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ابراهیم حاجی محمدزاده، ســردار سرافراز اسالم 
و مجاهد فی ســبیل اهلل، در ۲9 آبان 1398 دارفانی را 

وداع گفت.
حاجی محمدزاده از مبارزان شناخته شده نهضت 
امام خمینی)ره(، تبیین گر برجســته  اندیشه های ناب 
بنیانگذار جمهوری اسالمی، عضو شورای عالی سپاه در 
بدو تأسیس، مؤسس و اولین مسئول دفتر سیاسی سپاه، 
مؤسس  مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ و پژوهشگر 

مؤسسه کیهان بود.
در سالگرد درگذشــت این مجاهد نستوه مروری 

می نماییم بر زندگینامه و خدمات انقالبی اش.
***

مبارزات درخشان انقالبی
ابراهیم حاجی محمدزاده، در مشــهد متولد شد و 
در دانشگاه علم و صنعت تحصیل کرد. از همان دوران 
نوجوانــی و در دهه 40 به صــف مبارزه علیه طاغوت 
پیوست. به همین دلیل هم تحت تعقیب ساواک قرار 
گرفت و در دهه 50 به زندان افتاد. همان زمان با حسین 
شریعتمداری آشنا شد. زمانی که هر دو توسط ساواک 
دستگیر و به حبس ابد محکوم شدند و هر دو در کمیته 

مشترک ضدخرابکاری تحت شکنجه قرار گرفتند.
حاجی محمدزاده در زندان، علی رغم شکنجه های 
ساواک و تهدید مافیای رجوی، نسبت به انحراف سازمان 
مجاهدین خلق هشدار داده و افشاگری نمود، در حالی 
که برخی مبارزان هنوز به مسعود رجوی خوشبین بودند. 
دندان های ردیف جلویش در همان زندان شکسته شده 
و ریخته بود. تا مدت ها بعد از آزادی درگیر صدماتی بود 
که در زندان متحمل شد. بیماری های چند سال آخر 

عمرش به نوعی به آسیب های آن مقطع برمی گردد.
با پیروزی انقالب اسالمی، او نیز مانند همه زندانیان 

سیاسی آزاد شد.
از بنیانگذاران سپاه پاسداران

بعد از آزادی از زندان و با پیروزی انقالب اسالمی، 
جزو افرادی بود که سپاه را بنیانگذاری کرد. سپس دفتر 

سیاسی سپاه را با ابتکار خویش دایر نمود.
از اساسنامه تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در صحن علنی مجلس اول شــورای اسالمی به خوبی 
دفاع کرد و پس از تشکیل سپاه، عضو شورای فرماندهی 
سپاه شد و با تالش و پیگیری هایش دفتر سیاسی سپاه 

را تأسیس و سازماندهی کرد.
تشکیل دفتر سیاسی سپاه

حاج ابراهیم ماجرای تشکیل دفتر سیاسی سپاه را 
چنین روایت می نماید:

»آن موقع کســی در سپاه نبود که کار سیاسی و 
روشنگری سیاسی انجام دهد؛ بنابراین ما باید این خأل 
سیاسی را پر می کردیم. در همین راستا از همان ابتدا 
به ســراغ افرادی که مناســب این کار بودند، رفتم که 
یکی از آنها آقای حســین شریعتمداری بود. از ایشان 
که آن موقع در کمیته فعال بود، خواســتم تا به سپاه 
بیاید و در دفتر به ما کمک کند. البته اولین نفری که 
بــا خودم به دفتر آوردم و مدت ها دو نفری کار آنجا را 
دنبال می کردیم، طلبه جوانی به نام جالل اشجع بود که 
بعدها مسئول دفتر ما شد. فرد دیگری که در زندان با 
او آشنا شده بودم و اهل مسائل سیاسی بود، بهاءالدین 
شیخ االسالمی نام داشت که با اصرار و تالش زیادی وی 

را از دادستانی به دفتر آوردم.«
حاج ابراهیم مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ را نیز 
راه اندازی نمود که آن موقع زیر مجموعه دفتر سیاسی 
بود و بعدها به یک بخش مستقل و مجزا تبدیل گردید. 
راه اندازی این مرکز از جمله ابتکارات مهم و بنیادینش 
بود که حکایت از دید باال و آینده نگری اعالیش داشت. 
مرکــز مطالعات و تحقیقات جنــگ ابتدا زیرمجموعه 
معاونت سیاسی ســپاه بود، اما بعد ها تبدیل به مرکز 
اســناد و تحقیقات دفاع مقدس شد و سپس به مرکز 

اسناد و تحقیقات تغییر نام داد.
در دوران جنــگ، حاجی محمــد زاده مکــرر در 
جبهه هــا حضور می یافــت و در عملیات های مختلف 

شرکت می کرد.
تأسیس مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 

همان گونــه که گفته شــد از جمله ابتکارات مهم 
حاجــی محمدزاده راه اندازی بخش جنگ در دل دفتر 

سیاسی سپاه بود.
در آغاز جنگ تحمیلی در شرایطی که سپاه درگیر 
مسائل سیاسی و امنیتی و دفاعی بود، نگرانی از تحریف 
تاریــخ جنگ، موجب طرح ایده ثبــت و ضبط تاریخ 
جنگ در سپاه شد. حاجی محمدزاده پیشنهاد این کار 
را در ســمینار فرماندهان مطرح کرد و به این ترتیب 
تاریخ نگاری جنگ در سپاه از خرداد سال ۶0 آغاز گردید. 
حاج ابراهیــم نحوه فعالیت ایــن مرکز را چنین 

شرح می دهد: 
»بخــش جنگ راه اندازی شــد و برای ثبت وقایع 
جنگ وارد عمل شدیم. هنگام شروع کار، نیرو نداشتیم 
و حــدود 100 نفر دانشــجو را پیدا کردیم تا به جبهه 
بفرستیم؛ البته موفق شدیم همه مراحل عملیات ها را 
از زبان فرماندهان در همه ســطوح ثبت و ضبط کنیم. 
چه جلساتی که آقای هاشمی حضور داشت، چه جلساتی 

که در لشکرها و تیپ ها برگزار می شد و حتی دستوراتی 
که از سوی فرماندهان در خط مقدم داده می شد. نکته 
مهم در موضوع روایتگری دفاع مقدس این اســت که 
حتی یــک مورد هم مطلبی لو نرفت؛ یعنی یک مورد 
هم پیدا نشد که یکی از راویان جنگ مطلبی را جایی 
نقل کرده باشــد که نباید پخش می شد و این به لطف 
خدا و خلوصی بود که در بچه های دفتر وجود داشــت. 
یــک روز آقای رضایی مرا دید و گفت کدام آدم عاقل 

مذاکرات جلســه قبل از عملیات را ضبط می کند؛ ولی 
شــما این کار را کردید و موفق هم شــدید که نشت 

اطالعات نداشته باشید.«
در طول دفاع مقدس، حدود ۲00 راوی از این مرکز 
در جبهه های جنگ حضور پیدا می نمودند که از میان 

آنها 17 نفر نیز به شهادت رسیدند. 
اینک حاصل اندیشه و افکار سردار حاجی محمدزاده 
و دیگر مســئوالن سپاه در راه اندازی مرکز مطالعات و 
تحقیقات جنگ، مجموعه بی نظیری از اسناد، صوت ها 
و تصاویر ناب از صحنه های نبرد است که دایره المعارف 
جامع و تصویر شــفافی از جنگ ایران و عراق است و 
مانع تحریفات حقایق و واقعیت های ناب جنگ می شود.

ده هــا جلد کتــاب، مجله، فصل نامــه، گزارش و 
مطالب علمی و تحقیقاتی، کتاب های روزشــمار دفاع 
مقدس، تاریخ شفاهی جنگ و... که توسط مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده اند، همه از ثمرات 

کار این مرکز هستند.
کتابی تحت عنوان »گذری بر دو ســال جنگ« از 
ســوی این مرکز در اوایل جنگ منتشر و به سه زبان 
ترجمه شد. این کتاب به عنوان یکی از اولین کتاب های 

تخصصی با موضوع دفاع مقدس است.

کوتاه ســخن در این زمینه آنکه یکی از اقدامات 
فوق العاده ارزشــمند سردار حاجی محمدزاده تشکیل 
گروهــی به منظــور ضبط و ثبت مســتندات جنگ 
به صــورت زنــده، در قالب صوت و تصویــر و از دل 
اتفاقات جنگ و صحنه های عملیات ها بود که گنجینه 
ارزشــمندی را از آن دوران پرافتخار به منظور تحقیق 
و تفحص عالقه مندان به هشــت سال دفاع مقدس و 

جلوگیری از تحریف جنگ به یادگار گذاشته است.

بولتن ها و مکتوبات سیاسی
از جمله اقدامات ماندگار دیگر حاج ابراهیم در دوران 
ریاست بر دفتر سیاسی سپاه، تدوین و چاپ بولتنی به 
نام »رویدادها و تحلیل« با دو طبقه بندی خیلی محرمانه 
)ویژه فرماندهان سپاه( و عمومی )برای رده های مختلف 
سپاه( است که با بررسی حوادث سیاسی و امنیتی روز، 
نقش قابل توجــه ای در بصیرت افزایی و تقویت دانش 

سیاسی پاسداران و جامعه داشت.
در همــان زمــان، انتشــار تحلیل های حســین 
شــریعتمداری از آرایش جریان های سیاســی کشور، 

بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی داشت.
آن دســته از بولتن هــای رویدادهــا و تحلیل که 
دارای طبقه بندی محرمانه بودند، به جهت عیار باالیی 

که داشــتند، در اختیار حضرت امام و ســران قوا قرار 
می گرفتند.

کتاِب »نقد جنبش مسلمانان مبارز« نوشته حسین 
شریعتمداری از سوی معاونت سیاسی منتشر شد و تیراژ 

آن به یکصد هزار نسخه رسید.
دفتر سیاسی پایه گذار سبک تحلیل سیاسی جدیدی 
 شد که بر معرفت شناسی و روش شناسی امام خمینی 

تکیه دارد.
حاجی محمــدزاده در مورد اهمیــت بیانیه ها و 

بولتن های معاونت سیاسی سپاه می گوید:

»از دیگر اقدامات ما موضع گیری در برابر مســائل 
روز بود که با صدور بیانیه ها صورت می گرفت. مجموعه 

بیانیه ها در قالب یک کتاب چاپ شد...
یکی از فعالیت های اصلی و مستمر ما انتشار نشریه 
»رویدادها و تحلیل« بود که هر ماه منتشــر می شد. تا 
ســال 13۶1 که ما در دفتر بودیم، 45 شــماره از آن 
چاپ شــد. اگر دقت کرده باشید این شماره ها با چاپ 
استنسیل و دستی است، چون امکانات چاپ نداشتیم 
و این کار را با کمک »شهید کالهدوز« در ارتش انجام 
می دادیم. بــرای تهیه مطالب و محتوای نشــریه هر 
دوشنبه یک جلسه با عنوان »شورای تحلیل« داشتیم 
که مسائل را در آنجا تحلیل کرده و از نتایج آن در نشریه 
اســتفاده می کردیم. یک نشریه هم به نام »رویدادها« 

برای مسئوالن و نمایندگان مجلس داشتیم که مطالب 
محرمانه را در آن درج می کردیم.

این بولتن ها خدمت حضرت امام)ره( هم می رفت و 
ایشان از کارهای ما اطالع داشتند. خود ما هم خدمت 
ایشان می رسیدیم و گزارش کارمان را می دادیم. کتاب 
»امام در برابر صهیونیزم« را که به انگلیسی هم ترجمه 
شده بود، خدمت ایشان بردیم. ایشان خیلی از اینکه سپاه 
کار سیاسی هم می کند، بشاش شدند و فرمودند »چرا 
این هــا را به مردم نمی گویید« بعد فرمودند که »چقدر 

من تأکید دارم از کارتان تبلیغ کنید. بروید بگویید.«

ناگفته پیداست که این اقدامات ارزنده و ارزشمند در 
پرتو منابع خبری و اطالعاتی گسترده و موثق و دسته 

اول تحقق یافته است.
فعالیت های بعد از جنگ

حاجی محمدزاده مدتی بعد از جنگ به مؤسسه کیهان 
رفت و چندین سال به صورت مستمر به نوشتن مقاالت و 

یادداشت های متعددی در روزنامه کیهان پرداخت. 
حاج ابراهیم مدتی نیز به عنوان کارشــناس دفاع 
مقدس و مسائل سیاسی در دانشگاه ها حضور می یافت 

و سخنرانی می نمود.
والیتمداری و تعهد به آرمان های انقالب اســالمی 
و دانــش، اطالعات و قدرت تحلیل سیاســی اعال در 

یادداشت ها و سخنرانی هایش موج می زند.

قرآنی و اهل بیتی بودن
قرآنی و اهل بیتی بودِن حاج ابراهیم مشهور است.

ســردار علی محمد نایینی می گوید: ایشان دارای 
کارنامه روشــن، جهت گیری مبنایی و از لحاظ مبانی 
اعتقادی و سیاســی کاماًل مستحکم بودند. بر قرآن و 
نهج البالغه کاماًل مسلط بود و متأثر از آموزه های قرآنی 
و مشــی امیرالمومنین علی بن ابیطالب و اهل بیت)ع( 

خودش را تنظیم کرده بود.
مرید و دلباخته امام خمینی 

ابراهیــم حاجی محمدزاده به تمــام معنا مرید و 
دلباخته امام خمینی بود و رابطه ویژه ای با امام داشت 
و مکــرر خدمت حضرت امام میرســید و گزارش های 
پرافتخار و غرورانگیز فعالیت های معاونت سیاســی را 

خدمت رهبر و مقتدایش ارائه می نمود. 
حاج ابراهیم پژوهشــگر  اندیشه های امام خمینی 
بود و مطالعه بســیار عمیقی روی  اندیشه های امام در 

زمینه های مختلف داشت.
تکیه فراوان به صحیفه نور 

یکــی از ویژگی های بارز حاجی عشــق و ارادت 
بی پایان به ابعاد شــخصیتی و فکری و عملکردی امام 
خمینــی و تکیه فراوانش به کتــاب صحیفه نور بود و 
همیشــه صحیفه نور را مالک و معیار سخنانش قرار 

می داد.
صحیفه نور، مجموعه بیســت و دو جلدی شامل 
کلیه بیانات شــفاهی و کتبی امام خمینی است. این 
مجموعه پس از رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، 
ابتدا با عنوان »صحیفه نور« و بعدها با عنوان »صحیفه 

امام« منتشر گردید.
حســین شــریعتمداری با تأکید بر عشق و عالقه 
مرحــوم حاجی  محمــدزاده به حضــرت امام خمینی 
بیان کرد: او از جمله کســانی بود که خیلی شــیفته 
حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه بود. شریعتمداری با 
اظهار به اینکه از ویژگی های مرحوم حاجی محمدزاده 
والیت پذیری او بود، گفت: او اوالً چه در زمان حضرت 
امام)ره( و چه بعد از حضرت امام)ره( عقربه حرکتشان 
مستقیماً به سمت والیت بود و کم ترین خدشه ای را به 
این مسیر نمی پذیرفت. وی از سردار حاجی محمدزاده 
به عنوان صحیفه متحرک نام برد و اظهار کرد: یکی از 
ویژگی های برجسته او، این بود که روی صحیفه امام)ره( 
کار می کــرد. در حقیقت ما به آقای حاجی محمدزاده 
»صحیفه متحرک« می گفتیم. او به خاطر مطالعه زیادی 

که داشت اشراف زیادی بر صحیفه داشت.
ک. پ

۲9 آبان 95 و در آســتانه اربعین حسینی بود که 
خبر درگذشت حاج حسن شایانفر گنجینه اسرار انقالب 
و سردار گمنام عرصه جنگ نرم، همه ما را عزادار کرد.
به مناسب ســالگرد رحلت این مجاهد فرهیخته 
و فرزانــه، مروری می نماییم بــر زندگینامه و خدمات 

انقالبی اش. 
حاج حسن شایانفر متولد 1335 در تهران است. قبل 
از انقالب در انتشارات کانون نشر و پژوهش های اسالمی 
فعالیت داشت که مرکز فعالیت های سیاسی اش هم بود.

***
مجمع هنرمندان و نویسندگان مسلمان

اوایل دهه 70، برخی چهره های فرهنگی از جمله 
حسین شریعتمداری، شــهید آوینی، مجید مجیدی، 
سید مهدی شــجاعی، مهدی نصیری، بهزاد بهزادپور، 
قادری، چینی فروشان، خانم ثقفی، سلیمی نمین و... در 
تشــکیالتی با عنوان »مجمع هنرمندان و نویسندگان 
مسلمان« به صورت هفتگی نشستی داشتند و مرحوم 
شــایانفر در جمع یاد شده منشأ خدمات بسیاری بود. 
حضرت آقا برای تشــکیل جلسات این جمع محلی را 

اختصاص دادند. 
چگونه شایانفر گنجینه اسرار انقالب شد؟

قاســم تبریزی، پژوهشــگر تاریخ معاصر و همکار 
قدیمی مرحوم شــایانفر، دلیل اِشراف اطالعاتی اعالی 

گنجینه اسرار انقالب را چنین می داند:
»در سپاه ما یک بخش اسناد داشتیم که مرکز آن 
در پایگاه خلیج در خیابان پاسداران بود. آقای شایانفر 
در دوره حضور در ســپاه فرصــت خوبی پیدا کرد که 
اسناد ســاواک درباره احزاب، گروه ها و شخصیت ها و 
جریانات را بخوانــد و عالوه بر کار اجرایی که می کرد، 

سندخوانی نیز کردند.
در دفتر سیاسی ســپاه، یک بخش تحلیل اوضاع 
سیاسی، نقشه های آمریکا و توطئه های حزب دموکرات، 
چریک های فدایی، ســازمان پیــکار، حزب رنجبران و 
اوضاع کردســتان وجود داشــت. یک بخش هم اخبار 
ســّری و خیلی محرمانه از اکناف کشــور برای دفتر 
سیاسی می آمد. مثاًل پشت پرده مجاهدین خلق، حزب 
توده و جبهه ملی چه توطئه هایی را شروع کرده بودند 
کــه این موضوع از اواخــر 13۶8 بود. در این دوره هم 

ایشان توانست آگاهی های خوبی پیدا کند.«
خدمات شگفت انگیز در سنگر کیهان 

یار دیرینه و همیشگِی حاج حسین شریعتمداری، 
در دهه 70 وارد سنگر کیهان شد.

حســین شــریعتمداری ماجرای ورود و خدمات 
شــگفِت این یار صدیقش در کیهان را در یادداشــتی 

چنین شرح می دهد:
 »وقتی در دی ماه سال 137۲ با حکم رهبر معظم انقالب

 به کیهان آمدم، از مرحوم شــایانفر برای همکاری دعوت 
کردم و ایشان مسئولیت مشاور فرهنگی و مدیریت دفتر 
پژوهش های مؤسســه را بر عهده گرفت و قرار شد در دو 
جهت سلبی و ایجابی کار شود. یعنی مقابله با جریاناتی که 
در پوشش تاریخ نگاری و یا به بهانه خاطره گویی به تحریف 
تاریخ و معرفی واژگونه ارزش های اسالمی و انقالبی مشغول 
بودند و از دیگر ســو، ارائه مستند برخی از واقعیت ها که 
می توانست برای نسل حاضر و نسل های بعدی راهگشا باشد. 
مجموعه ۶0 جلدی کتاب های »نیمه پنهان« حاصل 
تالش بی وقفه مرحوم شایان فر در این عرصه است که 
برخی از آنها تاکنون بارها تجدید چاپ شده و یکی از 

معتبرترین منابع مورد مراجعه پژوهشگران است.
فعالیت و تالش مرحوم شایانفر منحصر به عرصه 
فرهنگی و سیاسی نبود. حمایت از محرومان و مقابله 
با مفاسد اقتصادی و سوء استفاده رانت خواران از جمله 

دغدغه های همیشگی ایشان بود.«

گنجینه اسرار انقالب
یادبود مرحوم حاج حسن شایانفر

تنظیم و تدویِن اطالعات ناب کیهان
حاج حسین شریعتمداری می افزاید: 

»همین جا  اشــاره به این نکته ضروری اســت که 
بارها شماری از مسئوالن و یا افراد کنجکاو پرسیده اند 
که اطالعات ناب کیهان چگونه به دســت می آید و آیا 

کیهان با مراکز اطالعاتی در ارتباط است؟ 
پاسخ اینجانب همیشه آن بوده و هست که نیروهای 
 حزب اهلل و پا به رکاب انقالب همه جا حضور دارند و هر گاه 
از وقــوع یک رخداد و یا اتخاذ یک تصمیم نابه جا برای 
اسالم و انقالب احساس خطر می کنند، اطالعات خود 
را در اختیار کیهان می گذارند. ما این اطالعات به دست 
آمده را ارزیابی می کنیم و بعد از اطمینان از صحت آن، 
به یکی از دو روشی که  اشاره خواهم کرد، عمل می کنیم. 
برخــی از آن اطالعات را بــرای مراجع ذیربط و یا 
مسئوالن فالن ســازمان یا وزارتخانه می فرستیم و در 
انتظار برخورد آنان می نشینیم. از این روی باید گفت که 
کیهان نه فقط با مراکز اطالعاتی ارتباطی ندارد، بلکه این 
مراکز برخی از اطالعات خود را نیز از کیهان می گیرند. 
اما روش دیگر هنگامی است که رسانه ای کردن موضوع 

را ضروری می دانیم... که بماند. 
مرحوم شــایانفر، یکی از برادرانی بود که با توجه 
به اشراف اطالعاتی فراوان، در تنظیم و تدوین اطالعات 

به دست آمده نقش برجسته ای داشت.«
جلوگیری از تضییع چند صد میلیاردِی بیت المال

شریعتمداری در ادامه یک نمونه از غنای اطالعاتی 
کیهان و تأثیر حیرت انگیز آن را با عنایت به نقش محوری 

شایانفر در این ماجرا، بازگو می نماید:
»چند ســال قبل با خبر شــدیم که یکی از عوامل 
رژیم طاغوت به دنبال بازپس گیری اموال مصادره شده ای 
اســت که در دوران منحوس پهلوی با زد و بند و غارت 
به دســت آورده بود. اطالعات و اسنادی که به دستمان 
رسیده بود را در اختیار مرحوم شایان فر قرار دادیم و بعد 
از تدوین آن طی گزارشی در کیهان به ماجرا پرداختیم. 
 اموال مورد نظــر صدها میلیارد تومان ارزش داشــت

- 15 سال قبل- آیت اهلل شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه 
از اینجانب خواست که برای بررسی موضوع به مالقات 
ایشان بروم که همراه آقای شایانفر نزد وی رفتیم. آیت اهلل 
شاهرودی بعد از شرح ماجرا تأکید کردند که این ماجرا 

نام آوِر گمنام 
همچنین حســین شریعتمداری در گفت وگویی با 
رسانه ها در مورد عظمت شخصیت و بی نظیر بودِن این 

نام آور گمنام خاطرنشان نمود:
حاج حسن شایانفر ما، نام آوری گمنام بود. او مصداق 
مردانــی بود که خدای مهربان آنان را با صفت »رجال 
ال تلهیهم تجاره و ال بیع عن ذکراهلل«، ستوده است.... 

ســینه مرحوم حاج حسن ما گنجینه اسرار بود و 
گفتنی های ناشنیده ای داشــت که در هنگامه تهاجم 

فرهنگی و جنگ نرم سره را از ناسره جدا می کرد. 
با جرأت می گویم که در اشــراف و احاطه به عرصه 
 فرهنگی کشور و شــناخت عناصر فعال در این عرصه 

نه فقط کم نظیر که بی نظیر بود و همتایی نداشت. 
حاج حسن دانســته هایش را فقط هنگامی بیرون 
می ریخت که یکی از ارزش های انقالب را مورد هجوم 
می دید و یا تاریخ فرهنگی و سیاسی را در خطر تحریف 
احساس می کرد. به عنوان مثال وقتی سلطنت طلب ها به 
بهانه تاریخ نگاری در پی تطهیر رژیم خونریز و غارتگر 
پهلوی بر آمده بودند، چند جلد از کتاب های نیمه پنهان 
را به افشــای مستند جنایات پهلوی اختصاص داد و یا 
افشای چهره منحوس فراماسون ها، حزب صهیونیستی 
بهاییت و هویت واقعیت مســتند و پشــت پرده دیگر 
جریاناتی که در مقابل اسالم و انقالب ایستاده بودند....

شــاید این نکته نیز گفتنی باشد حاج حسن ما در 
حالی که شــرایط جسمانی اش نشان از بهبودی ایشان 
داشــت، از رفتن خود خبر داد و در مقابل حیرت ما به 

اربعین حسینی علیه السالم نیز اشاره کرد!

ابراهیم حاجی محمدزاده در مورد تالشهای گسترده 
و طاقت فرسای شایانفر برای انتشار این کتابها خاطرنشان 
می نماید: شایانفر تخت بیماری خود را در ده سال اخیر 
عمرش به اتاق کارش در مؤسسه کیهان منتقل کرده 
بود و به همین دلیل بنده از نزدیک شاهد دردها، رنج ها 
و ســختی های بیماری او بودم؛ اما شایانفر با وجود این 
موضوع، تالش بسیار زیادی در انتشار شصت جلد کتاب 
نیمه پنهان و افشای هویت منافقانه کسانی که ادعایشان 

با واقعیت شان تطبیق ندارد، داشت.
در این مجموعه کتاب ها، موارد زیر بصورت مستند 

و عمیق ارائه گردیده است:
- جریان شناســی سیاسی و نقد ایدئولوژیک گروه های 

سیاسی معاصر و خاستگاه های فکری شان 
- بازخوانی و معرفی پیشــینه  اشــخاص و جریان های 

ضدفرهنگی
- افشــای ماهیت واقعی پرده نشینان و دستان پنهان 
و پیدای افراد پشــت پرده جریان های معاند با انقالب 

اسالمی
- شناخت حلقه های پنهان جریان های انحرافی سیاسی 

و فرهنگی و...
به عنوان نمونه، محتوای چند جلد از این کتابها را 

بررسی می نماییم.
کتاب »ارتش ســری روشــنفکران«، جلد چهل و 
پنجم از ســری کتاب های نیمه پنهان است. این کتاب 
ضمن بازخوانی سیاست های سرمایه داری در دولت های 
ســازندگی و اصالحات، به نیمه پنهان زندگی و حرفه 
عوامل ســرویس های جاسوســی غرب در حوزه علوم 

انسانی، مطبوعات، ترجمه، نشر و کتاب و... می پردازد. 
بخش »به روایت تصویر« شــامل بیش از صد ســند، 
تصویر و کلیشــه مطبوعاتی است و برای اولین بار در 
 CIA آن نامه های دســت نویس از احمد اشرف تحلیلگر
خطاب به عباس عبدی و نامه علیرضا نوری زاده خطاب 
به محمدعلی ابطحی به همراه دســتخط ها و اسنادی 
مانند مکاتبات حاج حســین شریعتمداری با پروفسور 
حامد الگار استاد دانشگاه برکلی به چاپ رسیده است.

کتاب »شوالیه های ناتوی فرهنگی« که جلد سی ام از 
مجموعه کتاب های نیمه پنهان است، ریشه های کودتای 
موسوم به »انقالب مخملی« را در ایران ارزیابی و تحلیل 
می کند و به تبیین نظری و عملی پروژه ناتوی فرهنگی 
می پــردازد. در نگارش این اثر از 300 منبع تحقیقاتی 
و ســند استفاده شده است. همچنین این کتاب حاوی 
هشــتاد عکس و کلیشه سند اســت و بسیاری از این 
تصاویر و اسناد برای اولین بار منتشر می شود و گویای 
هویت پنهان کارگزاران کودتای مخملی در ایران است.
دوره سه جلدِیـ  نقش رهبری در مدیریت بحرانها«، 
شرح بحران های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
کشور از خرداد سال 13۶8 تا تحوالت پس از انتخابات 
سال 137۶ و تشریح نقش رهبر معظم انقالب اسالمی 

در مدیریت و دفع این بحرانهاست. 
سرباز والیت 

حســین شریعتمداری در حاشــیه مراسم تشییع 
پیکر مرحوم حسن شایانفر در جمع خبرنگاران گفت: 

حاج حسن شایانفر یک نام آور گمنام بود و بسیار ساده 
می زیست. وی با بیان اینکه نقش برجسته شایانفر همان 
دیدگاه هایی است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان 
جهاد کبیر یاد می کنند، افزود: مرحوم شایانفر همواره 
در راستای منویات رهبر معظم انقالب اسالمی در صدد 
تبیین و روشــنگری بود. مدیر مسئول روزنامه کیهان، 
 تصریح کرد: مرحوم شایانفر ارادت بی حد و وصف ناشدنی 
به حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری داشــت و از 

صراط مستقیم انقالب پا را فراتر نگذاشت.
ابراهیم حاجی محمدزاده مؤســس و اولین معاون 
سیاســی ســپاه گفت: شــایانفر یکی از صادق ترین 
انســان هایی بود که به خط امام، والیت فقیه، حزب اهلل 

و آینده انقالب اسالمی، ایمان و اعتقاد کامل داشت.... 
 شــایانفر همــواره دفــاع جانانه ای از امــام خمینی و 
مقــام معظم رهبری داشــت و معتقد بــود که آینده 
روشنی برای انقالب اســالمی متصور است.... شایانفر 
مقابل رهبری و امام امت خضوع کامل داشت و تالش 
خاص و شبانه روزی را برای تبیین رهنمودهای امام و 

رهبری انجام می داد.
ســجاد شایانفر فرزند مرحوم شــایانفر هم درباره 
ویژگی های اخالقی پدرش گفت: او اهل تعامل با هر تفکر، 
منش، رفتار و بینش سیاسی بود اما از طرفی به خاطر 
 اعتقادات راسخی که به امام)ره( و مقام معظم رهبری 
داشت از مواضع صریح خود کوتاه نمی آمد و روی آنها 

پافشاری می کرد.
سخنان حاج حسن شایانفر

 ُحســن ختام این مقاله، ســخنان ارزشمند خود 
حاج حسن شایانفر است. 

اســفند ماه 1394 خبرنگاران خبرگزاری فارس، 
مهمان حاج حســن در ساختمان کیهان بودند و مدیر 
دفتر پژوهش های کیهان علی رغم کسالتی که داشت با 
روی بــاز با آنها صحبت کرد و اولین و آخرین مصاحبه 

خود را با رسانه ها انجام داد.
این مصاحبه مفصل و طوالنی و مستند، روایت دقیق 
و موشکافانه شایانفر از تهاجم فرهنگی و استحاله و نفوذ 
است. مصاحبه ای که افشاگری بی نظیری است همراه با 
ذکر اسامی، جریانات و مصادیق مختلف از جریان نفوذ 

در برهه های مختلف قبل و بعد از انقالب. به عالقه مندان 
توصیه می شود متن کامل مصاحبه را در فضای مجازی 

مطالعه نمایند.
ما گزیده بسیار کوتاهی از آن را نقل می نماییم.

اهمیت بحث »نفوذ« 
حاج حسن شایانفر در مورد اهمیت بحث »نفوذ« که 
مقام معظم رهبری مدت هاست بر آن تأکید می نمایند 
و عملکرد مؤسســه کیهان در مبارزه با نفوذ بر اساس 

دیدگاههای رهبری، گفت:
»با نگاهی به گذشته و توجه به مصادیق و نمونه های 
نفــوذ -به خصوص نفوذ امنیتی و سازماندهی شــده- 
متوجه این واقعیت می شویم که نفوذ یک شبه صورت 

نمی گیرد. شــاید فردی بتواند با جلب اعتماد، خودش 
را وارد مجموعه ای کند، اما به این ســادگی در جایگاه 

تصمیم گیری قرار نمی گیرد.
زمانــی کــه کتاب »معمــاران تباهی: ســیمای 
 کارگزاران کلوپ های روتاری درایران« منتشر شده بود، 
مقام معظم رهبری به آقای حســین شــریعتمداری 
نکته ای به این مضمون فرموده بودند: »که آیا می توان 
پای دولت های استعماری را که 100 تا 150  سال در 
این مملکت فعالیت داشته اند، با رفتن پهلوی ها از این 

سرزمین قطع شده فرض کرد؟«
معظم لــه در ادامه این موضوع فرمودند: »در زمان 
شاه مدتی به یکی از استان های کشور تبعید شده بودم؛ 
 در آنجا با کســانی آشنا شــدم که هنوز بعد از گذشت 
5 دهه با هم تماس و روابط دوستانه داریم، حال چطور 
می شود انگلیســی که 150 سال در این کشور حضور 

داشته یک شبه از ایران برود؟«
لــذا دفتر پژوهش های مؤسســه کیهان اقدام به 
انتشــار آثاری در مورد شرق شناســان جاسوس کرد 
که نمونه و مصداق مشــخص این مــوارد، خانم »آنه 
لمبتون«]جاســوس کهنــه کار ســرویس اطالعاتی 
انگلســتان )MI۶([ است که کتابی با عنوان »رد پای 
روباه« روایت مستندی از زندگی او منتشر شد.... نمونه 
دیگر »ریچارد فرای«]مستشــرق آمریکایی مرتبط با 
سازمان جاسوسی سیا[ در کتاب »هویت« است، که 
ابتدا برنامه تلویزیونی آن پخش شد و در فرازی از آن 

کتاب نیز به عملکرد او  اشاره می شود.« 
ابعاد نفوذ در ادوار مختلف پس از جنگ 

این سرباز پیشتاز در مبارزه با نفوذ در مورد ابعاد 
نفوذ در ادوار مختلــف پس از جنگ تحمیلی چنین 

افشاگری نموده است:
»بدترین نوع نفوذ، نفوذ بر باورهاست که این کار 

پــس از جنگ صورت گرفت و غفلت باعث شــد که 
جریانات نفوذی به ترتیب به صحنه سیاسی آمدند....

افــراط و تفریــط و گام برداشــتن تدریجی در 
مســیر توسعه اقتصادی و سیاســی لیبرال غربی در 
دولت های هاشــمی و خاتمی ســبب تشــدید نفوذ 
شــد؛ البته عده ای که در دوره خاتمی دست اندرکار 
توسعه سیاسی و فرهنگی شدند، نفوذی نبودند، بلکه 
تجدیدنظرطلب هایی بودند که از هویت انقالبی خود 
عدول کــرده بودند؛ اما همین دو بســتر، کار را برای 
نفوذ تسهیل می کرد؛ اول توسعه سیاسی و اقتصادی 
بر مبنای لیبرالیســم غربی که در بلندمدت فرهنگ 
را نیز دگرگون می کند و دوم تهی شــدن یا عدول از 
هویــت انقالبی. لذا طبیعی بود که این جریان در آن 
1۶ ســال سرعت بیشتری بیابد و ریشه بدواند.... من 
معتقدم در همان دوره آقای احمدی نژاد هم خطاهای 
فاحشــی به ویژه پس از فعل و انفعاالتی در سال های 
پایانی صدارتش که در حوزه مدیریتی آقای مشــایی 
اتفــاق افتاد، جریانــی باال آمد که اشــتباهات دولت 
قبل )اصالحات( را تکرار کرد و دودش هم به چشــم 

خودش رفت.«
شعار عبور از روحانی را هم خواهیم شنید

شایانفر در یک پیش بینی شگفت در اوایل دولت 
روحانی ابراز داشت:

»حرف این است که ضعف مدیریت و عدم پایمردی 
و ایســتادگی در پایه و اصول انقالب در عمل ســبب 
احیای جریان و فرهنگ غربی و شــبه روشنفکری و 
میدان داری آنان شد و باعث شد ماجراها به ناکجا آباد 
ختم شــود و قربانیانشان هم خودشان باشند. به طور 
مثال شــما ببینید در انتهای دوره ریاست جمهوری 
آقای هاشمی، وی با چه هجمه ای از سوی جریان مدعی 
اصالحات رو به رو شد؟ تعابیر عالیجناب سرخپوش و... 
در رســانه های آن زمان موجود اســت. خاتمی با چه 
شــعاری از سوی حامیان خود رو به رو شد؟ آنها شعار 
»عبور از خاتمی« را سر دادند و به نظر می رسد شعار 
»عبــور از روحانی« را نیــز از زبان همین جریان ها و 
طرفداران فعلی اش خواهید شنید. چرا که این جریان 
به این افراد به مثابه پلی نگاه می کند که تسهیل کننده 

گذار از مرحله ای به مرحله دیگر است.«
و مــا دیدیم که چگونه ایــن پیش بینی دقیق و 

زیرکانه چند سال بعد به واقعیت پیوست.
هرجا به اصول انقالب پایبند بودیم 

نتیجه گرفتیم
حاج حســن شایانفر، پایبندی به اصول انقالب را 

عالج دفع نفوذ می داند:
»همــواره غرب در ایران با هدف براندازی بین بد 
و بدتــر به حمایت از بد می پرداخت. بحث اصلی این 
است آنجایی که ما اصول و محکمات انقالب اسالمی 
را پی گرفتیم و ایستادگی کردیم، نتیجه گرفتیم.... این 
نفوذی که امروز می بینیم، همان طور که عرض کردم 
یک شــبه اتفاق نیفتاده اســت، در گذر زمان به ویژه 
پس از سال های دفاع مقدس اتفاق افتاده. به مرحله ای 
رسیده که خواب را از چشم رهبر فرزانه انقالب ربوده. 
امیدواریم مسئولین به خود بیایند و در مقابله با جریان 

نفوذ، آن را مهار کنند....
ما باید بیدار شــویم و نگذاریم جریان انقالب به 
 حاشیه رود. عبرت های عاشورایی که مقام معظم رهبری 
به آن اشاره می کنند برای همین است. رهبری هشدار 
دادند که انقالب اسالمی دچار نفوذ و استحاله ای که 
همه انقالب ها دچار آن شــدند، نشــود. الحمدهلل به 
واسطه دین داری و حضور مؤمنانه مردم در صحنه که 
در هیچ انقالبی به این ابعاد نبوده و نیست، این خطر 

تا حدودی مهار می شود.«

نمی تواند صحت داشته باشد و توضیح دادند که بازگشت 
این اموال فقط با امضای من امکان پذیر است که چنین 
اتفاقی رخ نداده است. نامه امضا شده ایشان را در میان 
اســناد دیده بودم. به شایانفر نگاه کردم، یعنی نامه چه 
شد؟ و مرحوم شایانفر لبخندی زد و نامه را به دستم داد. 
آقای شاهرودی از وجود امضای خود پای نامه به شدت 
تعجب کرد... و خوشبختانه با برخورد قاطع ایشان پرواز 
چند صد میلیارد تومان از کیسه بیت المال ناکام ماند.«

 نیمه پنهان، بزرگ ترین میراث 
و شاهکار  شایانفر

همان گونه که گفته شــد، حاج حســن شــایانفر 
سلســله جنبان و ناظر کتاب های بســیار ارزشمند و 
فوق العاده مستند »نیمه پنهان« است که تاکنون بیش از 
شصت جلد آن به چاپ رسیده است. می توان بزرگ ترین 
میراث و شاهکار شایانفر را در مدیریت و نظارت مجموعه 

کتاب های »نیمه پنهان« دانست.

یادبود مرحوم سردار ابراهیم حاجی محمدزاده

 پاسدار راستین 
 حـــریم والیت 
و دفــــاع مقدس
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