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آشنایی با کتاب های مبارزات و مبارزان گیالنی انقالب اسالمی
فاطمه محمودی 

گیالن، منتشرشده معرفی شوند. شایان ذكر  ع انقالب اسالمی در  كه با موضو كتاب هایی  در اینجا تالش شده تا 
گردیده  كه در شماره های پیشین این ویژه نامه معرفی  با انقالب اسالمی  كتب مرتبط  از معرفی مجدد  كه  است 
ع، به معرفی چند كتاب از مبارزان برجسته گیالنی هم كه در دوران نهضت امام  بودند پرهیز شد. عالوه بر این موضو

كتاب هایی درباره برخی از این شخصیت ها معرفی شده است: خمینی سابقه مبارزات داشتند، هم پرداخته شده و 

1. کتاب »فجر آفرینان: یادنامه شهدای پیروزی انقالب اسالمی استان گیالن«
ـــالن،  ـــتان گی ـــران اس ـــور ایثارگ ـــهید و ام ـــاد ش ـــازمان بنی ـــی س ـــات فرهنگ ـــش و ارتباط ـــت پژوه معاون

رشـــت، 3000 نســـخه، اول، 1389، پالتویـــی، شـــومیز، 87 صفحـــه. ایـــن کتـــاب 
ـــن  ـــت. در ای ـــالن اس ـــالمی در گی ـــالب اس ـــروزی انق ـــهدای پی ـــه ش یادنام
کتـــاب تعـــداد 54 شـــهید انقـــالب اســـالمی در گیـــالن معرفی شـــده اند، 
اولیـــن ایـــن شـــهدا، روحانـــی شـــهید ســـید یونـــس حســـینی رودبـــاری 
ـــت و  ـــن 1342 اس ـــال فروردی ـــی در س ـــام خمین ـــت ام ـــهید نهض ـــن ش اولی
ـــیدند. در  ـــهادت رس ـــه ش ـــن 1357 ب ـــا روز 22 بهم ـــه ت ـــهدایی ک ـــایر ش س
ـــهریار  ـــر ش ـــم دکت ـــه قل ـــه ای ب ـــپس مقدم ـــت و س ـــاب فهرس ـــدای کت ابت
علی اکبـــر نیـــا معـــاون وقـــت پژوهـــش و ارتباطـــات فرهنگـــی بنیـــاد 
شـــهید گیـــالن درج شـــده اســـت. مشـــخصات ایـــن شـــهدا بـــه ترتیـــب 
ـــهید  ـــک ش ـــر ی ـــه تصوی ـــر صفح ـــت و در ه ـــده اس ـــده ش ـــا چی ـــروف الفب ح

ـــت. ـــده اس ـــه ی او درج ش ـــری از زندگینام ـــراه مختص ـــه هم ب
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2. کتاب »کتابشناسی انقالب اسالمی و دفاع مقدس در گیالن«
محمدرضـا بینـش برهمنـد، بـه سـفارش حـوزه هنـری گیـالن، سـپیدرود، 
رقعـی، شـومیز، 116 صفحـه. فهرسـتی  اول، 500 نسـخه، 1396،  رشـت، 
از کتاب هـای دفـاع مقـدس و انقـالب اسـالمی اسـت و بـرای محققیـن و 
عالقه منـدان بـه مطالعـات گیـالن، بسـیار قابل اسـتفاده اسـت. تعـداد 336 
عنـوان در اینجـا معرفی شـده اسـت و ایـن فهرسـت، نـام کتاب هـا بـه ترتیب 
الفبایـی چیـده شـده اسـت و ذیـل نـام و مشـخصات اجمالـی هـر کتـاب، 
توضیحـات اجمالـی دربـاره محتـوا و فصـول کتـاب هـم ارائـه داده اسـت. در 

پایـان کتـاب، نمایـه درج شـده اسـت.

3. کتاب »ستم ستیزان نستوه: آیت اهلل شیخ جواد فومنی حائری به روایت اسناد ساواک«
مرکـز بررسـی اسـناد تاریخی وزارت اطالعـات، تهران، 3500 نسـخه، اول، 
دی 1377، وزیـری، شـومیز، 422 صفحـه. ایـن کتـاب حـاوی پرونـده اسـناد 
سـاواک عالـم مجاهـد مرحوم آیت اهلل شـیخ جـواد حائـری فومنی اسـت. این 
عالـم مجاهـد از مجتهدیـن برجسـته پایتخـت بـود کـه در قیـام نهضت ملی 
شـدن صنعـت نفـت از حامیـان و دوسـتان نزدیـک آیت اهلل کاشـانی بـود. در 
نهضـت امـام خمینـی هـم از حامیـان مهـم ایـن قیـام در تهـران بـه شـمار 
می رفـت و ارتبـاط صمیمانـه ای بـا امـام خمینی داشـت. ایـن عالـم در دوران 
طاغـوت تأثیـرات بزرگـی در تهـران داشـت و در مسـجد نـو نمـاز جماعـت 
می خوانـد ولـی چنـد مدرسـه اسـالمی در سـطوح مختلـف ایجـاد کـرده بـود 
و نیـز بسـیاری از مبـارزان انقـالب از مریـدان ایـن عالـم مبـارز بـه شـمار 
می رفتنـد. ایشـان در سـال 1343 به طرز مشـکوکی درگذشـت و امام خمینی 
نامه تسـلیتی برای پسـرش ارسـال کرد. در پایان کتاب، اسـناد و عکس هایی 

از ایـن عالـم مجاهد درج شـده اسـت.
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4. کتاب »آیت اهلل حاج شیخ مهدی ربانی املشی به روایت اسناد ساواک«
مرکـز بررسـی اسـناد تاریخی وزارت اطالعـات، تهران، 3000 نسـخه، اول، 
تابسـتان 1380، وزیـری، شـومیز، 473 صفحه. این کتاب حاوی پرونده اسـناد 
شـهید آیـت اهلل ربانـی املشـی در سـاواک می باشـد کـه در دوران پانزده سـاله 
نهضـت امـام خمینـی جمع آوری شـده اسـت. حجم اسـنادی که در ایـن کتاب 
منـدرج اسـت حکایـت از حساسـیت ویـژه سـاواک روی فعالیت هـای ایـن 
شـخصیت مبـارز اسـت کـه بارهـا دستگیرشـده و دو بـار محکومیت سه سـاله 
تبعیـد برایـش صادرشـده بـود. در ابتـدای کتـاب یـک مقدمـه درج شـده کـه 
حـاوی شـرح حال نسـبتًا جامعـی از زندگی و فعالیت های آن شـهید اسـت و در 
انتهـای کتـاب هم فهرسـت اعـالم و تعـداد محدودی از اسـناد شـخصی این 
شـهید ماننـد احـکام صادره از سـوی امـام خمینی برای این شـهید، درج شـده 
اسـت. در خـالل مطالب کتاب عکس هایی هم از این شـهید درج شـده اسـت.

5. کتاب »شهید آیت اهلل ربانی املشی«
میثـــم عبداللهـــی، صحیفـــه معرفـــت، قـــم، 3000 نســـخه، اول، پاییـــز 
1389، پالتویـــی، شـــومیز، 108 صفحـــه. ایـــن کتـــاب دربـــاره شـــرح حال 
ـــن  ـــت. چهارمی ـــی اس ـــی املش ـــت اهلل ربان ـــهید آی ـــارزات ش ـــرد و مب و عملک
ــه  ــه موسسـ ــت کـ ــح اسـ ــه فاتـ ــای مجموعـ ــری کتاب هـ ــاب از سـ کتـ
مطالعـــات مبـــارزات اســـالمی گیـــالن آن را جهـــت آشـــنایی جوانـــان و 
ـــهید  ـــن ش ـــت. ای ـــرده اس ـــر ک ـــالمی منتش ـــالب اس ـــگ انق ـــان بافرهن نوجوان
ـــور  ـــه ای در اوان حض ـــی خامن ـــرت آیت اهلل العظم ـــک حض ـــتان نزدی از دوس
ـــارزه  ـــال های مب ـــران وی در س ـــی و همفک ـــالت دین ـــرای تحصی ـــم ب در ق
ـــون  ـــئولیت هایی چ ـــم در مس ـــالمی ه ـــالب اس ـــروزی انق ـــد از پی ـــود و بع ب
ـــه  ـــان، امام جمع ـــورای نگهب ـــای ش ـــت فقه ـــور و عضوی ـــتانی کل کش دادس
ـــت  ـــه خدم ـــی و... ب ـــالب فرهنگ ـــتاد انق ـــورای س ـــو ش ـــران، عض ـــت ته موق
ـــرای  ـــیاری در ماج ـــر هوش ـــه خاط ـــت ب ـــود. درنهای ـــغول ب ـــردم مش ـــه م ب
ـــمی،  ـــدی هاش ـــید مه ـــتی س ـــروه تروریس ـــت گ ـــه دس ـــری، ب ـــای منتظ آق

ـــید. ـــهادت رس ـــه ش ـــد و ب ـــموم ش مس
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6. کتاب »رِخ نگار در صفای آستانه: خاطرات آیت اهلل محمدعلی امینیان«
تدویــن: محمدهــادی فــالح، عــروج، تهــران، اول، 1000 نســخه، 
ــر  ــتمل ب ــاب مش ــن کت ــه. ای ــومیز، 246 صفح ــری، ش 1395، وزی
ــت در  ــت رش ــه موق ــان امام جمع ــت اهلل امینی ــوم آی ــرات مرح خاط
ســال های اول انقــالب و امام جمعــه آستانه اشــرفیه اســت. در 
ــده  ــر درج ش ــه ناش ــپس مقدم ــب و س ــت مطال ــدای آن فهرس ابت
ــه  ــد جلس ــل چن ــاب حاص ــن کت ــت. ای ــل هس ــت فص و دارای هف
ــان در اردیبهشــت 1389 اســت  ــا آقــای امینی ــه نویســنده ب مصاحب
ــد  ــی بع ــاه 1395 اندک ــر در دی م ــال ها تأخی ــا س ــاپ آن ب ــا چ ام
ــه در  ــی را ک ــنده خألهای ــد. نویس ــام ش ــان، انج ــت ایش از درگذش
ــای  ــات آق ــایر تألیف ــتفاده از س ــا اس ــته ب ــود داش ــا وج مصاحبه ه
ــوان اشــعارش  ــاب خاطــرات وی و دی ــان خصوصــًا اولیــن کت امینی
ــری از آن  ــناد و تصاوی ــاب اس ــان کت ــت. در پای ــرده اس ــل ک تکمی

ــده اســت. ــوم درج ش مرح

7. کتاب »گیالن در گزاره 57: روزنوشت هایی از رخدادهای انقالب اسالمی در گیالن«
علی اکبـــر مرادیـــان گروســـی، بازنویســـی و ویرایـــش: 
محمـــد پرحلـــم، ســـوره مهـــر، تهـــران، 500 نســـخه، 
ــای  ــاوی گزارش هـ ــاب حـ ــن کتـ ــه. ایـ اول،1396، 91 صفحـ
کوتاهـــی از وقایـــع پیـــروزی انقـــالب اســـالمی اســـت از روز 
5 مهـــر 1357 تـــا 24 بهمـــن 3357 را شـــامل می شـــود. 
ـــن  ـــود، ای ـــالن ب ـــون گی ـــو و تلویزی ـــد رادی ـــه کارمن ـــنده ک نویس
ـــاب  ـــالل کت ـــرد. در خ ـــه می ک ـــا تهی ـــرای آنج ـــا را ب گزارش ه
ـــت  ـــده اس ـــب درج ش ـــا مطال ـــط ب ـــی مرتب ـــا و توضیحات عکس ه
ــت.  ــده اسـ ــری گیـــالن تهیه شـ ــوزه هنـ ــه کوشـــش حـ و بـ
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8. کتاب »غروب آفتابی در سایه«
جعفر پژوم، نشر سایه سار، تهران، اول، 3000 نسخه، 1394، رقعی، شومیز، 
432 صفحه. این کتاب حاوی یادنامه ای برای مرحوم آیت اهلل محمدی گیالنی 
است. در ابتدای کتاب مقدمه ای به قلم آقای حسینعلی نیری از مسئولین قوه 
قضاییه و از یاران نزدیک آن مرحوم، درج شده است. سپس مطالبی غیر مرتبط 
با موضوع کتاب، راجع به لزوم بزرگداشت بزرگان درج شده است. بخش اول 
تا 58، بخش سوم حاوی  از آن مرحوم از ص 17  کتاب حاوی زندگینامه ای 
گزیده ای از هفت تألیف آن مرحوم، بخش سوم حاوی اسناد شخصی ایشان، 
پیام های  پنجم  بخش  ساواک،  در  ایشان  اسناد  پرونده  حاوی  چهارم  بخش 
ایشان و بخش ششم تصاویر آن مرحوم است که  تسلیت مسئولین در فوت 
با عنوان  بار در سال 1390  اولین  این کتاب  است.  رنگی درج شده  به صورت 
»در سایه آن سرو بلند« با حمایت مالی اداره ارشاد گیالن و با مقدمه آقای 
زین العابدین قربانی در 312 صفحه منتشرشده بود و بعد از مقداری اضافات، با 

اسم جدیدی منتشرشده است.

9. کتاب »خورشید درخشان شمال«
محمدتقـی ادهم نـژاد لنگـرودی، ناشـر مؤلف با همکاری مؤسسـه بوسـتان 
کتـاب، قم، اول، 1500 نسـخه، 1383، رقعی، شـومیز، 360 صفحه. این کتاب 
حـاوی شـرح حال واعـظ خوش نام گیالنی شـیخ حسـن حجتی واعـظ )متوفی 
1337( اسـت و به سـفارش دوسـتش حـاج محمدجـوادی )مدیـر مجله طالب 
حـق( تهیه شـده اسـت. ایـن کتـاب در پنـج فصـل و یـک خاتمه تنظیم شـده 
و در ابتدا فهرسـت مطالب و مقدمه درج شـده اسـت. سـپس پیشـگفتار اسـت 
کـه حـاوی معرفـی چنـد نفر از علمای لشـت نشـا اسـت. فصـل  اول و دوم به 
معرفی مرحوم آیت اهلل شـیخ ابوالقاسـم حجتی )متوفی 1338( و پسـرش شـیخ 
حسـن حجتـی و فعالیت هـای علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی این دو شـخصیت 
پرداختـه اسـت. فصـل سـوم شـیخ حسـن حجتـی از دیـدگاه بـزرگان، فصـل 
چهـارم حجتـی از دیـدگاه دوسـتان، فصل پنجم گزیـده ای از مقـاالت مرحوم 

حجتـی در مجلـه راه حـق و مجلـه طالـب حـق می باشـد. خاتمـه هـم حـاوی دو سـخنرانی از حجتـی واعـظ و 
اسـتادش مرحـوم آیـت اهلل میـرزا محمدتقـی اشـراقی می باشـد. در پایان چند عکس درج شـده اسـت.
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10.کتاب »انقالب اسالمی در گیالن: با استفاده از اسناد ساواک و شهربانی گیالن«
حدود سال 1358، وزیری، شومیز، حدود 300 صفحه. نخستین کتابی هست که با 
موضوع انقالب اسالمی در گیالن منتشرشده است. نام نویسنده و ناشر و تاریخ چاپ 
ندارد. این کتاب به سفارش آیت اهلل احسانبخش در همان آغازین روزهای بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی تدوین شده و در آن تالش شده تا ذهنیت منفی ای که از عملکرد ضعیف 
آقای احسانبخش در دوران مبارزات، وجود داشته را اصالح کند و شبهات را پیرامون این 
موضوع را مرتفع کندو برای وی پشتوانه مبارزاتی ایجاد کند. درباره نویسنده آن، اقوالی 
مطرح است. این کتاب با این عبارت آغاز می شود »که چه کسی تالش کرد؟ بخوانید، 
آنگاه داوری کنید.« از خوانندگان درخواست کرده اند که کتاب را بخوانند و سپس درباره 
سابقه مبارزاتی وی داوری کنند. این کتاب حاوی اسناد ساواک و شهربانی گیالن است 
که در آن ها نقشی برای آقای احسانبخش قائل شده است. سپس شرح حالی از آقای 
احسانبخش درج شده که به شدت روی مبارزات ایشان تأکید شده است و شبهاتی چون 
برگزاری تظاهرات با هماهنگی ساواک از مسائلی است که تالش کرده  اند تا به آن ها پاسخ 

دهند و همچنین چند تظاهراتی که نیروهای انقالبی در آن ها به شهادت رسیدند را نتیجه افراط گری نیروهای انقالبی دانسته 
است!)ص 17( بخش گزارش های ساواک گیالن از صفحه 21 تا 198 است که بخشی از آن ها به صورت تایپی و بخشی دیگر 
به صورت عکسی درج شده است. از صفحه 199 تا پایان، حاوی گزارش ها شهربانی گیالن است. شماره گذاری صفحات کتاب 
هم افتادگی های زیادی دارد و از صفحه دویست و چهار به بعد شماره صفحات درج نشده است. در جای جای کتاب عکس هایی 

از مرحوم احسانبخش متناسب با موضوع کتاب، درج شده است.

11. کتاب »سه شیفته پای کار«
ـــت  ـــه هم ـــر، ب ـــود رنجب ـــن: محم ـــگارش و تدوی ـــی، ن ـــه: داود گل مصاحب
ـــر،  ـــالن، صری ـــدس گی ـــاع مق ـــای دف ـــر ارزش ه ـــار و نش ـــظ آث اداره کل حف
تهـــران، اول، 1000 نســـخه، شـــهریور 1396، رقعـــی، شـــومیز، 140 صفحـــه. 
ایـــن کتـــاب حـــاوی خاطـــرات مرحـــوم حمیـــد کامـــران زاده اســـت. آن 
ــال های  ــن  سـ ــالن از آغازیـ ــتان گیـ ــی اسـ ــران انقالبـ ــوم از مدیـ مرحـ
ـــداد  ـــه ام ـــون کمیت ـــئولیت هایی چ ـــود و مس ـــالمی ب ـــالب اس ـــروزی انق پی
امـــام خمینـــی اســـتان، هـــالل احمـــر اســـتان، کمیتـــه امـــور مهاجـــران 

جنگـــی در گیـــالن از مهم تریـــن مســـئولیت های ایشـــان بـــود.
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12. کتاب »فرزند شهر خوبان: خاطرات آیت اهلل سید محمدجواد پیشوایی«
گفت و گـو و نـگارش: میـر عمادالدیـن فیاضـی، سـوره مهر، تهـران، 1000 
نسـخه، اول، 1396، رقعـی، شـومیز، 218 صفحـه. این کتاب حـاوی خاطرات 
آیـت اهلل سـید محمدجـواد پیشـوایی فرزنـد مرحـوم آیـت اهلل سـید ابوطالـب 
پیشـوایی اسـت کـه اولیـن نماینـده امـام خمینـی در گیـالن بعـد از پیـروزی 
انقـالب اسـالمی اسـت. خانـدان پیشـوایی از خاندان هـای علمـی حـوزوی 
باسـابقه بنـدر انزلـی بـه شـمار می رونـد که بیـش از یک قـرن امامـت جمعه 
ایـن شـهر را در دوران قاجـار و پهلـوی بـه عهـده داشـتند. این کتـاب حاوی 
نـکات ارزشـمندی دربـاره تاریـخ انقـالب اسـالمی مـردم انزلـی، خصوصـًا 
فعالیت هـای دینـی پدرشـان کـه تـا زمـان فوتشـان مهـر 1357 بیـش از 30 
سـال امام جمعـه بنـدر انزلـی بـود و ارتباطات ایشـان با امـام خمینـی از نکات 
خواندنـی کتـاب اسـت. سـپس وقایـع دوران بعـد از پیـروزی انقـالب و وقایع 
گیـالن و خصوصًا شـهر بنـدر انزلی در سـا ل های ابتدای انقالب و مشـکالتی 

کـه در آنجـا وجـود داشـت ماننـد واقعه درگیری مارکسیسـت ها در پوشـش صیادان، از مسـائل مهمی اسـت که 
تشـریح کـرده اسـت. در پایـان کتاب عکس ها و اسـنادی درج شـده اسـت که ارزشـمند اسـت و اکثرشـان برای 

اولیـن بـار منتشرشـده اسـت و بـه کوشـش حـوزه هنـری گیالن تهیه شـده اسـت. 


