قاب عكس

زندگينامه عباس آقازماني (ابوشريف)
عباس آقازماني معروف به ابوش��ريف به سال  1318ش در تهران (محله چهارراه مولوي) متولد شد .تحصيالت ابتدايي و
متوسطه را در دبستان و دبيرستان تمدن به پايان رساند .در سال  1339ش به دانشسراي تربيت معلم ،بخش تعليمات ديني راه
يافت و ضمن تحصيل ،به تدريس در مدارس تهران ،دماوند و الريجان پرداخت .در الريجان با عباس دوزدوزاني (يكي از مبارزين
و فعاالن سياسي) آشنا شد و پس از قيام پانزده خرداد  1342به واسطه او به حزب ملل اسالمي راه يافت و مسئوليت شاخهاي
از حزب را به عهده گرفت .در مهرماه  1344حزب ملل اس�لامي كش��ف و رهبر و اعضاي آن دستگير شدند .ابوشريف نيز در
مدرسه بازداشت و روانه زندان شد.
او پس از دستگيري به مدت دو سال در زندانهاي موقت شهرباني ،عشرتآباد ،جمشيديه و قصر به سر برد و در زندان به
تدريس زبان عربي و تفسير آيات جهاد قرآن كريم براي افراد حزب ملل و مؤتلفه اسالمي پرداخت .در سال  1346پس از آزادي
از زندان به تحصيل در دانشگاه پرداخت و موفق شد از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران گواهينامه مترجمي در زبان عربي و از
دانشكده الهيات آن دانشگاه ليسانس در رشته حقوق و مباني فقه اسالمي را اخذ نمايد.
آقازماني در پائيز  1346ش به همراه جواد منصوري ،احمد احمد و عليرضا سپاس��ي آش��تياني گروه حزباهلل را بنا نهاد كه
هدف آن مبارزه با رژيم پهلوي و برقراري حكومت اسالمي به صورت مخفي و با استراتژي آموزشي و مسلحانه بود .در گروه
حزباهلل عالوه بر تدريس در كالسهاي آموزش زبان عربي و قرآن در مس��اجد حاجي مجيد ،ش��يخ علي و اميرالمؤمنين(ع)،
سرپرستي تمامي كالسهاي حزباهلل در ساير مساجد تهران را به عهده داشت .وي در همين زمان به تحصيل علوم حوزوي
تا مقطع سطح پرداخت و موفق شد درس كفايه االصول را هم نزد آيتاهلل سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي (امام جماعت وقت
مسجداميرالمؤمنين(ع))بگذراند.
در اوايل سال  1347ش به خاطر درمان بيماري پدرش همراه وي به اتريش و آلمان رفت .در اين مسافرت با برخي اعضاي
كنفدراسيون دانشجويان ايراني و نيز اعضاي سازمان الفتح آشنا شد و با تماس با دانشجويان انجمنهاي اسالمي ،شاخه خارجي
حزباهلل را در اروپا بنيانگذاري نمود و پس از بازگشت به كشور به انسجام و هدايت گروه حزباهلل ادامه داد.
پس از آن كه سازمان مجاهدين خلق ايران در شهريور  1350مورد يورش ساواك قرار گرفت ،شاخه نظامي گروه حزباهلل
در همراهي با سازمان مجاهدين به سوي ادغام با اين سازمان رفت كه با مخالفت شديد شاخه سياسي به رهبري ابوشريف قرار
گرفت و موجب جدايي وي از گروه شد .او در سال  1350ش براي برقراري ارتباط با مبارزين فلسطيني به خاورميانه (لبنان) رفت
و يكسال بعد هنگام بازگشت در مرز بازرگان دستگير و روانه زندان شد ،اما پس از فريب ساواك در اخذ مرخصي از زندان ،به
طور موقت آزاد و در شرايطي كه زير نظر بود ،موفق به فرار شد و از طريق مرزهاي جنوب شرقي كشور به پاكستان گريخت.
وي در پاكستان مدت دو سال به تحصيل فقه و اصول در مدرسه علوم ديني اهل سنت پرداخت و به زبانهاي اردو ،پشتو و
فقه اهل سنت مسلط شد .او پس از تهيه (غيرقانوني) گذرنامه پاكستاني به اروپا رفت و در آنجا به انجمنهاي اسالمي دانشجويان
اروپا متصل شد و به تشكيل كالسهاي عربي ،قرآن و فعاليت بين آنان پرداخت و ضمن راهاندازي و گسترس جريان حزباهلل
در اروپا ،شاخه نظامي آن را تشكيل داد .او با توجه به وسعت ارتباطات خود با سازمان الفتح و نيروهاي مبارز فلسطيني ،تعداد
زيادي از عالقهمندان به مبارزه را جذب و براي كسب آموزش نظامي و طي دورههاي چريكي به خاورميانه فرستاد و خود نيز به
آنجا رفت .ابوشريف براي كسب آمادگي نيروهاي مبارز و انقالبي ايران و مقابله با رژيم پهلوي كوشيد تا در اردوگاههاي فلسطيني
آنان را آموزش دهد و با شركت دادن عملي آنان در جنگهاي داخلي  1975م لبنان ،تجربيات كافي در جنگهاي شهري براي
افراد حزب به دست آورد .او براي زندگي مخفي در خارج از كشور بخصوص در ميان مبارزان فلسطيني و لبناني ،نام مستعار
ابوشريف را براي خود انتخاب نمود و به همين نام شهرت يافت.
ابوشريف تا پيش از پيروزي انقالب اسالمي براي جذب و سازماندهي نيروهاي انقالبي و مبارز ،بين كشورهاي اروپايي،
خاورميانه ،پاكستان ،افغانستان و مصر رفتوآمد داشت .او حتي يكبار به خواسته و وساطت دانشجويان مسلمان به ديدار نورالدين
كيانوري در برلين شرقي رفت تا درخواست آموزش علوم نظامي ،شيميايي ،تهيه پاسپورت و سالح براي دانشجويان مبارز را در
يكي از كشورهاي سوسياليستي مطرح كند .اما كيانوري به دليل بياعتمادي اين درخواست را نپذيرفت و خواستار ارائه معرفينامه
از طرف روحانيون سرشناس نظير آيتاهلل طالقاني يا آيتاهلل منتظري شد.
آقازماني در مدت اقامت در اروپا در س��ال  1974م براي تحصيل در مقطع فوق ليس��انس ،رشته اصلي حقوق بينالملل و
رشته فرعي تاريخ فلسفه به دانشگاه دولتي فرانكفورت راه يافت .پس از شش ماه تحصيل حضوري و طي دوره زبان آلماني به
دليل اشتغال به مبارزه و جابهجاييهاي بسيار بين كشورهاي اروپايي و خاورميانه به ناچار تحصيل را غيرحضوري پي گرفت .او
همچنين در دانشكده جامعه االسالميه دمشق (سوريه) به تحصيل علوم ديني اهل سنت (مكتب حنفي ،شافعي) پرداخت.
ابوشريف در پائيز  1357ش پس از مهاجرت امام خميني(ره) و يارانش به فرانسه ،به نوفل لوشاتو رفت و به واسطه دوستي
و مشورت با حاج مهدي عراقي ،به گروه تأمينكنندگان امنيت محل اقامت امام پيوست .او در آستانه پيروزي انقالب اسالمي در
پانزدهم بهمن  1357ش پس از يك هفته پيادهروي از طريق كوه و بيابانهاي جنوب شرقي كشور وارد ايران شد و خانواده خود را
بعد از هفت سال دوري از كشور مالقات كرد .وي به توصيه شهيد آيتاهلل بهشتي به محل استقرار نيروهاي انقالب در مدرسه رفاه
رفت و به سازماندهي آنان و تأمين امنيت و حراست آن مكان مبادرت نمود و از طرف كميته مركزي مسئول جمعآوري سالحها
و سازماندهي افراد و گماردن آنان در مراكز حساس گرديد و همزمان امور انتظامي مدرسه رفاه را اداره ميكرد.
ابوش��ريف در تأسيس سپاه پاس��داران انقالب اسالمي نقش اساسي داشت و در ارديبهشت  1358از طرف شوراي انقالب
به سمت فرماندهي عمليات سپاه پاسداران منصوب شد .او همچنين در آرام كردن آشوبهاي گنبد ،كردستان و غائله حزب
جمهوري خلق مسلمان تبريز به عنوان فرمانده عمليات سپاه نقش اساسي داشت و در كنار آزادسازي پاوه در كنار مصطفي چمران
بود .وي در دوم مهر  1358به ديدار امام خميني(ره) رفت و از سوي ايشان مورد تأييد و تشويق قرار گرفت.
ابوش��ريف در تاريخ  2خرداد  1359طي حكمي از طرف ابوالحس��ن بنيصدر (رئيسجمهور وقت و فرمانده كل نيروهاي
مسلح ج.ا.ا ).به فرماندهي كل سپاه پاسداران منصوب گرديد .متن حكم حكايت از آن داشت كه اين انتصاب در پي انتخاباتي با
رأي مخفي ميان فرماندهان سپاه به وقوع پيوسته است و فرمانده كل را به پايان بخشيدن به برخوردهاي گروهي و برحذر داشتن
سپاه از آلوده شدن به برخوردهاي قدرت در شهرها دعوت ميكرد .اما او پس از يك ماه در تاريخ  27خرداد  1359از اين سمت
استعفا كرد .در متن استعفا دليل كنارهگيري :انحصارطلبي ،گروهگرايي و گرايشات سياسي موجود در سپاه ذكر شده است .برخي
ديگر از مس��ئوليتهاي وي در سپاه پاسداران عبارت بودند از :فرمانده عمليات غرب كشور ،رئيس ستاد جنگي غرب كشور،
نماينده شوراي عالي دفاع در غرب كشور ،قائممقام كل سپاه و نماينده تاماالختيار سپاه در سازمان كمك به نهضتهاي آزاديبخش
جهان .عباس آقازماني در ش��هريور  1360به س��مت كاردار ايران در پاكستان منصوب شد و در فروردين  1361به سمت سفير
ارتقا يافت .پس از سه سال مأموريت وي پايان پذيرفت و از وزارت امور خارجه بازنشسته شد .او سپس براي ادامه و تكميل
تحصيالت حوزوي در مقطع خارج فقه و اصول به قم رفت و از محضر مراجع تقليد :گلپايگاني ،نجفي مرعشي ،موسي زنجاني،
مكارم شيرازي و نيز آيتاهلل مشكيني استفاده نمود .ابوشريف كه همواره در فعاليتهاي سياسي در مسير توسعه و تقويت اهداف
و برنامههاي نهضتهاي آزاديبخش اسالمي حركت كرده بود و از اين رهگذر اعتبار و جايگاه ويژهاي در ميان رهبران جنبشهاي
رهاييبخش فلسطين ،لبنان ،عراق ،سوريه ،افغانستان و پاكستان به دست آوره بود ،در هنگام اقامت در قم ( 1364تا  1366ش)
نمايندگي آيتاهلل منتظري (قائممقام وقت رهبري) در امور افغانستان را عهدهدار شد و تحت همين عنوان ،عضو شوراي عالي
افغانستان بود و زير نظر رياست جمهوري وقت (آيتاهلل سيدعلي خامنهاي) فعاليت ميكرد .پس از آن رهسپار پاكستان شد و
ارتباطات خود را با نيروهاي جهادي و احزاب شيعه و سني افغانستان عميقتر كرد و تجربيات خود را در اختيار مجاهدين افغان
گذاشت و با تشكيل كالسهاي عربي و قرآن ،در تقويت ايدئولوژي و نيز ايجاد وحدت بين مجاهدين فعاليت ميكرد .او در
هنگامه سقوط دولت كمونيستي نجيباهلل در كنار مجاهدين افغان وارد كابل شد .پس از آن كه گروه طالبان بخشهاي عمده
افغانس��تان را به اش��غال خود درآورد و كابل در آستانه سقوط قرار گرفت ،ابوشريف به همراه تعدادي از مجاهدين و نيروهاي
جهادي افغان ،قبل از سقوط كامل پايتخت با تغيير چهره و ظاهر ،از كابل خارج شد و پس از تحمل دشواريهاي فراوان وارد
پاكستان شد .او از آن زمان به بعد به زندگي در ميان طالب علوم ديني پاكستان بسنده كرد و به فعاليتهاي علمي و مذهبي در آن
كشور مشغول است .عباس آقازماني به زبانهاي عربي ،انگليسي ،اردو و پشتو مسلط و به زبانهاي :فرانسه ،آلماني ،هلندي ،تركي
(استانبولي ،ازبكي ،تركمني و آذري) و نيز زبان ارمني آشنا است.

اولين رژه سپاه پاسداران انقالب اسالمي در خيابانهاي تهران

حضور در عزاداري عاشوراي حسيني در اسالمآباد در زمان سفارت

ويژهنامه بررسي
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران
.......................................................

50

.......................................................

