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زندهیاد ابراهیم توسلی در سال  1302خورشیدی ،در
شهر مشهد دیده به جهان گشود .خودش میگفت از سال
 1318کاردرچاپخانهخراسانراشروعکرد؛چاپخانهایکه
پایهگذارش،زندهیادشیخاحمدبهار،پسرعمهملکالشعرای
بهاربود.زندهیادتوسلی،آنقدردرکارشجدیوسختکوش
بود که خیلی زود مورد توجه صاحبان چاپخانه قرار گرفت
و از ِس َمت دفترداری ،به مسئولیت چاپخانه ارتقا پیدا کرد.
اوایل دهه  1320بود که چاپخانه خراسان ،شعبه دیگری
را در خیابان خسروی تأسیس کرد .زنده یاد ابراهیم توسلی
را به عنوان مدیر چاپخانه تازه تاسیس برگزیدند و او مدتی
ایــن مسئولیت را برعهده داشــت.بــا آغــاز مجدد فعالیت
جریده خراسان به عنوان «روزنامه خراسان» در اول تیرماه
 ، 1328وی به عنوان نخستین مدیر چاپخانه روزنامه ،به
فعالیت پرداخت و تا سال  ،1367یعنی به مدت حدود 40
سال ،در چاپخانه روزنامه خراسان حضور داشت .او در این
مدت ،کار با نخبگانی همچون دکتر علی شریعتی را تجربه
کرد.باخبرشدیمکهاینعضوپیشکسوتخانوادهخراسان،
به تازگی دعوت حق را لبیک گفته است .کارکنان مؤسسه
فرهنگی هنری خراسان ،درگذشت آن مرحوم را به خانواده
محترمویتسلیتمیگویند.
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گزارشتاریخی
چرانیرویدریاییرضاخان
درشهریور 1320شکستخورد؟
نیرویدریاییپهلویاولرابایددرپازلکلیارتشایرانمورد
مطالعهقرارداد؛ارتشایراندردورهرضاشاه،یکژاندارمری
بزرگ بود و وظیفه اصلی خود را در مسائلی مانند تخته قاپو
کردنعشایریاکشفحجابتعریفمیکرد؛درواقع،کارکرد
برشمردهشدهبرایارتش،صرف ًاکارکردیداخلیبودوقرار
نبوددرزمانتهاجمبیگانگانبهمرزها،ایفاینقشآنچنانی
داشتهباشد.بهگزارشپایگاهمؤسسهمطالعاتتاریخمعاصر
ایران ،نخستین اقدامات برای تأسیس نیروی دریایی ایران،
در سال ۱۳۰۲شکل گرفت و جالب آنکه دلیل تأسیس آن
نیز،تصرفیککشتیکوچکازسویارتشبود؛اینکشتی
که عنوان «کشتی مظفری» داشت ،به تصرف ارتش درآمد و
رضاخانکهالبتههنوزدرآنزمانشاهنشدهبود،بادیدنآن،
بهفکرتشکیلنیرویدریاییافتاد!دراسفندماهسال،۱۳۰۳
نیروی دریایی ایران با کمترین نیروها و تجهیزات ،اعالم
موجودیتکردونخستینعملیاتآننیز،معطوفبهسرکوبی
مخالفان بود؛ سرکوبی شیخ خزعل در خوزستان ،از جمله
عملیاتیبودکهباتکیهبرهمینقوایمحدوددرنیرویدریایی
اولیهایرانانجامگرفت.یکیازمعضالتبزرگنیرویدریایی
ایراندردورهرضاشاهاینبودکهبسیاریازادواتوکشتیها
باسفارشمستقیمایرانوتوسطغربیهاساختهمیشدوبه
دیگر سخن ،هیچگاه صنایع مادر در حوزه کشتیسازی ،در
اینبرههزمانی،واردایراننشد.تشکیلنیرویدریاییایران،
اساس ًابایدبهحضورانگلیسیهاواشغالجزایرخلیجفارس
از سوی آن ها ،پایان میداد؛ اما رضاشاه در این زمینه بیشتر
به دنبال مماشات و راهکارهای دیپلماتیک بود و از هرگونه
اقدامتندکهسببواکنشنیرویدریاییانگلیسشود،پرهیز
میکرد .براساس اسناد تاریخی ،غالمعلی بایندر ،فرمانده
ارشد نیروی دریایی ایران ،در سال ،۱۳۱۲انگلیسیها را از
منطقهباسعیدواخراجکرد؛ایناقدامولولهعجیبیدرخلیج
فارسبهراهانداختواحساساتساکنانجنوبیخلیجفارس
رابهسودایرانوبهزیانانگلیستغییرداد.امااقداممذکوربه
اعتراضشدیددولتانگلیسمنجرشد.رضاشاهدرپاسخبه
ایناعتراض،ضمنحمایتنکردنازایناقدامبایندر،اورابه
شدتتوبیخکردوازهرگونهاقدامیعلیهانگلیسیهابرحذر
داشت.نیروهایارتشرضاشاهکهویبهشدترویآنمانور
میداد و تأسیس اش را یکی از ابتکارات خود میشمرد ،با
حملهمتفقیندرشهریور،1320بهسرعتازهمفروپاشید.
نیرویدریایینیزدراینبین،مستثنانبودونتوانستمقاومت
چندانی به ویژه در مقابل حمله انگلیسیها به جنوب کشور
داشته باشد؛ این در حالی بود که نیروی دریایی جنوب در
این برهه زمانی ،حدود  ۱۰۰۰نیرو داشت .در پی حمالت
چند کشتی متفقین ،حدود  ۶۰۰نفر از نیروهای ناوگان و
پرسنلنیرویدریاییایرانکشتهشدند.وقایعشهریورسال
 ،1320درواقع آزمون عملی و محک عینی ارتش رضاشاه،
به معنای عام و نیروی دریایی به معنای خاص بود .آزمونی
که ضعف و وابستگی این نیروی نظامی را در مقابله با تهاجم
اجانبنشانداد.

هنگامیکهدر 28ژوئنسال،1914گلولهایکهازتپانچه
گاوریلوپرینسیب،جوانملیگرایصربشلیکشد،سینه
آرشیدوکتفرانتسفردینانند،ولیعهدامپراتوریاتریشرا
شکافت ،اروپا در آستانه بزرگ ترین جنگی قرار داشت که
تاریخ بشر تا آن زمان به خود دیده بود .مرگ ولیعهد خاندان
هابسبورگفقطیکبهانهبچگانهبود!قدرتهایاروپاییاز
مدتهاقبلبهدلیلتعارضمنافع،بهیکدیگرچنگودندان
نشان میدادند .توسعهطلبی روزافــزون و میلیتاریسمی
که به اوج خود رسیده بود ،وقوع جنگ را اجتناب ناپذیر
میکرد .افتادن بختک استعمارطلبی اروپاییها بر سراسر
جهان ،مستعمرهها را هم درگیر این جدال ناخواسته کرده
بود.ازیکسو،انگلیسوفرانسهبهعنوانقدرتهاینسبت ًا
باسابقهتر استعماری ،بر سر به دست آوردن سهم بیشتر از
منافع مستعمرات آسیایی و آفریقایی ،به جدال سخت و
سنتی خود مشغول بودند .بریتانیا ترجیح میداد به جای
مشغول شدن در اروپا ،وقت و تالش خود را بر خارج از قاره
سبزمتمرکزکند.نیرویدریاییقدرتمنداینکشور،قدرت
چنین مانوری را به انگلیس میداد .اما مسئله به همینجا
ختم نمی شد؛ دولتهای نوظهور استعماری ،از غنایمی
که در اختیار قدیمیترها بود ،سهم میخواستند .آلمان
که پس از اتحاد شاهزادهنشینهای پروسی ،شکل واحد
و قدرتمندی به خود گرفته و در سایه اقتدار بیسمارک،
صدراعظم آهنین ،به انضباط معروف آلمانی دست یافته
بود ،تالشهای استعماری خود را ،اواخر قرن نوزدهم آغاز
کرد و توانست مناطقی مانند کامرون را در آفریقا ،از آن خود
کند .اما غولهای نوظهور ،با این مستعمرات محدود سیر
نمیشدند.در شرق ،ژاپنیها که پس از انقالب میجی،
روندروبهرشدخودراباشتابطیودرسال،1905نیروی
دریاییتزارهارامغلوبکردهبودند،حاالمیخواستندزمین
و منابع آن سوی دریای ژاپن را از آن خود کنند؛ سرزمینی
کهطمعچشمبادامیهارابرمیانگیخت،چینبود.طولی
نکشید که ژاپنیها توانستند با استفاده از اختالفات شدید
چینیها با یکدیگر ،کار را یکسره و پس از اشغال منچوری،
دستاندازیبهدیگرنقاطزرخیزاینکشورراآغازکنند.در
همانحال،برخیقدرتهایقدیمیجهان،درحالاحتضار
بودند.امپراتوریچندصدسالهعثمانیکهتنهانمادبازمانده
عصر طالیی اقتدار مسلمانان محسوب میشد ،حاال دیگر
«مردبیماراروپا»بود!تزارهایروسیهنیزکهسالهابهتاخت
و تاز در اروپا و آسیا پرداخته و مناطق وسیعی را تصرف کرده
بودند،بهپوسیدگینظامسیاسی،اجتماعیواقتصادیابتال
داشتندوقیاموشورشهایدهقانانیکهازفاصلهدهشتناک
طبقاتی و فقر غیرقابل تحمل به جان آمده بودند ،حیات
امپراتورانیراکهخودرامیراثداربیزانسکهنمیدانستند،
تهدیدمیکرد؛تهدیدیکهدرنهایتباانقالباکتبر،1917
عینیتپیداکردوکارتزارهایخودخواهراساختواتحادآن
ها با رقیب دیرینشان ،یعنی انگلیس هم نتوانست جلوی
اضمحاللامپراتوریروسیهتزاریرابگیرد.
▪مقدمهایبرایبرافروختنآتشجنگ

پیش از آنکه شعلههای جنگ جهانی اول زبانه بکشد،
توافقنامههای صلحی میان دولتهای متخاصم بعدی ،به
امضارسید؛اماهمهمیدانستندکهصلحهایبرقرارشده،
بسیار لرزان و ناپایدار است .هجوم ایتالیاییها به لیبی که
ظاهر ًا تحت حاکمیت عثمانیها بود ،به همه قدرتهای
اروپاییفهماندکهمیشودازمردبیماراروپا،بهراحتیزمین
گرفتوباجهمنداد!نظامیانعثمانیدرلیبی،فقط 19روز
درمقابلارتشنهچندانبزرگایتالیاکهبراینخستینبار
در تاریخ جنگها از هواپیما استفاده میکرد ،دوام آوردند.
انعقاد پیمان «اوخــی» در اواخــر سال  1912و واگــذاری
لیبی به ایتالیا از سوی عثمانی ،دهان استعمارگران را آب
انداخت! تکاپو برای به غنیمت بردن تکههای بیشتری از
الشه امپراتوری محتضر عثمانی آغاز شد .انگلیسیها از
مدتها قبل در عراق ،حجاز و مصر فعال بودند .جاسوس
برجسته انگلیس ،موسوم به لورنس ،توانسته بود شریف
مکهرابرایشورشعلیهاسالمبولوطرحادعایاستقالل
سرزمینهای عربی به زعامت خــودش ،راضی کند .این
فعالیتها آنقدر گسترده بود و چنان عثمانیها را از درون
تخریب کرد که با شروع جنگ جهانی اول و با وجود قرار
گرفتنآنهادرکنارآلمانیها،باضرباتسنگیننیروهای
متفقینازهمپاشیدندومیانرودانوشمالآفریقا،دراختیار
متفقین قرار گرفت؛ فرصتی طالیی برای صهیونیستها
تا بتوانند به رؤیای خود برای اشغال فلسطین ،جامه عمل
بپوشانند .عثمانیها که نتوانسته بودند بر دشمن خارجی
غلبهکنند،بهجاناتباعخودافتادند؛قتلعامهزارانارمنی
به بهانه طرفداری از روسیه تزاری ،در همین زمینه انجام
گرفت .در ایران اوضاع به مراتب وحشتناکتر بود .وقتی
مشروطهخواهاننتوانستندبهدرگیریهایدامنهدارشان
خاتمه دهند ،هرج و مرج همه جا را فرا گرفت .با آغاز جنگ
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جهانی اول و با وجود اعالم بیطرفی از سوی دولت ایران،
متفقینبرایاعالمیهمستوفیالممالکپشیزیارزشقائل
نشدند! جنوب ایران جوالنگاه انگلیسیها شد و در شمال
غربی نیز ،عثمانیها تا همدان پیش آمدند تا با روسها،
داخل خاک ایران بجنگند .ثمره این تهاجمات پیدرپی،
بر باد رفتن استقالل ایران و قربانی شدن بیش از 8میلیون
ایرانیباسیاستضدانسانیدولتاستعمارگربریتانیابود.
▪اروپاییهایدوستدارجنگ

شاید مضحک به نظر برسد ،اما وقتی در اول اوت ،1914
تصمیم دولـتهــای متخاصم اروپــایــی بــرای آغــاز جنگ
به اطــاع مــردم رسید ،گروهی از آن ها در خیابانهای
پایتختهای اروپا ،جشن و پایکوبی به راه انداختند .سایه
مهیبتبلیغاتجنگساالران،چنانبرذهنوفکرمردمسایه
انداخته بود که حتی برای آن ها مجال فکر کردن به عواقب
دردناک جنگ را باقی نگذاشت .آلمانها که از دشمنی
عثمانی با روسیه خبر داشتند ،توانستند ُترکها را به بازی
خطرناکخودشانبکشانند.دلیلاصلیتوفیقآلمانها،
شکستهایپیدرپیعثمانیهادربالکانبود.هنگامیکه
روسها،درپیانقالباکتبر،ازجنگکنارهگرفتند،گویی
زیر پای متفقین خالی شد؛ اما ورود آمریکا به جنگ ،دوباره
کفه ترازوی قدرت را به نفع متفقین سنگین کرد .آمریکا
کهسرزمیناشازجبهههایجنگهزارانکیلومترفاصله
داشت،درمرحلهایحساسوارددرگیریشد.
▪رازتلگرافزیمرمن

دانستن اینکه بهانه آمریکا برای ورود به جنگ جهانی اول
چه بود نیز ،جالب است .وودرو ویلسون در 6آوریل1917
و در واپسین ماههای جنگ جهانی اول ،به آلمان اعالن
جنگ داد .آلمانیها از مدتها قبل با هدف ضربه زدن به
نیرویدریاییانگلیس،حمالتگستردهزیردریاییهاعلیه
کشتیهای بریتانیایی را سازمان دهی کرده بودند .آمریکا
مراودات تجاری فراوانی با انگلیس داشت و حمله آلمان
به کشتیهای تجاری که برخی با پرچم آمریکا در اقیانوس
اطلس تردد میکردند ،یکی از دالیل امضای فرمان اعالم
جنگ توسط ویلسون بود .اما شاید مهم ترین دلیلی که
مورخان آن را به عنوان عامل اصلی ورود آمریکا به جنگ
جهانی اول میشناسند ،تلگراف زیمرمن باشد .زیمرمن،
وزیرخارجه وقت آلمان ،طی توافق با آمریکا ،توانست
امتیاز ارسال پیامهای رمز برای سفارتخانههای برلین در
کشورهای آمریکای مرکزی را با استفاده از شبکه تلگراف
بیسیمآمریکابهدستآورد.انگلیسیهاکهنتوانستهبودند
آمریکا را برای عدم پذیرش این تقاضا مجاب کنند ،دست
به فعالیتهای جاسوسی زدن ــد.روز  16ژانویه 1917
تلگرافی از واشنگتن به سفارت آلمان در مکزیکوسیتی،
پایتخت مکزیک ،ارســال شد که محتوای آن چنین بود:
«ما قصد داریم در اول ماه فوریه ،جنگ زیردریایی خود را
بدون هیچ محدودیتی آغاز کنیم .باید در ای ـنراه تالش
کنیم تا باعث نشویم بیطرفی آمریکا در جنگ از بین برود.
در صورتیکه در این راه موفق نشدیم ،به مکزیک پیشنهاد
توافقی خواهیم داد که برپایههای زیر استوار است :جنگ
در کنار هم ،صلح با یکدیگر ،حمایت مالی سخاوتمندانه
و ایستادگی از سوی ما ،برای بازپسگیری سرزمینهای
نیومکزیکو ،آریزونا و تگزاس که مکزیک از دست داده [و به
آمریکا واگذار کرده]است .جزئیات این توافق در انتظار
پاسخشماست».اینتلگرافرازیمرمنبهصورترمزمخابره
کردهبود،اماانگلیسیهاتوانستندرمزآنرابشکنند.روز26
فوریه  ،1917متن این تلگراف به دولت آمریکا داده شد و
این ،تصمیم یانکیها را برای ورود به جنگ قطعی کرد .با
ورودآمریکابهجنگازیکسووازسویدیگر،کنارکشیدن
تدریجی متحدان آلمان ،جنگ جهانی اول ،با امضای

قرارداد آتش بس توسط آلمانها در اواخر سال ،1918به
پایانرسید.
▪پیامدهاینخستینجنگعالمگیر

نخستین پیامد جنگ جهانی اول ،قربانی شدن بیش از
 14میلیون انسان بود؛ چیزی که میتوانست اروپاییهای
به ظاهر متمدن را برای همیشه شرمسار نگه دارد .در این
جنگ ،تمام موازین اخالقی مورد ادعــای غربیها زیر پا
گذاشته شد .آن ها برای نخستین بار ،از گازهای شیمیایی
و به طور مشخص ،گاز ُ
«ک ُلر» علیه یکدیگر استفاده کردند.
هواپیماها به صورت بسیار گسترده برای کشتار نظامیان و
غیرنظامیان به کار گرفته شد و هنر طراحی ماشینآالت،
نبوغی ویژه به خرج داد و تانک را برای نبردهای زمینی به
طرفینتقدیمکرد.حاصلهمهاینفعالیتها،کشتاروقتل
عام بیشتر بود .هر دو طرف جنگ در این قتلعام وحشیانه
حضوری فعال داشتند ،اما دود این حریق ،فقط به چشم
متحدین و به ویژه ژرمنها رفت! آلمان سنگینترین تاوان
ممکن را پرداخت؛ تمامی مستعمراتش را از دست داد و
مجبور شد طبق معاهده ورسای ،خفتبارترین تعهدات را
بپذیرد-1«:تمامی کشتیهای جنگی و تجاری آلمان به
انگلستان و فرانسه داده میشود -2 ،آلمان با هزینه خود
برای متفقین کشتی میسازد -3 ،آلمان باید از تمامی
داراییهای خود در سایر کشورها چشم بپوشد -4 ،آلمان
باید  5هزار موتور قطار و  ۱۵۰هزار اتومبیل برای متفقین
تولید کند -5 ،آلمان باید به مدت  ۱۰سال مقادیر زیادی
(مقادیر در پانویس قــرارداد ذکر شده بود) زغال سنگ به
فرانسه ،ایتالیا و بلژیک بپردازد -6 ،متفقین تا پنج سال بر
وارداتوصادراتآلماننظارتداشتهباشند-6،رودهای
البواودروهمچنینکانالکیلدرآلمانبینالمللیاعالم
میشود -7 ،آلمان باید  ۶میلیارد و  ۶۰۰میلیون لیره

پیامد جنگ جهانی اول ،قربانی
شدن بیش از  14میلیون انسان بود؛
چیزی که میتوانست اروپاییهای به
ظاهر متمدن را برای همیشه شرمسار
نگه دارد .در این جنگ ،تمام موازین
اخالقی مورد ادعای غربیها زیر پا
گذاشته شد .آن ها برای نخستین بار،
از گازهای شیمیایی و به طور مشخص،
گاز ُ
«ک ُلر» علیه یکدیگر استفاده کردند.
هر دو طرف جنگ در این قتلعام
وحشیانه حضوری فعال داشتند ،اما
دود این حریق ،فقط به چشم متحدین و
به ویژه ژرمنها رفت!
استرلینگ به صورت نقدی غرامت به متفقین بپردازد،
-8ناحیهزغالسنگخیزسار،بهمدت ۱۵سالبهفرانسه
واگذار شود -9،آلمان باید ارتش خود را به 100هزار نفر،
آن هم بدون تانک ،سالح سنگین و خودروهای زرهی،
کاهش دهــد -10 ،آلمان از حق داشتن زیردریایی و
سربازگیری محروم میشود -11،آلمان از داشتن نیروی
هوایی محروم و نیروی دریایی آن هم به  ۶فروند کشتی
جنگی و تعدادی رزمناو و اژدر محدود میشود ».افزون بر
این موارد ،دهها مورد محدودیت دیگر نیز ،در  440ماده
معاهدهورسای،برایآلماندرنظرگرفتهشدهبودکهخود،
عاملیبرایتحقیرشدیدمردماینکشورورویآوردنآنها
بهفاشیسمهیتلریبرایدرهمکوبیدناینمحدودیتهادر
سالهایبعدشد.فروپاشیامپراتوریعثمانیهم،ازدیگر
پیامدهایجنگجهانیاولبود.امپراتوریعثمانیبهشبه
جزیرهآناتولیمحدودشدوانگلیسوفرانسه،امتیازقیمومت
و در واقع حق تسلط و استعمار میانرودان ،سواحل دریای
مدیترانه ،حجا ز و شمال آفریقا را به دست آوردند .انگلیس
بیشتر متصرفات عثمانی را از آن خود کرد؛ عراق ،اردن،
فلسطین،شبهجزیرهعربستانومصردرزمرهمناطقیقرار
داشتندکهبهچنگانگلیسیهاافتادند.فرانسهنیزبهلبنان
وسوریهبسندهکرد!ایناتفاقزمینهمرزکشیهایقومیتی
بعدی را فراهم کرد .خطوط مرزی آینده ،توسط استعمار
انگلیس ترسیم شد؛ خطوطی که به هیچ عنوان مبنای
تاریخی و حتی جغرافیایی نداشت .دورانی پرمحنت برای
مردماناستعمارزدهآسیاوآفریقا،آغازشدهبود.
منابع:
جنگجهانیاول؛رابرتگرین؛ترجمهمهدیحقیقتخواه

تاریخمختصرقرنبیستم؛ریچاردگاف؛ترجمهخسروقدیری؛
جلداول

توپهایماهاوت؛بارباراتاکمن؛ترجمهمحمدقائد

برای نخستین بار در جنگ جهانی اول از گازهای شیمیایی و مسلسل به طور گسترده استفاده شد

...

گفتوگو
سبکمبارزاتیشهیدمحمدصادقاسالمی
بهروایتفرزندش

فعالیتاقتصادی
برایپشتیبانیمالیازنهضت
شهید ح ــاج محمدصادق
اســامــی ،یکی از مــبــارزان
نامدار دوران انقالب اسالمی
و یــکــی از مــدیــران دلــســوز
سالهای پس از تشکیل نظام
جمهوری اسالمی ایران بود.
او در دوره طاغوت ،بارها به
زنــــدان افــتــاد و از اعــضــای
هیئتهای مؤتلفه اسالمی
بود .آنچه در پی میآید ،فرازهایی از گفتوگوی پایگاه
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایــران با فرزند او ،دکتر
علیرضا اسالمی است که در آن ،به بیان گوشههایی از
زندگی این شهید بزرگوار که در واقعه  7تیر سال  1360به
دیدار معبود شتافت ،می پردازد.
قدیمیترین خاطره سیاسی شما از پدرتان،
شهید حاج محمدصادق اسالمی که به دوران مبارزات و
زندانهایایشانمربوطمیشود،چیست؟
من چهار ساله بودم .رفته بودیم روضه که صدای تیراندازی
شدیدی را شنیدم و به منزل عمهام رفتم .مجروحان را به
بیمارستان بازرگانان آن موقع و شهید انــدرزگــوی فعلی
میبردند .روی پشت بام رفته بودیم و یادم هست که عمهام
قرآنبهدستگرفتهبودودعامیخواند.سربازهایشاهدرآن
دوره،اسلحههایدستهچوبیبرنویاام.یکداشتندوباآنها
تیراندازیمیکردند.دیدناینوقایعبرایمخیلیعجیببودو
ماهمدرآنجاگیرکردهبودیم.ازآنطرفهمخانوادهومادرم
نگرانبودند.پدرهمصبحزوددرحوضغسلشهادتکردهو
ازمنزلخارجشدهبود.درآنموقع،منازلهنوزحمامنداشت.
ماتاشبکهکارتمامشد،درخانهعمهمانبودیموبعدبهمنزل
برگشتیم.ایناولینخاطرهامازآنایاماست.فکرمیکنمبعد
ازاعدامانقالبیمنصور،پدرماولینکسیبودکهدستگیرشد؛
چونظاهرادرآغازبهمنزلشهیدامانیرفتهوایشانفرارکرده
بودودرمنزلنبودومأمورانموفقبهدستگیریشهیدامانی
نشدند و در نتیجه ،پدرم را دستگیر کردند؛ زیرا از بستگان آن
خانواده بود .ایشان را بعد از چند روز آزاد کردند .حدود یک
ماه آزاد بود و بار دوم به عنوان آخرین نفر دستگیرشد؛ یک
ماه بیرون از زندان بود و در  13اسفند سال  ،1343مجدد
دستگیرشد.مندرآندوره،روحیهایمنفیدرپدرمندیدم.
شهید اسالمی پس از آزادی از زندان ،در چه
فعالیتهاییمشارکتداشت؟
پدرم برنامهریزی ،هدایت و حتی اقدامات مسلحانه هم
داشت ،اما در ساواک ،از این نظر پرونده نداشت و جرمش
سیاسی بــود؛ لذا به دو سال زنــدان محکوم و در اسفند
سال  1345آزاد شد .وقتی از زنــدان بیرون آمد ،چون
دارای روحیه تشکیالتی بود و با تشکلهای مختلف هم
ارتباط داشــت ،به عنوان رابــط میان نیروهای انقالبی
عمل میکرد .قرار شده بود که مبارزات به سبک دیگری
ادامــه یابد؛ مثال پــدرم با دوستانش تصمیم گرفتند که
فعالیتهایشان را تحت پوشش فرهنگی ادامــه دهند
و مؤسسه «رفــاه» را ایجاد کردند .یکی از کارهای این
مؤسسه ،تأسیس مدرسه رفاه بود .در آن جا شرکتی به
نام «شرکت فیلم در خدمت دیــن» درســت کردند؛ زیرا
شهید بهشتی معتقد بودند اگر ما به فرزندانمان میگوییم
به سینما نروند ،چون سینمای آن موقع فاسد بود ،باید
خودمان برایشان این امکانات را فراهم کنیم .در این
شرکت ،فیلمهایی را م ـیآوردنــد و دوبله میکردند و
در مدرسه رفــاه نمایش میدادند و با خانواد ههایمان
میرفتیم و نگاه میکردیم .کار دیگرشان را هانــدازی
شرکتی به نام «شرکت قائمیان» بود که هم در جنوب
شهر ،جاده ورامین برای کارگران کار ایجاد میکرد و هم
تولیداتی داشت که به درد جامعه میخورد و درصدی از
سود این کارخانه را برای مبارزه صرف میکردند؛ چون در
آن موقع ،جریان مبارزات منبع مالی نداشت و این منبع
میتوانست برای خانواده کسانی که زندانی بودند هم،
منبع مالی و حمایتی باشد.
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