخنرانى كند، مرتضى مطهرى كه به همراه 
محمد همايون و دكتر ناصر ميناچى عضو هيئت مديره و 
مؤسس ارشاد بودند با سخنرانى هاى على شريعتى موافقت 
مىكنند پس از موافقت هيئت مديره، على شريعتى خودش 
به ساواك رفته و برنامه هاى سخنرانى و كنفرانسش را كتباً 
تقديم ساواك مىكند و نوار هر سخنرانى را نيز توسط يك 
رابط همان شب و يا روز بعد به ساواك (آقاى حسين زاده) 
ــانده است و چنانچه در دست  نوشته هاى شريعتى  مىرس
ــارالتانى و يا تملق و  ــونگرى بناميم و يا ش مىيابيم: افس
ــاواك  ــى مىبينيم كه در چهار خط كه درباره س چاپلوس
مىنويسد و يا مىگويد دقيقاً از واژه هائى استفاده مىكند كه 
خودش را بسيار حقيرتر، محتاط، گوش به فرمان و مؤدب 
نشان مىدهد و همان كسى كه در سخنرانى ها و نيايش 
و ديگر جاها شاعرانه خودش را از عيسى هم برتر مىداند 
مىخواهد شرفياب ساواك بشود. مىخواهد اطمينان خاطر 
داشته باشد كه سخنرانى هايش را ساواك تائيد كند. تأكيد 
ــاواك به او دستور داده و او دستور ساواك را  مىكند كه س

عملى كرده است و كالً مطيع ساواك بوده است.
نكته قابل توجه و تأملى را كه من به عنوان نظر شخصى 
خود مىبايست بيان كنم اين است كه دليل به كارگيرى 
على شريعتى توسط ساواك نمىتواند در برنامه هاى امنيتى 
كشور پادشاهى منفى باشد زيرا على شريعتى از نوجوانى 
ــر حقايق دينى پدرش و راديو  ــهد در كانون نش كه در مش
صحبت مىكرده است هميشه با نيروهاى امنيتى كشور 
هماهنگ و همراه بوده است و حتى مقامات بلندپايه ساواك 
و امنيتى مشهد به خانه پدر على شريعتى مىرفتند و پيوند 
ــريعتى داشتند كه اين  و تماس اطالعاتى خوبى با على ش
مسئله وجود اتحاد جماهير شوروى در بيخ گوش ايران بود و 
تجربه حزب توده و خطر كمونيسم از سوئى و جهل و خرافه 
ــتى و ترويج خرافات توسط روحانيت از سوى ديگر...  پرس
ــازمان امنيت كشور را وادار مىكرد تا آلترنالتيوهائى  كه س
براى جلوگيرى از چپگرائى و كشيده شدن جوانان به سوى 
ــم را جستجو كنند و يا حتى پديد  كمونيسم و ماركسيس
بياورند و شخص على شريعتى كه از نوجوانى عضو حزب 
خداپرستان سوسياليست (محمد نخشب) بود و خارجه ديده 
ــهور مىآمد كه پدر او  ــم بود و از خانواده اى معتبر و مش ه
استاد محمدتقى شريعتى همواره نظم و فرمان الئيك كشور 
ــده بود كه على  را رعايت مىكرد، همه و همه موجب ش
شريعتى با زبان بازى و كالم افسونگرانه خود همچنانكه به 
قول عباس پهلوان جوانان كم مطالعه را مجذوب و مسحور 
خود مىكرد (و امروز نيز مىكند) ساواك روى او حسابى باز 
كند تا يك نوع اسالم غير روحانيت و متمايل به چپ را براى 
كنترل شور و شوق و عشق جوانان توسط على شريعتى به 

وجود بياورند.
ــوم  اين تحليل اداره س
ــاواك غلط هم نبود و  س
ــت كارساز هم  مىتوانس
ــكل گيرى  ــد، اما ش باش
ــازمان هاى چريكى و  س
مسلحانه مثل مجاهدين 
خلق و چريك هاى فدائى 
خلق برنامه هاى ساواك را 
ــم ريخت و به عكس  به
چريكى  جريانات  همين 
ــى خانوادگى و  كه روابط
تاريخى با على شريعتى 
ــته هاى  ــتند از نوش داش

على شريعتى براى معرفى يك اسالم چپ و كمونيستى 
و ماركسيستى بهترين بهره را بردند... با در نظر داشتن اين 
كه على شريعتى به گفته دوستان و دشمنان يعنى خانمش 
و دخترش على خامنه اى، حسينيان، نبوى، گنجى و... هيچ 

خط و ربط روشنى نداشت.
اميرپرويز پويان و مجيد و سعيد احمدزاده از پايه گذاران 
چريك هاى فدائى خلق از شاگردان استاد محمدتقى شريعتى 
بودند و سازمانى كه تشكيل دادند هر چند ماركسيستى بود 
اما ريشه اى دينى حتى در نام آنها هويدا بود و آن برگرفته از 
تفكر اميرپرويز و سعيد و مجيد بود كه فدائى خلق شدن هر 
دو كلمه اش بار دينى دارد، هم فدا و هم خلق و تنها اطالعى 
كه از ماركس داشتند چند صفحه اى بود كه دكتر اسماعيل 

خوئى از انگليس براى آنها به پارسى ترجمه كرده بود.
بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق نيز همه از جايگاه هاى 
مذهبى بازار و بازرگان و استاد محمدتقى شريعتى برخاسته 
ــان بود كه افسانه پرداز و افسونگر شيرين  بودند و بدينس
ــخن كه هيچ خط و ربط مشخصى نداشت تبديل شد  س
به معلم انقالب و ساواك كه با سرمايه گذارى بسيار روى 
ــريعتى در تالش بود تا ايران را از سقوط به سوى  على ش
چپ و ماركسيسم نجات بدهد، به عكس با اسالم سياسى و 
ماركسيستى على شريعتى به پرتگاه كنونى انداخت تا جائى 
كه حتى كتاب هائى كه على شريعتى به سفارش ساواك در 
رابطه با بد بودن ماركسيست و يا هويت ايرانى و بازگشت 
به خويش و غيره نوشته بود و ساواك آنها را در تيراژهاى 
ــناد را در  ــيار باال چاپ و پخش مىكرد (تمامى اين اس بس
ارشاد دات كام ببينيد ERCHAD.COM) مؤثر واقع 
نمىشد و به عكس جزوه هاى كم برگ آرى اين چنين بود 
ــهادت و پس از شهادت كه جمعاً صد صفحه هم  برادر، ش
نمىشد مورد بهره بردارى انقالبيون قرار گرفت و از سوئى 
كسى حتى باور هم نكرد كه شريعتى خودش مطالب را نه 
براى كيهان بلكه براى سازمان امنيت كشور نوشته است و 
دستمزدش را نيز دريافت كرده است زيرا به توصيه ساواك 
على شريعتى در چهل سالگى بازنشسته مىشود با 22 سال 
سابقه كار، يعنى نه اخراج نه بازخريد بلكه از همان روزى كه 
به بهانه زندانى بودن در كميته، در خانه هاى امنيتى ساواك 
كتاب هاى اسالم و مكتب هاى مغرب زمين و هويت و... را 
مىنوشت بازنشسته شد، يعنى از 18 سالگى كارمند حكومت 

بوده است. 
پس تيمسار مقدم و يا بهرامى و پرويز ثابتى و يا حسين 
زاده اگر سال ها شريعتى را تقويت كردند و حتى او را از كشور 
خارج كردند و با جعل نام محمد و شريعتى وغيره در اسناد 
ــاه و نخست  براى به تأخير انداختن خبر خروجش به پادش
وزير اخبار جعلى دادند، بر اين گمان بودند كه دارند به ميهن 
خدمت مىكنند و با على شريعتى مىتوانند با افكار و عقايد 

چپ و ماركسيستى مقابله كنند.
طبق اسناد ساواك چندى پس از خروج على شريعتى از 
كشور و حتى چند ماه پيش از ورود خمينى به ايران رؤساى 
ساواك از تيمسار نصيرى گرفته تا آقايان پرويز ثابتى و حسين 
زاده دستور مىدهند تا كتاب هائى را كه على شريعتى به 
دستور و سفارش ساواك نوشته است در تيراژهاى باال چاپ 
و پخش كنند و در همان هنگاميكه من و هزاران هزار جوان 
ايرانى گمان مىكرديم كه كتاب هاى على شريعتى مخفيانه 
با جلدهاى سپيد چاپ و پخش مىشود و خواننده هاى آن 
ــط اداره هاى عمليات ساواك بازداشت مىشدند، اداره  توس
سوم ساواك نه تنها در جريان چاپ كتاب هاى على شريعتى 
(به ويژه در بحبوحه انقالب) بوده كه خود آنها نيز در چاپ و 

پخش آن سهيم بودند.
جدا از اين كه حمايت و پشتيبانى جدى و فعال ساواك از 
على شريعتى در كنار زبان فريبكارانه و ساحرانه و افسونگرانه 
ــاس در رشد سريع و افسانه اى اش در ميان  اش نقش اس
جوانان كم سن و سال و ناآگاه از داده ها و دانش هاى جهان 
داشت، فتاوى آيت اهللا ها بر عليه او و چاپ و پخش آثارش با 
نام هاى مستعار و جلد سپيد و استفاده نيروهاى چپ از يكى 
دو سه نوشته او براى عضوگيرى نيز ديگر عواملى بودند كه 
ــى كردند براى پديد آوردن انقالب تمامى مراجع  وى را بت
تقليد چون آيت اهللا، خوئى، ميالنى، شريعتمدارى، مرعشى، 
حسينى، طباطبائى، مصباح يزدى... به جز آقاى خمينى طى 
صدور فناوى كتبى آثار شريعتى را تحريم كردند، اين تحريم 
ــياه نه تنها موجب نشد كه آثارش پخش نشود  ارتجاع س
بلكه مردم را بيشتر مشتاق كرد و هر چند امرزه حدود 40 
جلد مجموعه آثار وى توسط خانواده اش منتشر شده است 
اما آثار افسونگرانه و فريبكارانه على شريعتى كه به گونه اى 
ساحرانه نوشته شده و خواننده را هيپنوتيزم مىكند چهار پنج 
تا بيشتر نيست: نيايش (سخنرانى 90 دقيقه اى) آرى اين 
چنين است برادر (سخنرانى يكساعته) شهادت (سخنرانى دو 

ساعته) پس از شهادت (سخنرانى يكساعته).
www.awesta.net

كريستوفر ويگن مربى آمريكايى 
ــوان ايرانى  ــه تن از دختران نوج س
ــال براى آموزش  كه تابستان امس
ــان به  قايقرانى در آب هاى خروش
اياالت متحده سفر كرده بودند، مى 
ــت آموزش به اين  گويد تجربه مثب
ــك به ارتقاى  ــران او را به كم دخت
ورزش بانوان در كشورهاى اسالمى 

ترغيب كرده است. 
آقاى ويگن كه مدير و مربى يك 
باشگاه خصوصى قايقرانى در آمريكا 
است، پس از پيگيرى كتايون اشرف، 
ــم ملى قايقرانى ايران،  از مربيان تي
توانست موافقت كميته المپيك و 
وزارت امورخارجه اين كشور را براى 
سفر شخصى او و سه تن از نوجوانان 
عضو اين تيم براى آموزش و تمرين 
در رشته هاى قايقرانى در آب هاى 
خروشان و اساللوم در اياالت متحده 

جلب كند. 
ــان  ــى در آب هاى خروش قايقران
ــاللوم از رشته هاى به نسبت  و اس
ــت  جديد در ورزش بانوان ايران اس
ــبى براى آموزش  و امكانات مناس

ورزشكاران زن وجود ندارد. 
فدراسيون قايقرانى و اسكى روى 
ــوزش تيم ملى  ــران براى آم آب اي
زنان، مربى خارجى استخدام كرده 
ــراى تمرين به  ــاى تيم را ب و اعض

جمهورى چك فرستاده است. 
جنجال انضباطى يا سياسى؟ 

انتشار خبر حضور اشرف كالنتر، 
ــانا رازقيان، كتايون واعظى و  ركس
ــادى كالنتر در اردوى آموزشى  ش
ــه اى در آمريكا در  هفت و نيم هفت
ــور و  بعضى از مطبوعات اين كش
ــيون  ــكاس آن در ايران، فدراس انع
قايقرانى و اسكى روى آب ايران به 
اين سفر واكنش منفى نشان داد و 
حسن تيمورتاش دبير اين فدراسيون، 
از اخراج اين افراد از تيم ملى به خاطر 

اقدام خالف خبر داد. 
پيش از اين، فدراسيون قايقرانى و 
اسكى روى آب ايران با سفر رسمى 
تيم ملى قايقرانى بانوان اين كشور به 
اياالت متحده به خاطر اصرار مقام 
هاى وزارت امنيت داخلى آمريكا به 
ــت نگارى اعضاى تيم هاى  انگش

ورزشى ايران مخالفت كرده بود. 
اما كريستوفر ويگن در گفتگويى با 
بى بى سى فارسى با ابراز تعجب از 

واكنش مسؤوالن 
ــيون  ــن فدراس اي
به سفر شخصى 

ورزشكاران 
به  ايرانى  نوجوان 
آمريكا مى گويد: 
به  ــراد  اف ــن  «اي
عنوان شهروندان 
ــه آمريكا  ايران ب
نه  كردند،  ــفر  س
اعضاى تيم ملى 

اين كشور.»
ــى  ــن در حال اي
است كه به رغم 
ــش  تن ــش  افزاي
سياسى بين تهران 
و واشنگتن، ايران 
و آمريكا بر افزايش 
تبادل فرهنگى و 
ورزشى تأكيد دارند 
ــم هاى ملى  و تي
پسران  واترپولوى 

ــافت بال زنان آمريكا از  ايران و س
آخرين تيم هائى هستند كه به كشور 

مقابل سفر كرده اند. 
ــاره به سفر ماه  آقاى ويگن با اش
گذشته تيم ملى واترپولوى پسران 
ــه رغم وجود  ــه كاليفرنيا ب ايران ب
ــت نگارى، سخنان  مشكل انگش
ــيون قايقرانى و  ــؤوالن فدراس مس
اسكى روى آب جمهورى اسالمى 
را درباره سفر دختران ايرانى سياسى 

مى داند. 
كريستوفر ويگن همچنين درباره 
ــى اين  ــن مالى اردوى آموزش تامي
گروه مى گويد: «براى تامين هزينه 
اين سفر از هيچ منبع دولتى كمك 
ــفر اين  ــم. هزينه دوره و س نگرفتي
گروه از منابع خصوصى تامين شد 
ــن به عنوان  ــگاه م و از طرف باش
بورس آموزشى در اختيار گروه قرار 

گرفت.»
موفقيت فرهنگى

ــراز رضايت از  ــا اب آقاى ويگن ب
ــان ايرانى در مدت  عملكرد پاروزن
ــاى كلورادو،  تمرين در رودخانه ه
كاروليناى شمالى و مريلند، از كسب 
آمادگى آنها براى حضور در مسابقه 

هاى جهانى خبر مى دهد. 
ــن كامالً راضى  او مى گويد: «م
هستم. اين دختران بيشتر از انتظار 

ديگران ظاهر شدند و اين به خاطر 
ــزاران  ــود. من به ه ــان ب شهامتش
ورزشكار آموزش داده ام و مى دانم 
به خاطر زحمات مربيانى مانند خانم 
ــرف، حداقل يكى از اين سه نفر  اش
مى تواند در مسابقات المپيك افتخار 

آفرين باشد.»
ــاى ويگن تجربه  ــا به گفته آق ام
فرهنگى حضور اين دختران ايرانى 
در آمريكا با ارزش تر از آموخته هاى 
ورزشى آنها در رشته هاى قايقرانى در 
آب هاى خروشان و اساللوم است. 

ــران در مدت حضور در  «اين دخت
ــن و مالحظات  آمريكا همه قواني
فرهنگى كشور خود را رعايت كردند 
ــالمى به تن  ــه لباس اس و هميش
داشتند. آنها خيلى حرفه اى و مثبت 
بودند، طورى كه پس از آشنايى با آنها 
ديد خيلى از آمريكايى ها به مردمان 
ايران عوض شد. اين اتفاق موقعى 
رخ مى دهد كه به خاطر تنش بين 
ايران و آمريكا، مردم دو كشور بايد از 

هم شناخت بيشترى داشته باشند.»
ــران كاياك  ــور دخت تجربه حض
ــده تا  ران ايرانى در آمريكا باعث ش
ــتوفر ويگن براى شركت  از كريس
ــازمان ملل  در يكى از طرح هاى س
متحد براى گسترش ورزش زنان در 

كشورهاى اسالمى دعوت شود.

ــد. از رختكن آبادان بين دو  همه چيز از آبادان آغاز ش
ــين قطبى از استيلى خواست آقايى و  نيمه. وقتى افش
نيكبخت را به دليل ضريب اشتباهات باال و توان فيزيكى 
پايين تعويض كند، با پاسخ منفى دستيار خود مواجه شد. 
حدود يك ساعت بعد نيكبخت گل سوم پرسپوليس را 
زد و در حالى كه افشين قطبى خود را آماده حضور در اتاق 
كنفرانس و اداى عبارت طاليى «ببخشيد شما را برديم» 
به ابراهيم قاسم پور مى كرد، حميد استيلى پيشدستى 
كرد و در تونل ورزشگاه با چند مصاحبه كوتاه، پيروزى را 

به نام خود سند زد. 
«شرح وظايف هر كس بايد مشخص باشد.» اين جمله 
تاكيدى را استيلى از قطبى شنيد تا نارضايتى سرمربى 
پرسپوليس از خودمحورى دستيارش آشكار شود. استيلى 
اما توپ را در زمين خود نگه نداشت؛ «مشكلى داريد، با 
مديرعامل باشگاه صحبت كنيد.» گفت وگوى مفصل 
ــانى، با مكالمه كوتاه و درخواست  قطبى و حبيب كاش
ــپوليس از استيلى همراه شد؛  مستقيم مديرعامل پرس
«همه چيز را بسپار به قطبى. مسووليت برد و باخت هم 
با خودش.» در آستانه بازى با پگاه، استيلى به درخواست 
كاشانى عقب نشينى كرد تا قطبى با خيال راحت 3-1-

ــن 2-4-4 برنده مقابل  2-4 محبوب خود را جايگزي
صنعت نفت كند. سرمربى پرسپوليس البته در اليه اى 
ديگر هم مخالف دارد. محمد مرزبان كه با وعده دستيار 
اولى پرسپوليس، در هلند به پيشنهاد استيلى پاسخ مثبت 

داده بود، پس از قوت گرفتن احتمال پرسپوليسى شدن 
قطبى، به استيلى تأكيد كرد «اگر قطبى بيايد، من نيستم» 
و هرچند با اصرار استيلى ماندنى شد اما هنوز سرمربيگرى 
قطبى را هضم نكرده و اصطكاك عجيبى با او دارد؛ اگر 
استيلى با تاكتيك «سكوت» ، موضعى دوپهلو گرفته و 
به رغم تمام شايعات، هيچ كس نمى تواند او را متهم به 
تخريب قطبى كند، مرزبان عمالً در موارد فنى متعدد 
ساز مخالف را براى سرمربى تيم كوك مى كند. جالب 
ترين مورد بحث قطبى و مرزبان، زمان تمرينات است. 
قطبى تمرين پيش از ظهر را براى تيمش تجويز كرده، 
اما مرزبان با حالت آمرانه به او تأكيد كرده پرسپوليس مثل 
تيم هاى اروپايى بايد عصرها تمرين كند. فصل پايانى 
ــان دادن مدارك از  اختالف نظر قطبى و مرزبان، با نش

سوى مربى به مافوقش به اوج رسيده است. 
قطبى از مرزبان درباره تجربه و گذشته اش سوال كرده 
و در جواب، با ليسانسى مواجه شده كه به ادعاى مرزبان، 

هيتسفلد و ماگات هم موفق به اخذ آن نشده اند. 
تمام اين اختالفات زير اليه هاى سنگين و جذاب 3 
پيروزى پياپى پنهان مانده است، اما كاشانى كه مى داند 
ادامه اين روند به پرسپوليس ضربه خواهد زد، در تصميم 
تازه خود قطبى را ممنوع المصاحبه كرده و به دنبال راهى 
مى گردد تا قبل از «رسانه يى» شدن اختالفات قطبى 
ــتيلى و مصاحبه هاى تند آنها، مشكل را از ريشه  و اس

حل كند.

اخراج از تيم ملى به خاطر تمرين در آمريكا

قطبى ممنوع المصاحبه شد


