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در خدمت نهضت امام خميني
بخشي از خاطرات حجت االسالم والمسلمين سيد محمد آل طه قمي

مصاحبه و تدوين:
 صادق عليپور
سهراب مقدمی  شهيدانی

مقدمه
حجت االسالم والمس��لمين س��يد محمد آل طه قمی، از وعاظ معروف1 و مشهور قم 
در دوران پيش از پيروزی انقالب اس��المی  و از ش��اگردان و اصح��اب حضرت آيت اهلل 
العظمی سيد محمدرضا گلپايگانی)ره( بود. ايشان در كنار مرحوم انصاری قمی  به عنوان 
يكی از سخنرانان مراسم بزرگداشت امام صادق)ع( در مدرس��ه فيضيه در سال 42 بر 
منبر رفت.2 وی بعد از ماجرای فيضيه، مدتی در خفا زيست و بعد از آن به عراق گريخت 
و همزمان با دستگيری امام خمينی در عاشورای42، با حضور در بيوت شخصيت های 
دينی و مراجع تقليد عراق، برای رهايی امام و صورت گرفتن اقدام مؤثر عليه رژيم ايران، 

تالش كرد. 
1. از ديگر خطبای شهير قم می توان به مرحومان تربتی و انصاری قمی اشاره كرد. 

2. اين مراسم به دعوت آيت اهلل العظمی گلپايگانی و با حضور ايشان برگزار شده بود كه پس از يورش سازمان يافته، 
وحشيانه و بی سابقه عوامل رژيم شاه، منجر به ضرب و ش��تم طالب و حاضرين در مجلس گرديد و فاجعه خونين 

فيضيه را رقم زد. 
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با وجود سوابق پيشين، ش��ايد مهم ترين واقعه تاريخی كه نام مرحوم آل طه در آن به 
چشم می خورد، ماجرای كتاب ش��هيد جاويد است. داس��تانی كه با نگارش يك كتاب 
جنجالی با موضوع »عاشورا« توسط ش��يخ نعمت اهلل صالحی نجف آبادی، آغاز شد و با 
حمايت مكتوب برخی از علمای طرفدار نهضت امام1 يك دو قطبی را در دل حوزه علميه 
قم به وجود آورد. اگرچه برخی از روحانيون مبارز و فضالی انقالبی نيز در شمار مخالفان 
شهيد جاويد قرار داش��تند،2 كانون مخالفت با كتاب شهيد جاويد، بيت شريف آيت اهلل 
العظمی گلپايگانی بود كه مرحوم آل طه به نوعی سخنگوی اين بيت و به عنوان پيشگام 

مخالفت با شهيد جاويد شناخته می شد. 
حساس��يت و غيرت دينی مثال زدنی مرحوم آل طه تا پايان عمر همچنان باقی ماند و 
از يكی از نمونه ه��ای متأخر در اين زمينه می توان به مخالفت مكتوب ايش��ان با تعمير 
قبر دكتر شريعتی اشاره كرد. تذكر ناصحانه به مسئولين سياسی و حساسيت بر جنبه 
اسالميت نظام، برخاسته از همان غيرت دينی وی بود. مرحوم آل طه تا واپسين سال های 
حياتش منبر وعظ و خطابه را رها نكرد؛ همچنان كه دس��تگيری و خدمت رس��انی به 
محرومين، به عنوان فصل ثابت زندگانی او ب��ود.3 مرحوم آل طه در تاريخ 95/12/5، در 

سن 90 سالگی در قم درگذشت. 
روايت تفصيلی مرحوم آل طه از ماجرای شهيد جاويد و جزئياتی ديگر از تاريخ انقالب 
اسالمی  ايران در گفت وگوی اختصاصی ايشان با بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب 
اسالمی  بازگو شده اس��ت. از ياد نمی رود كه در كوران گفت وگوها بارها با ذكر نام امام 
و ماجراهای مربوط به ايشان، اشك از چشمان مرحوم آل طه جاری می شد4 و با شور و 

حرارت بسيار، به واگويه وقايع می پرداخت. 
آنچه پيش رو داريد گزيده ای اس��ت از شش جلس��ه مصاحبه تفصيلی با مرحوم سيد 

1 . از جمله مشهورترين اين ش��خصيت ها می توان به آقايان منتظری و مشكينی اش��اره كرد كه در اين ميان، 
آيت اهلل مش��كينی بعداً از موضع اوليه خود عدول كرد اما آي��ت اهلل منتظری تا آخر بر س��بيل حمايت از كتاب و 

نويسنده اش )كه همشهری وی نيز بود( باقی ماند. 
2 . از جمله آنها می توان به مرحوم آيت اهلل العظمی فاضل لنكرانی اش��اره كرد كه ماجرای مناظرات ايش��ان با 

نويسنده كتاب شهيد جاويد در تاريخ مندرج است. 
3. در كوران مصاحبه ها، بارها افراد متعددی برای استمداد مالی به منزل ايشان مراجعه می كردند و او با همان 
حالت مريضی به رفع و رجوع نيازمندان همت می گماش��ت. اين جنبه از ش��خصيت وی، ك��ه در امتداد عمل به 

سنت های كهن حوزويان قرار دارد، هنوز ناشناخته باقی مانده است. 
4. برخی از اين لحظه های تاريخی و حس برانگيز ثبت ش��ده و فيلم آن در آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه 

انقالب اسالمی موجود است. 
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محمد آل طه،1 كه به مناسبت ارتحال آن روحانی وارسته اكنون در اختيار خوانندگان 
محترم فصلنامه 15خرداد قرار می گيرد. اين بخش از خاطرات مرحوم آل طه مربوط به 
دوران مبارزات نهضت امام خمينی)ره( است و خاطرات مربوط به بعد از پيروزی انقالب 

اسالمی  را شامل نمی شود.
الزم به ذكر است كه در تدوين متن مصاحبه ها، حساسيتی فوق العاده به منظور مراعات 
امانت انجام پذيرفته و از آنجا كه اين مصاحبه ها پيش تر برای چاپ مستقل در قالب كتاب 
آماده سازی شده بود، متن از قالب مصاحبه مصطلح خارج گرديده و سؤاالت حذف شده 
اس��ت. هر جا كه متن نياز به توضيح اضافی دارد، يا قرينه ای در ميان اس��ت، به صورت 
پاورقی به آن اشاره شده است. صد البته كه در اين گفت وگوها اسامی  پرشماری به چشم 
می خورد كه ممكن است برای مخاطبان محترم نا آشنا به نظر آيند و نياز به معرفی باشد 
اما محدوديت های قالب مجله، موجب شد كه در اين فرصت تنها به درج مطالب اصلی 
ايشان پرداخته شود. برخی جمالت معترضه و احياناً غير مرتبط به بحث اصلی، به منظور 

مراعات اصل انسجام كالم، در پاورقی درج شده است.
روايت مرحوم آل طه )كه به عنوان بخشی از تاريخ ش��فاهی حوزه علميه قم و انقالب 
اسالمی، از اهميت ويژه ای برخوردار است( ممكن است برای برخی اشخاص و جريان های 
سياسی- مذهبی خوش گوار نباشد يا برخی تحليل های وی، چندان قابل دفاع ننمايد2 اما 
اقتضای امانت داری، درج دقيق روايت ايشان بود و از اين رو، مخاطبان محترم می توانند 
نظر مكتوب خود را در مورد اين گفت وگو به دفتر فصلنامه ارسال دارند. بديهی است بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی و فصلنامه 15خرداد از پذيرش نقد و نظر در اين 
رابطه، و درج آن با هدف تصحيح اشتباهات احتمالی يا تكميل مباحث، استقبال می كند. 

تولد و خانواده
من س��يد محمد آل طه در س��ال 1345 قم��ری و در شناس��نامه ام 1307 زده و در 
خانواده ای روحانی و مذهبی به دني��ا آمدم. پدرم مرحوم حاج حبيب اهلل چاووش��ی از 
سادات محله چهل اختران قم بود. وی از شاگردان آيت اهلل مؤسس حاج شيخ عبدالكريم 

1. اين مصاحبه ها در تاريخ 92/1/20، 92/3/26، 92/4/17 )هر كدام در دو بخش مجزا(، و 92/4/24، 92/5/2، 
94/3/19 در منزل آن مرحوم در قم ضبط شده اس��ت. در تدارك اين جلسات و جلب رضايت مرحوم آل طه برای 
بازگفتن خاطرات، جناب حجت االسالم والمسلمين عبداهلل توحيديان نقش مهم و مؤثری داشتند و بدين وسيله 

از ايشان تقدير می شود. اميد است كه انشاءاهلل عنداهلل مأجور باشند. 
2. ايشان تحليل متفاوتی در مورد برخی شخصيت های روحانی و بعضی مقاطع تاريخی ارايه می دهد.
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حائری يزدی نيز بود و رسماً به منبر اشتغال داشت. به خاطر دارم در ايام اختناق شديد 
رضاخانی، پدرم به خاطر لباس روحانيتی كه پوشيده بود به نظميه برده شد. آن زمان به 
شهربانی، نظميه می گفتند. من كمتر از 10 سال سن داشتم. ايشان می گفت در نظميه 
نذر كرد كه اگر بتواند همچنان ملبس بماند در هر ماه رمضان، يك ختم قرآن به حضرت 
اميرالمؤمنين)ع( هديه كنند. ايشان پيش از اين نيز يك ختم قرآن برای پدر مرحومش 
می خواند. به بركت موال علی)ع( خواسته ايشان برآورده شد. بعدها نيز هم به طور شفاهی 
و هم در وصيت نامه اش مرا به خواندن ختم قرآن ب��ه حضرت امير)ع( توصيه می كرد و 
می گفت: »ختمی را كه من برای پدر مرحومم می خواندم، اگر خواستی برای من بخوان، 
اگر هم نخواستی نخوان! اما س��فارش می كنم اين ختم قرآن برای اميرالمؤمنين)ع( را 
بخوانی.« هنگامی كه ايشان فوت نمود من 16 س��ال بيشتر نداشتم و بنا به توصيه پدر، 
69 سال به خواندن ختم قرآن برای حضرت امير)ع( مداومت داشتم. هنگامی  هم كه من 
در زمان حكومت محمدرضا پهلوی، دستگير ش��دم تا چشمانم می ديد شايد در حدود 
نمی دانم پنجاه سال متداول من عمل كردم ديگر چشانم كه از ديد افتاد من نتوانستم. 

دوران کودکی و پيش از شروع مبارزه
از زمانی كه خود را ش��ناختم و خوب و بد را تش��خيص م��ی دادم، از خاندان پهلوی 
متنفر بودم و البته نه به واس��طه حركت و مبارزه حضرت امام، بلكه سال ها پيش از آن، 
اين احساس نفرت در دل من وجود داش��ت. البته بايد بگويم كه اين احساس را مديون 
پدرم بوده ام. حتی يك بار پيش  آمد و من به شخص امام اين مسئله را گفتم كه يكی از 
افتخارات من اين است كه اين نفرت و آمادگی برای مبارزه، پيش از حركت ايشان و نه 
از جانب ايشان، در من وجود داشته اس��ت. اين اعتقاد قلبی من در آن زمان بود و حتی 
يك بار اين مسئله را خدمت امام متذكر ش��دم و اتفاقا هنوز نهضت و مبارزه آغاز نشده 
بود. به ايشان عرض كردم: »آقا درست است كه در قانون اساسی شرط شده، شاه مملكت 
بايستی شيعه معتقد دوازده امامی  باش��د، اما باور كنيد اين حكومت آنقدر فاسد است 
كه اگر قدرت آن را داشته باشد، در همين مجلس نمايندگان، به قيد سه فوريت1 الغای 
مذهب شيعه جعفری را اعالم می كنند.« بنده بسيار پيش از حادثه 2 فروردين )يورش 
به مدرس��ه فيضيه( فعاليت داشتم و اگر بگويم كه س��ر نخ اين انقالب را من تكان دادم 

1. يعنی تنها با اعالم مصوبه، نمايندگان می ايستند تا شماره گيری صورت گرفته و تصويب انجام بگيرد. )آيت اهلل 
آل طه(
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حرف گزافی نگفته ام! 

آیت اهلل بروجردی
پيش از وقوع نهضت انقالب اسالمی، مرحوم آيت اهلل بروجردی اقداماتی داشتند. مثاًل 
در حادثه در بازنگری قانون اساسی كه شاه به دليل نداشتن فرزند قصد داشت، ملكه را 
وليعهد كند، ايشان بر حسب اصل قانون اساسی كه مذهب رسمی، جعفری اثنی عشری 
است، با اين اقدام مخالفت كردند و در اين راستا فش��ار هم آوردند. آنها می خواستند با 
تغيير در قوانين زمينه اين كار را فراهم كنند. مرحوم آيت اهلل بهبهانی كه از سياست نيز 
سر در می آورد می گفت: »نبايستی اجازه داد، بر قانون اساسی مصداقيه آورده شود. به 
عبارت ديگر ايشان می گفت كليد برای قانون  اساسی نبايد درست بشود. قانون  اساسی 
بايد جای خودش بماند. اصاًل ماده مصداقيه معنا ندارد كه هر زمانی بخواهند تغييرش 
بدهند نه درست نيست.« البته مرحوم دايی ما آقای حاج وكيل می گفت اساساً يك آدم 
با سياست، بايد جلوی تغيير كل قانون اساس��ی را بگيرد نه اينكه فقط مانع تغيير اصل 
مذهب رسمی كشور شود. البته شرايط برای آيت اهلل بروجردی به گونه ای بود كه اقتضا 

داشت چنين موضعی داشته باشند.

ماجرای انجمن های ایالتی و والیتی 
همان طور كه گفتم من از اولين روزها در نهضت و انقالب حضور داشته ام. در ماجرای 
»تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی« نيز من اولين كسی بودم كه سر نخ را تكان 
دادم. درباره انجمن های ايالتی و واليتی آقايان اقداماتی كردند و اول به شخص شاه تلفن 
كردند و تلگراف زدند شخص شاه از گردن خودش رفع كرد گفت به من مربوط نيست به 
دولت مربوط است. اين در حقيقت يك ترفندی بود كه خواست خودش را خالص كند. 
يك روز پنج شنبه ای بود من رفتم منزل آيت اهلل گلپايگانی آنجا يك عده ای از بازاری های 
قم آمده بودند به عنوان اين كه چرا دولت جواب تلگراف آقايان را نداده. آيت اهلل گلپايگانی 
هم دستور داده بود تلفن بكنند به رئيس ساواك و فرماندار و رئيس شهربانی اينها بيايند 
و جواب اين بازاری ها را بدهند اينها آمده بودند. فرماندار وقت بلند شد قضايا را خواست 
يك قدری ماست مالی بكند گفت كه اخيراً نقشه لوله كشی قم را ما كلنگش را خواهيم 
زد. من در همان جلس��ه رفتم پيش آقای گلپايگانی گفتم كه آق��ا اجازه می دهيد من 
جوابش را بدهم، گفت بده من بلند شدم به فرماندار گفتم بنشين نشست. گفتم كه اين 
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برای منصرف كردن مردم از افكارتان و اعتراض؟ 
اين كار شما مثل اين است كه يك جايی در بازار آتش گرفته و می خواهد بسوزد و تلفن 
می كنند به يك آتش نشانی می گويند ما می خواهيم كارگرهايمان رفتند فالن جا نظافت 

بكنند. اين كار فوتی است.
در اين تصويب نامه حق رأی برای زنان معتبر و سوگند به هر كتاب آسمانی معتبر شده 
بود. نتيجه نيز آن بود كه حتی سوگند به كتاب اقدس برای بهاييان، راه آنان را به مجلس 
باز می كرد. آيت اهلل گلپايگانی، روضه ای در روزهای پنجشنبه برگزار می كرد و... نتيجه 
آن شد كه امام و آيات گلپايگانی، مرعشی و شريعتمداری و همچنين آيت اهلل حائری و 
ديگران، به طور جداگانه تلگراف هايی مستقيماً به شاه ارسال كردند. لحن اين تلگراف ها 
نيز محترمانه بود و شاه را اعلی حضرت خطاب كرده بودند. حتی شخص امام. شاه پاسخ 
داد كه اين مسئله به وی مربوط نيست بلكه دولت مسئول آن است. به نظر من او قصد 
داشت كه اين مشكل را از خود دور كرده و به دولت منتقل كند. و البته اين موقعيتی را 
برای علما پيش آورد كه طرف حساب و خطاب آنها، دولت باشد نه شخص شاه. به همين 
خاطر می بينيد تگراف امام به علم بسيار تند بود. امام در آن تگلراف خطاب به علم آورده 
بود كه اگر مسئله ش��رعی نمی داند به قم بيايد و ياد بگيرد! به همين دليل بود كه علم 

جواب تلگراف امام را نداد اما به تلگراف ديگران پاسخ گفت. 
باز صبح پنجش��نبه ای در منزل آقای گلپايگانی درخدمت ايش��ان بودم. هنگامی كه 
وارد شدم ايشان نشس��ته بودند. عده ای از طرف حكومت آمدند كه در بين آنها رئيس 
ساواك قم و رئيس شهربانی قم، س��رهنگ رضايی ديده می ش��د. عده ای از بازاريان و 
مردم در حياط حاضر بودند. آقا گفتند: »برويد ببينيد اينها )فرستادگان حكومت( چه 
می گويند؟« عده ای از مردم به فرس��تادگان اعتراض می كردند كه به چه دليل دولت از 
پاسخ دادن به علما در قضيه تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی، سر باز زده و تأخير 
نموده است؟ فرستادگان داخل اتاق ش��دند. پس از آنكه همه نشستند، فرماندار قم كه 
نزديك در اتاق به حي��اط- كه پايين پله ها محل اجتماع بازاری ها بود- برخاس��ت تا به 
اعتراض بازاری ها جواب بدهد. گفت: »مملكت كه فقط قم نيست! چندين استان در اين 
مملكت وجود دارند كه هر كدام نيز شهرستان های زياد ديگری هم دارند. بايد به دولت 
فرصت دهيد تا به نوبت به كارها رسيدگی كند. در ضمن من می  خواهم مژده ای هم به 
شما بدهم؛ لوله كشی شهر قم، مرحله نقشه كشی خود را پشت سر گذاشته و آماده كلنگ 

زدن و افتتاح كردن می باشد.« 
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من كه ناظر اين صحنه بودم، متوجه ش��دم فرماندار 
با اين مژده قصد بازی كردن با افكار م��ردم را دارد. از 
مرحوم گلپايگانی اجازه خواستم تا پاسخش را بگويم. 
من پس از سال ها آشنايی و شاگردی در محضر ايشان، 
آن چنان مورد اعتمادش��ان بودم كه در زمان ارس��ال 
تلگراف ها به دربار، وق��ت و بی وقت تماس می گرفتند 
تا نظر مرا درباره متن تلگراف جويا ش��وند. به هر حال 
ايش��ان به من اجازه س��خن داد و من برخاس��تم و به 
فرماندار گفتم بنشيند و او هم نشست. گفتم: »گفتيد 
به نوبت رسيدگی كردن! معنای حرف شما مانند اين 
است كه اگر مثال مردم مش��اهده كنند در يك بازار، از 

دكان مغازه ای كه درش بسته است، دود خارج می شود و آنها با آتش نشانی تماس بگيرند، 
آتش نشانی پاسخ دهد كه كارمندانش مشغول نظافت در جايی ديگر هستند و بازار بايد 
صبر كند تا نوبتش برسد! حال تا بخواهد نوبتش برسد، تمام بازار سوخته است!! آن زمانی 
كه پيشه وری و دار و دسته اش آذربايجان را گرفتند و اعالم استقالل كردند و خواستند 
از ايران جدايش كنند، شاه جرئت نكرد ارتشش را بفرستد. آن وقت يك امام جماعت در 
مسجدی با فريادهای قد قامت الصاله مردم را دور خودش جمع كرد و روشنگری كرد و 

به كمك آنها اين مملكت را نجات داد! روحانيت اينگونه مملكت را نجات داد.«

انقالب سياه شاه
با اعالم طرح لوايح شش گانه ش��اه، علما دس��ت به اقداماتی زدند تا مانع آن شوند. از 
آيت اهلل خوانس��اری نيز دعوت كردند كه از تهران به قم بيايند. من به همراه چند تن از 
بازاريان محترم قم، به تهران رفتيم تا از ايشان دعوت كنيم. صبح زود و اوايل طلوع آفتاب 
بود كه خانه ايشان رسيديم. ايشان داخل اتاق مطالعه خود نشسته بودند. دور تا دور اتاق، 
كتاب چيده شده بود و ايشان در وسط اتاق به مطالعه اشتغال داشت. ايشان، فرد عجيبی 
بود، اصاًل تكيه نمی داد. آيت اهلل گلپايگانی فرموده بودند به ايشان برسانم كه هنگامی كه 
به قم تشريف آوردند، در منزل ايشان ساكن شوند. زيرا آقا جعفر، پسر آيت اهلل خوانساری، 

داماد آيت اهلل گلپايگانی است. ايشان فرمود: »حاال ببينيم چه می شود.«
از خانه كه بيرون آمديم، مردم مشغول تظاهرات بودند. س��ريعاً سوار اتومبيل شديم 

دینی  و غيرت  حساسيت 
مثال زدنی مرحوم آل طه تا 
پایان عمر همچنان باقی ماند و 
از یكی از نمونه های متأخر در 
این زمينه می توان به مخالفت 
مكتوب ایشان با تعمير قبر 
دكتر شریعتی اشاره كرد. 
تذكر ناصحانه به مسئولين 
سياسی و حساسيت بر جنبه 
اسالميت نظام، برخاسته از 

همان غيرت دینی وی بود
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و به طرف قم ب��ه راه افتاديم. بنا بود علم��ای تهران مانند آيت اهلل خوانس��اری، آيت اهلل 
بهبهانی، آيت اهلل آميرزا محمدتقی آملی و ديگران در مسجد حاج عزيز اهلل جمع بشوند. 
در قم نيز قرار بود مردم در مسجد امام جمع شوند و منبر آن را من تقبل كردم. پيش از 
آنكه به مسجد امام بروم، به منزل مرحوم امام خمينی رفتم. در آنجا، شخصی تلگرافی 
از نخست وزير وقت اس��داهلل علم به من داد. اين تلگراف به وعاظ تهران ارسال شده بود. 
علم در اين تلگراف گفته بود: »برنامه های در دست اقدام، از الزامات بين المللی است و 
ما بايد اين برنامه ها را اجرا كنيم. از جامعه وعاظ هم می خواهم كه مردم را نسبت به اين 

امر توجيه كنند.«
من اين تلگراف را ب��ا خود به مس��جد امام بردم. تمام مس��جد، شبس��تان ها و حتی 
پشت بام ها و خيابان هايی كه اطراف مس��جد امام بود، مملو از جمعيت بود به حدی كه 
وسايل نقليه نمی توانستند عبور كنند. در منبر، به تاريخ اسالم گريز زدم. معاويه لعنه اهلل 
عليه، سفری به مدينه داشت و سه روز در آنجا اقامت كرد. برخی افراد به ديدن او رفتند 
كه يكی از آنها ابن عباس بود. معاويه به ابن عباس گفت: »آيا خبر داری كه من دس��تور 
داده ام، كسی حق ندارد، فضايل علی بن ابی طالب را نقل كند؟« ابن عباس نيز پاسخ خوبی 
به او داد. گفت: »آيا می خواهی ما را از خواندن قرآن من��ع كنی؟!« معاويه گفت: »نه!« 
ابن عباس گفت: »ما فضايل علی بن ابی طالب را در قرآن می يابيم.« معاويه گفت: »چرا 

حتماً بايستی تو فضايل علی را از قرآن بگويی؟! بگذار كسان ديگری بگويند!«
منظور معاويه اين بود كه كسان ديگری تفسير و معنای قرآن را متكفل شوند و اين افراد 
تازه مسلمانانی همچون كعب االحبار يهودی و ديگران بودند. تفاسير انحرافی اين افراد 
باعث می شد كه معنای آيات چيزی غير از آن باشد كه مقصود خداوند بوده است. مانند 
آنكه در مورد آيه »و يسعون فی االرض فسادا«1 می گفتند كه نعوذ باهلل مقصود از كسانی 
كه بر روی زمين فساد می كنند، اميرالمؤمنين علی عليه السالم است! و مقصود از آيه »و 
من الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اهلل«2 ابن ملجم می باشد! ابن عباس به معاويه 
عليه اللعنه پاسخ داد: »قرآن بر آل هاشم نازل شده است، تو می گويی معنای آن از يهود و 
نصاری پرسيده شود؟! و تو می خواهی ما با را يهود و نصاری، قرين و برابر قرار دهی؟! كار 

تو بدتر از يهود و نصاری است زيرا آنها فكر خود را تحميل نمی كنند.«
به اين قسمت از سخنرانی كه رسيدم، برگه تلگراف علم را از جيبم بيرون آوردم و گفتم: 

1. قرآن كريم، سوره مائده، آيه 33.
2. همان، سوره بقره، آيه 207.
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»ای مردم! ببينيد! اين اس��داهلل علم، معاويه زمان اس��ت! به وعاظ تحميل فكر می كند 
كه مردم را توجيه كنيد تا اين برنامه ها را بپذيرند!« آنگاه خطاب به دولت گفتم: »شما 
حيا نمی كنيد؟! ش��ما در اوليات و ابتدائيات كارها در مملكت مانده ايد! اگر باران تندی 
بيايد مردم نمی توانند از اين طرف خيابان به آن طرف بروند! شما حيا نمی كنيد؟! شما 
هنوز هم نمی توانيد قيمت نان و گوشت را تعيين كنيد. شما حيا نمی كنيد؟! شما به زور 
ماشين های حامل قند و شكر، مردم را برديد كه در انتخابات مجلس شركت كنند! كسی 

به مجلس شما رأی نمی دهد! اين چه بساطی است؟!«
فردای آن روز شهربانی برای علما پيام فرستاد كه ديگر نمی توانند سخنان روحانيت 
عليه حكومت را تحمل كنند. مرحوم امام به آيت اهلل بهبهانی فرمودند: »اينها می خواهند 
زبان های ما را قطع كنند. اگر اين  چنين باش��د وظيفه ما تغيير می كند!«1 روزی پس از 
اين جريانات، خدمت مرحوم امام بودم. ايشان گفتند: »ما به سهم خودمان از اقدامات 
شما تشكر می كنيم.« من گفتم: »آقا ما هيچ چيزی نيستيم. اگر حسابی هم داشته باشم 
به اندازه پيچ كوچكی از يك اتومبيل هستم. هر چند كه الزم است آن پيچ وجود داشته 
باشد اما آن چيزی كه اتومبيل نياز به آن دارد باتری است و آن شما هستيد. شما باتری 

ماشين بوديد.« 

نوروز سال 42 و حادثه یورش به فيضيه 
در نوروز سال 42 كه دوم فروردين آن، مصادف با شهادت امام صادق)ع( بود، علما اعالم 
كرده بودند كه در چنين سالی عيد نوروز برگزار نشود و مردم به اقامه عزاداری بپردازند. 

1. يعنی مبارزه را به سطح باالتری، ارتقا می دهيم.
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روز اول فروردين )روز قبل از حادثه فيضيه( به منزل امام رفتم. جمعيت بسياری خانه را 
در بر گرفته بود. مردم هنگامی كه مرا ديدند، به همديگر می گفتند كه فالنی اينجاست 
و راه را برايم باز می كردند تا داخل بيت امام ش��وم. داخل خانه نيز ازدحام زيادی وجود 
داشت و مرحوم امام در بيرونی نشسته بودند. ايش��ان تا مرا ديدند فرمودند: »آل طاها! 
برای مردم حرف بزن.« من رفتم باالی ]پنجره[ اتاق تا در فضايی مسلط بر حياط برای 

مردم سخنرانی كنم.
باالی درگاه ايستادم و در ميان سخنانم گفتم: »آقايان علما با شادی مخالف نيستند 
ولی اينكه امروز را عزا گرفتند به خاطر شرايط خاصی است كه وجود دارد. گاهی شرايط 
آن قدر سخت می شود كه شخصی مانند امام سجاد)ع( هنگامی كه اسرای كربال از زن 
و كودك وارد دمشق می شوند و ش��ادی، رقص و كف و س��وت مردم را در كشتن پسر 
رسول خدا و اسارت آل رس��ول، می بينند به قدری ناراحت می ش��وند كه آرزوی مرگ 
می كنند. حال در چنين شرايطی كه عيد امسال مصادف با شهادت رئيس مذهب شيعه 
اثنی عشری حضرت امام صادق)ع( شده اس��ت، اين فرماندار ننگين قم! بر باالی بالكن 
شهرداری بلندگو نصب كرده و س��از و آواز پخش می كند!« بعداً همين فرماندار از من 
شكايت كرد. من فرار كردم رفتم عراق بعد از مدتی اوضاع عوض شد كابينه آشتی آمد. 
فردا يعنی روز دوم فروردين، از من دعوت شده بود كه در فيضيه به منبر بروم؛ به همراه 
آقايان انصاری قمی  و اش��راقی. هنگامی  كه از ميدان آس��تانه به سمت مدرسه فيضيه 
می آمدم، تعداد زيادی كاميون ارتشی ديدم كه پر بود از سربازهايی كه تفنگ در دست 
داشتند. وارد فيضيه شدم. آقا مهدی پسر آقای گلپايگانی در وسط صحن فيضيه نشسته 
بود. خودم را به او رس��اندم و آنچه را كه ديدم تعريف كردم. تنها گفت: »نمی دانم برای 
چه آمده اند؟!« در زمان آقای بروجردی مراسم  شهادت غير از آنكه صبح در منزل ايشان 
برگزار می شد، مراسمی  هم در عصر روز عزا، در فيضيه اقامه می گشت. پس از فوت آقای 
بروجردی، آقای گلپايگانی اين س��نت را ادامه داد. آقای اشراقی به منبر رفت و مسئله 

شرعی گفت. پس از او من به سخنرانی پرداختم. 
مطلب را به اينجا رس��اندم كه در اين حكومت، برای ش��هادت امام صادق)ع(، دولت 
تعطيلی رسمی  اعالم می كند اما از طرف ديگر به سخنان امام صادق)ع( اعتنا نمی كند! 
تا اين مطلب را گفت��م ديدم صدای صلوات از جمعيت بلند ش��د. پيش از اين ش��نيده 
بودم كه دكتر مظفر بقايی رهبر حزب زحمت كشان كه از مخالفان مصدق بود، در يك 
ميتينگ، با شلوغ كاری برخی از طرفداران مصدق در حين سخنرانی خود مواجه شده 



30
1

ني
خمي

ام 
ت ام

هض
ت ن

دم
ر خ

د

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

بود و برای شناسايی آنها از مردم خواست تا با آنها همراهی نكنند. من هم می خواستم تا 
همين تاكتيك را استفاده كنم. بنابراين به مردم گفتم از اين به بعد كسی صلوات نفرستد 
تا كسانی را كه برای ش��يطنت و خرابكاری صلوات می فرستند، شناسايی كنيم. باز هم 
مقداری صحبت كردم ديدم، يكی بلند گفت: »اينجا جای صلوات نيست؟!« و در واقع با 
اين حرف خود به دار و دسته اش پيغام رساند كه صلوات بفرستند! وقتی دوباره صلوات 

فرستادند مالحظه كردم كه جمعيت آنها در فيضيه زياد است. 
در اين حين آقای اشراقی كه خودش منبر نرفته بود، توسط شخصی به من پيام فرستاد 
و او هم به آرامی  به من گفت: »اينها به خاطر تو اين كار را می كنند شما پايين بياييد تا 
من منبر بروم بلكه شايد اينجا ساكت شود.« من گفتم به آقای اشراقی بگوييد: »درست 
نيست من حرفم را ناتمام بگذارم و بدون خواندن روضه پايين بيايم، شما پس از روضه 
من بياييد باالی منبر«. اندكی ديگر صحبت كردم و باز هم صلوات ها ادامه داشت. ايشان 
كه چنين وضعی را ديد از مجلس خارج ش��د و آقای گلپايگان��ی را روبه روی گذر خان 
يافت. اوضاع فيضيه را برای ايشان توضيح داد و تقاضا كرد كه با چنين وضعيتی بهتر است 
به آنجا نروند. آيت اهلل گپايگانی گفته بودند: »ما از م��ردم دعوت كرديم، حاال خودمان 
نرويم؟!« ايشان آمد و از درب ميدان آس��تانه، وارد فيضيه شد. حق اين بود كه در حين 
ورود ايشان مردم را به فرستادن يك صلوات دعوت كنم اما از آنجا كه چنين كاری بهانه 
به دست مزدوران داخل مجلس می داد، خودداری كردم. ايشان هم در فاصله ای نزديك 
به 8 متری منبر نشستند. چون روز جمعه هم بود چند فرازی از دعای ندبه را خواندم و 

به امام زمان توسل پيدا كردم و روضه ام را خواندم. آنها نيز در اين مدت كاری نكردند. 
پس از اتمام روضه از منبر پايين آمدم. پايين منبر عده ای از بچه محل ها و آش��نايان 
دورم را گرفتند تا به سالمت و بدون هيچ گزندی از ناحيه آن افراد، از فيضيه بيرون بروم. 
تا نزديكی های در كه رسيدم انگار كسی در دل من می گفت كه از اينجا نروم. برگشتم به 
همراهان گفتم كه الزم نيست با من باشند و بازگردند بنشينند. فقط حاج ابوالقاسم وكيل 
كه دايی زاده ما بود، بماند. حاج ابوالقاسم كسی بود كه بعدها در ماجرای دستگيری امام 
پس از 15خرداد برای مردم در صحن، منبر رفته بود با آنكه روحانی هم نبود. به خاطر 
اين كار توسط دادگاه نظامی  به اعدام محكوم شد كه بعدها تخفيف داده شد. به هر حال با 
يكديگر رفتيم به طرف پل آهنچی تا در خانه آقای صابری همدانی كه در كوچه حرم نما 
و نزديك مدرسه حقانی بود، به منبر بروم. اندكی از شروع منبر نگذشته بود كه صدای 

شليك گلوله ها بلند شد. 
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بعداً كه جويای ماجرا ش��دم، فهمي��دم كه پس از 
من آقای انص��اری به منبر رف��ت. مزدورانی كه بين 
مردم بودند ب��از هم به ش��لوغ كاری ادامه می دادند 
و گويا زد و خوردی هم بين يك��ی از آنها و مردم رخ 
داده بود. آقای انصاری كه می خواس��ت قضيه را به 
اصطالح معروف ماست مالی كند، باالی منبر گفت: 
»چيز خاصی نيست، دو نفر به خاطر يك دانه سيگار 
دعوايش��ان ش��ده اس��ت!« پس از اين يكی از ميان 
ش��لوغ كنندگان ايس��تاد و گفت: »به روح جاودانه 
اعلی حضرت رضاش��اه...« بعد از اي��ن مرتباً صلوات 

فرستاده می شد و از اينجا زد و خورد شروع شد. 
نماز مغرب و عش��ا را در منزل مرحوم حاج عباس تهرانی خواندي��م. خبر آوردند كه 
پسرشان در فيضيه مجروح شده است. از خانه بيرون آمديم. اندكی هوا سرد بود وانگهی 
همه جا پليس و سرباز وجود داشت. عبا را بر سر كشيدم و درشكه ای نيز گرفتيم تا كسی 
ما را نبيند. از آنجا كه عيد نوروز بود برای ديدن اقوام به منزل دايی خود جناب آقای حاج 
وكيل در باغ پنبه رفتم. مدتی طوالنی آنجا بودم. خواس��تم از خانه ايشان بروم كه گفت 
الزم نيست و شب را همان جا بمانم. فردا شنيدم كه گويا قرار است امام در صحن حرم 
صحبت كنند. باز هم خواستم از خانه بيرون بروم اما پسر خاله ام سيد حبيب اهلل سيف زاده 
اجازه نمی داد از خانه خارج شوم. نزديكی های غروب به منزل حاج مرتضی تهرانی رفتم. 
شبی هم در منزل پدر شهردار قبلی تهران آقای كرباسچی بودم. ولی مالحظه كردم كه 
بچه های كوچك او ممكن است بيرون از منزل بگويند كه فالنی خانه آنهاست لذا خيلی 
نماندم و دوباره به خانه دايی خود بازگشتم. شبانه نيز به خانه آقای صابری كه برادرزن 
برادرم بود رفتم. اين خانه در حوالی مسجد س��جاديه بود و حدود 8 روز در آنجا پنهان 

بودم و بعد به عراق رفتم. 
خبر رسيد كه كامكار رئيس س��اواك قم به منزل من رفته و از خانواده مرا جويا شده 
بود. به او گفته بودند كه شب بيايد. از همسرم پرسيدم گذرنامه ای را كه داشتم نديدند؟ 
گفت: »نه فقط برای سركشی آمده بودند«. من هم به خانواده گفتم تا گذرنامه را بياورند 
و قصد داريم به عتبات برويم. ابتدا به فرزندان گفتيم كه به ]امامزاده[شاه جمال می رويم. 
حتی همين االن هم بچه ها آن دوران را ياد می كنند و می گويند ما به خودمان می گفتيم: 

آن زمانی كه پيشه وری و دار و 
دسته اش آذربایجان را گرفتند و 
اعالم استقالل كردند و خواستند 
از ایران جدایش كنند، شاه جرئت 
نكرد ارتشش را بفرستد. آن وقت 
یك امام جماعت در مسجدی 
با فریادهای قد قامت الصاله 
مردم را دور خودش جمع كرد و 
روشنگری كرد و به كمك آنها این 
مملكت را نجات داد! روحانيت 

اینگونه مملكت را نجات داد
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»شاه جمال كه اين قدر دور نبود؟!« آقای اقباليان كه همينك در ابتدای سه راه اقباليان 
حجره ای دارد، دايی ای در اراك داشت. از طريق او به منزل وی در اراك رفتم و منتظر 
شدم تا خانواده با اتوبوس به اراك بيايند. آيت اهلل فاضل و پدر ايشان نيز در همان اتوبوس 

بودند. آقای سيد محمدباقر ابطحی و آقايان امجدی نيز بودند. 

فرار به عراق 
بعد از فرار من ب��ه اراك رفتم. به بچه هايمان هم پيغ��ام دادم كه بگوييد می خواهم به 
شاه جمال )امامزاده ای در قم( بروم! وقتی اينها با اتوبوس آمدند من در اراك بودم. يك 
آقايی- كه االن هم هس��ت- منزل پدرخانمش آنجا بود؛ زمانی كه من آنجا بودم آمدند 
من را خبر كردند و از آنجا رفتم. به مرز كه رس��يديم بس��يار مضطرب و نگران بودم كه 
مبادا مانع خروج من شوند. گذرنامه آقای حاج علی امجدی1 مشكل داشت و مرزبان ها 
می گفتند كه بايد نتيج��ه وضعيت او از تهران تلگراف ش��ود و امر نيز ت��ا فردا به طول 
می كشيد. به آيت اهلل فاضل گفتم، مشكل حاج علی، حاد نيست اما وضعيت من خطرناك 
است و اگر منتظر بمانم تا اينكه فردا استعالم از تهران برسد، شايد برای من مشكل ايجاد 
كند. لذا از ايشان خواستم تا با حاج علی صحبت كند و از وی اجازه بگيرد كه عجالتاً ما از 

مرز خارج شويم و ايشان بعداً به ما ملحق شود. او هم اجازه داد.
آيت اهلل فاضل از وضعيت سياس��ی من كاماًل خبر داشت و می دانست در چه موقعيتی 
قرار دارم. خود ايشان نيز از فعاالن مبارزه بود و مدت ها در بندر لنگه و شهرهای ديگر، 
در تبعيد به سر برده بود. به هر حال از مرز رد شديم و البته بعداً استعالم به مرز رسيد كه 
جلوی خروج من گرفته ش��ود اما بحمداهلل كار از كار گذشته بود و من داخل عراق شده 
بودم. سوار يك تاكسی شديم. راننده به نظرم داماد آقا مرتضی اخوان اصفهانی بود. او را 
»آق عباس گيتی« صدا می كردند. در سفر بعدی به عراق نيز او را در عتبات ديدم و او به 
من گفت كه در بازگشت به مرز ايران، شنيده بود كه من ممنوع الورود اعالم شده ام. به 
هر حال ما در كربال مستقر شديم و به جز چند مرتبه كه برای زيارت به نجف رفتيم، باقی 
اوقات را در كربال مانديم. فعاليت های سيد محمد شيرازی در زمينه حمايت از مبارزات 

1. او شخص واقعا خيری بود. خاندان امجدی ها و ايزدی ها از بازاريانی بودند كه ابنيه و آثار خير زيادی در قم بر 
جای گذاشته اند. اصليت آنها كاشانی بود. حاج علی اكنون پا به سن گذارده و خانه نشين است و حقاً وی و خاندان 

آنها در فعاليت های مذهبی سنگ تمام می گذاردند و الزم است بنده از آنها تشكر ويژه داشته باشم. )آل طه(
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در ايران باعث شده بود تا كربال برای ما جاذبه خاصی داشته باشد.1 سيد محمد شيرازی 
برای مبارزات ايران كمك های زيادی انجام داد. عكس هايش موجود است. او جای خود 

در حرم كربال را به حضرت امام داد تا ايشان نماز بخوانند. 

حوادث 15خرداد و بازتاب آن در عراق 
در زمان حوادث محرم سال 42 يعنی همان 15خرداد، ما در كربال بوديم. شب ها نماز 
را در حرم و به امامت آيت اهلل شيرازی می خوانديم. پس از نماز نيز گعده ها2 مرسوم بود 
كه البته بيشتر سرپا به صحبت مشغول می شديم. گويا خبر دستگيری امام توسط راديو 
اعالم شده بود. آيت اهلل شيرازی به مسجد هندی ها رفته و از حضار خواسته بود تا هر يك، 
جداگانه تلگرافی به دربار ارسال كنند. من نيز با نام محمد حبيب اهلل و به رسم عرب ها كه 
پس از نام خود نام پدر را می آورند، تگلرافی ارسال كردم. همان شب با رفقا در ميانه صحن 
حرم مطهر امام حسين)ع( ايستاده و مشغول صحبت بوديم كه ديدم كسی آمد و به من 
گفت: »آقا )آيت اهلل سيد محمد شيرازی( با ش��ما كار دارد.«. به نزد او رفتم و در جلوی 
سجاده نشستم. گفت كه هم اكنون برايش از ايران خبر آمده كه اسداهلل علم در طی يك 
مصاحبه اعالم نموده، علمايی كه دستگير شده اند به زودی به دادگاه های نظامی  تحويل 
داده می شوند. و همچنين امكان آن وجود دارد كه حكم بسياری از آنها اعدام باشد! من 
دادگاه های نظامی  را با دادگاه های صحرايی اشتباه گرفتم و خيال كردم كه همان شب 

1. مرحوم آل طه در مورد سيد محمد شيرازی و ابوالفضل توليت نظر خاص داش��ت و معتقد بود در دوران بعد 
از پيروزی انقالب اسالمی، حق آنها ادا نشده اس��ت. وی در خالل مصاحبه هايش، در مورد اين افراد چنين افزوده 
است: »نمی دانم چه كسی را مقصر اعالم كنم اما مكرراً گفته ام كه به نظرم دس��تی در كار بود تا به دو نفر در اين 
انقالب، خيلی جفا شود. يكی مرحوم آسيد محمد شيرازی و ديگری مرحوم آسيد ابوالفضل توليت. مرحوم توليت از 
هستی اش گذشت و سرمايه اش را وقف انقالب كرد. آسيد محمد شيرازی نيز مورد ظلم واقع شد. من نظرم اين است 
كه هر انسانی، هر اندازه كه به بزرگی و عظمت خود و جايگاهش افزوده می شود، احتياج او به عقل منفصل )مشاور( 
زيادتر می شود.  به غير از معصوم كه نيازی به مشورت ندارد و اگر در روايات و اخبار، نشانی از آن می بينيم به منظور 
آن بوده كه اين سيره، در ميان مردم رايج شود و آنهايی كه معصوم نيستند از مشورت و كمك گرفتن از مشاور سر 
باز نزنند. نظر آسيد محمد شيرازی نيز همين بود. خوب است به خاطره ای نيز اشاره كنم. در حدود 40 الی 45 سال 
پيش، در مسجد امام حسن عسگری)ع(، مشغول منبر بودم كه ناگهان پهلويم به طرز شديدی شروع به درد كردن 
نمود. به حدی كه نتوانس��تم منبرم را تمام كنم. مرا به بيمارس��تان نكويی در همين قم بردند. رئيس بيمارستان 
نكويی آقای دكتر امير رفيعی من را به دكتر كريم معتمد در تهران معرفی كرد. پس از مدتی مرا به تهران منتقل 
و در بيمارستان سينا بستری كردند. دكتر معتمد مرد بسيار خوبی بود. غرض اينكه دكتر معتمد تصميم به عمل 
پهلويم گرفت. دستياری داشت از ارامنه به اسم قاراپاتيان. به زبان انگليسی مشغول صحبت شدند. متوجه شدم 
نظر دكتر معتمد عوض شد و گفت صحيح نيست در حالی كه من هنوز تب دارم، به اتاق عمل برده شوم. مقصودم 
اين است كه حتی دكتری به مهارت و علميت او نيز مشورت دستيارش را پذيرفت و مطلب او نيز، امری صحيح بود.«
2. حلقه های گفت وگو، جلسه های گفت وگو در ميان طالب بدين نام خوانده می شود. »گعده« گويش محلی كلمه 

»قعده« می باشد كه در عربی تقريباً به معنای »نشست و جلسه« به كار می رود. 
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كار دستگيرشدگان به اعدام منتهی خواهد ش��د. زيرا در دادگاه های صحرايی تنها يك 
سؤال جواب تا انجام حكم اعدام فاصله است. 

مضطربانه گفتم: »اِه! آقا وای! وای! چی ش��د امش��ب؟!« ايش��ان از من و آقای س��يد 
محمدباقر ابطحی خواس��ت كه همان ش��ب به نجف و منزل آيت اهلل حكي��م برويم و از 
ايشان بخواهيم تا تلگرافی به ايران ارسال كرده و بخواهند كه علمای دستگير شده را به 
عراق تبعيد كنند. من به ايش��ان گفتم: »ما چه رقمی  هستيم كه بخواهيم برويم؟! شما 
هم تشريف بياوريد، ما هم خدمت شما هستيم و با ش��ما می آييم.« گفت اگر بيايد باز 
هم خواهند گفت كه اين كارها را محمد ]آل طه[ كرده اس��ت! گفتم: »شما چه تشريف 
بياوريد و چه نه، باز خواهند گفت كه كار محمد بوده اس��ت!« ايش��ان تس��بيح خود را 
برداشت تا استخاره كند. خوب آمد. گفت كه به منزل می رود تا از آنجا يك اتومبيل تهيه 

كند و ما هم به آنجا برويم. 
من گفتم: »آقا ما اتومبيل داريم« ايش��ان با كمال تعجب گفت: »شما از كجا اتومبيل 
داريد؟!« به ايشان گفتم كه همان عصر، شخصی به نام آس��يد مهدی حائری تهرانی- 
خواهرزاده مرحوم حاج عباس آقا حسينی- از بيروت به كربال آمده است. آسيد مهدی 
كمی  دورتر از ما در صحن بود. بلند شدم و رفتم پيش او گفتم كه امشب اتومبيل او را نياز 
داريم. او هم گفت كه در خدمت است. برگشتم خدمت آقا سيد محمد و گفتم كه اتومبيل 
حاضر است. قرار شد كه ايشان به منزل ما بيايند تا حركت كنيم. ايشان جلو نشست و من 
و دو نفر ديگر از هيئت امنای دارالتبليغ كه از تجار آذربايجان نيز بودند، عقب نشستيم. 
آقا سيد مهدی در بين راه كمی  تند می رفت. آقا سيد محمد چند بار دستش را روی شانه 
سيد مهدی گذاشت و گفت: »آهسته تر! اينجا عراق است و حساب ندارد. شايد يكی از 

همين ماشين های مسلسل دار حكومت مزاحمت ايجاد كند.«
وقتی به نجف رسيديم، مستقيماً به منزل آيت اهلل خويی رفتيم. آقای خويی همانند هر 
شب، در منزل خود جلوس داشت و پذيرای مراجعه كنندگان بود. آيت اهلل شيرازی كنار 
آقای قمی  نشست و من هم كمی  دورتر نشستم. آيت اهلل شيرازی ماجرای مصاحبه علم 
را برای آيت اهلل خويی نقل كرد. حاج آقا روح اهلل شاه آبادی نيز در مجلس حاضر بود و به 
محض شنيدن اين مطلب منقلب شد و شروع به گريه نمود. مجلس نيز منقلب شد. بعد 
از اين آقای خويی فرمود كه به منزل آيت اهلل حكيم كه در آن وقت س��ال در كوفه بود، 
برويم. ايشان نيز يك ماشين از آقايان عرب خواهند فرستاد. من و آسيد محمد شيرازی 
و همچنين آش��يخ نصراهلل خلخالی با اتومبيل خود به سمت منزل آقای حكيم حركت 
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كرديم. آقا شيخ نصراهلل مقسم1 شهريه علما بود و وجهه و شخصيت محترمی  در نجف 
داشت. پسر او هم اكنون در سوريه ساكن است. 

به كوفه رفتيم. در منزل آيت اهلل حكيم را زديم. جوانی بيرون آمد كه او را نمی شناختم، 
شايد يكی از فرزندان ايشان بود. داخل منزل شديم و در اتاقی نشستيم. آيت اهلل شيرازی 
مطلب را به او گفت. جوان پاس��خ گفت: »س��يد نائم« يعنی جناب آقای حكيم خواب 
هس��تند. آقای مرتضوی2 به او گفت اين كار س��اده ای نيس��ت كه بخواهيد بيدارشان 
كنيد. پاسخ داد كه اين كار نيازمند تدبير اس��ت. آقای مرتضوی گفت تا شما بخواهيد 
تدبير كنيد، كار تمام شده است! اما او پاس��خ داد: »اگر تمام شده است كه اناهلل و انا اليه 

راجعون!!«3
به همين راحتی، چنين حرفی زد! به محض آنكه اين را گفت، من فرياد زدم: »ما اينجا 
چه كار می كنيم؟! بلند شويم برويم! اينها منتظر »اناهلل« هستند!« بی خداحافظی از خانه 
خارج شديم. در راه بازگش��ت، يكی از اتومبيل هايی كه آقای خويی قولش را داده بود، 
ديديم. نمی دانم كدام يك از رفقا درون آن بودند. آيت اهلل شيرازی از راننده يعنی آقای 
حائری تهرانی خواست كه برايش��ان چراغ بزند تا بازگردند. من گفتم: »نه! يك ماشين 
هم يك ماشين است و شايد آنها بتوانند اثری داشته باشند.« بعداً خبردار شديم كه حتی 
در را هم به روی آنها باز نكردند!! خدا آيت اهلل ]سيد محمد[ شيرازی را رحمت كند. در 
اتومبيل فرمود: »پدر ما4 هميشه به ما سفارش می كرد اگر من خواب بودم و كسی آمد و 
با من كاری داشت، حتماً مرا بيدار كنيد. برای خوابيدن، در عالم قبر، فرصت زياد است!« 
به منزل آيت اهلل خويی بازگشتيم. در آنجا آقايان اخوان مرعشی، اخوان انصاری، حاج 
محمود زاهدی، آسيد باقر خوانساری حضور داشتند. مشاهده كردم كه آنها با يكديگر 
در حال نجوا و صحبت هس��تند. پس از مدت كوتاهی مشخص شد كه از آيت اهلل خويی 
می خواهند كه به سراغ آيت اهلل سيد محمود شاهرودی رفته و با يكديگر به نزد آيت اهلل 
حكيم بروند. آيت اهلل خويی نزد قصد عزيمت كرد. رو به آيت اهلل ش��يرازی فرمود: »شما 
هم بفرماييد بياييد.« آيت اهلل شيرازی گفت: »آقا ديگر از حد ما گذشت. تا اينجا حد ما 
1. مرحوم شيخ نصراهلل خلخالی مراد است. وی از شخصيت های روحانی موجه و امين در حوزه علميه نجف بود كه 
بيشتر در حوزه خدمات اجتماعی مربوط به طالب و همچنين امور مالی بيوت مختلف مراجع معظم تقليد فعاليت 
می كرد. وی همچنين سرپرستی برخی از حوزه های علميه را نيز بر عهده داشت. وی از نخستين روزهای ورود امام 
به عراق در سال 44، مستقيماً و با تمام توان در خدمت نهضت امام خمينی قرار گرفت و خصوصاً در جهت تقويت 

مرجعيت امام نقش محوری داشت. 
2. آقای مرتضوی در تهران امام جماعت بود. )آل طه(

3. كنايه از شهادت امام خمينی به دست مأمورين شاه.
4. مرحوم آيت اهلل سيد مهدی شيرازی.



30
7

ني
خمي

ام 
ت ام

هض
ت ن

دم
ر خ

د

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

بود كه تمام شد.« 
باالخره اين دو مرجع به خانه آيت اهلل حكيم رفتند. در 
بسته بود و آيت اهلل خويی با عصای خود به در می زند تا 
اينكه در را باز می كنند. داخل رفته و منتظر می نشينند 
تا آيت اهلل حكيم تش��ريف بياورند. گويا پسران آيت اهلل 
حكيم به آنها گفته بودند كه ايشان تازه قصد داشته اند 
بخوابند. به هر حال مطل��ب را بيان می كنند اما آيت اهلل 
حكيم عقيده داش��ت كه مطمئناً حكومت ايران دست 
به اعدام امام نخواهد زد بنابراين نامه و تلگرافی ارسال 

نخواهد كرد. ما نيز به همراه آيت اهلل شيرازی از نجف به قصد كربال حركت كرديم. ابتدای 
صبح بود كه به كربال رسيديم. آيت اهلل شيرازی گفت: »اين گونه، كار به جايی نمی رسد 
و بايد خودمان دست به كار شويم.« نامه ای به عبدالسالم عارف رئيس جمهور وقت عراق 
نوشت و از او خواست كه حكومت ايران را متقاعد كند تا امام را به نجف تبعيد كنند و اين 

گونه مانع اعدام امام شود. 
آيت اهلل شيرازی نامه را توسط حاج حسن شيرازی و چند نفر ديگر به عبدالسالم عارف 
فرستاد. حاج حسن آقا می گفت برای مالقات با عبدالسالم عارف و به منظور اعمال تدابير 
امنيتی حتی جوهر خودكارهای ما را هم خالی كردند! به هر حال نامه به عبدالسالم عارف 
تحويل داده شد. اما عارف پاس��خ داد كه مصلحتی در اين امر نمی بيند و آقای خمينی 
بايستی در داخل ايران بمانند تا بتوانند ملت ايران را نجات دهند. مرحوم حاج حسن آقا 
در منبر و سخنرانی بسيار عجيب بود. به ياد دارم ايشان در يك سخنرانی راجع به حزب 
بعث اين گونه منبر خود را آغاز كرد: »أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق. 
من شر ميشل عفلق!!« ميشل عفلق رهبر و بنيان گذار حزب بعث در خاورميانه بود. آن 
زمان من نيز در دهه دوم عاشورا در منزل آشيخ محمدحسين مازندرانی منبر داشتم و 

اتفاقا پس از بازگشت از نجف به همراه آيت اهلل شيرازی، بايستی به آنجا می رفتم. 

در عراق
به هر صورت من حدوداً 100 روز در عراق ماندم. در طول اين مدت با آسيد محمدكاظم 
قزوينی)ره( آشنا شدم. ايشان فعاليت عجيبی در ارسال كتب شيعه به اقصی نقاط دنيای 
اسالم داشت. البته ظاهر كار به عنوان عام كتاب های اسالمی  بود اما در واقع با كتبی كه 

شهربانی برای علما پيام 
فرستاد كه دیگر نمی توانند 
عليه  روحانيت  سخنان 
حكومت را تحمل كنند. 
آیت اهلل  به  امام  مرحوم 
بهبهانی فرمودند: »اینها 
می خواهند زبان های ما را 
قطع كنند. اگر این  چنين 
باشد وظيفه ما تغيير می كند!«
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در جهان اسالم منتشر می كرد، فرهنگ و منابع شيعی را در اختيار پژوهشگران و علمای 
سراسر اسالم قرار می داد. البته اصل كار از آيت اهلل شيرازی بود. آسيد كاظم مؤسسه ای 
با نام »مكتب رابط النشر االس��المی« ايجاد كرد و اعالم نمود كه همه گونه كتب دينی 
را به رايگان خواهد داد. نه تنها كتاب بلكه حتی تقاضای قلم و كاغذ نيز به اين مؤسسه 
ارسال می ش��د. دقيقا به خاطر ندارم ولی ش��ايد از مراكش، تقاضايی ارسال شده بود تا 
كتاب صحيح بخاری1 تهيه و فرستاده شود. آسيد كاظم به جای صحيح بخاری، كتاب 
شريف وسائل الشيعه، نوشته عالم جليل القدر شيخ عاملی را برای آنها فرستاد و نوشت: 
»إنا مع هذا الكتاب لفی غنی عن أمثال صحيح البخاری« يعنی : »ما )شيعه( با داشتن 
اين كتاب )وسائل الشيعه( از كتبی مانند صحيح بخاری، بی نياز هستيم.« اتفاقاً آنها نيز 
كتاب وسائل را مطالعه كردند و با شگفت زدگی تمام در نامه ای به آسيد كاظم بيان كرده 
بودند: »حقا كه شما با داشتن چنين كتابی، نيازی به صحيح بخاری نداريد!« اين فعاليت 

آسيد كاظم كه گفتم اصل آن برای آيت اهلل شيرازی بود، واقعاً عجيب و تأثيرگذار بود.
آسيد مرتضی قزوينی پسر عموی  آسيد كاظم بود. او نيز در انتشار افكار تشيع تالش 
خوبی داشت. االن هم كه در كربال هس��تند، به منبر مشغول اند. به خاطر دارم در همان 
ايام 100 روزه اقامتم در عراق، ي��ك روز صبح پس از زيارت ح��رم حضرت عباس)ع( 
تصميم گرفتم به مالقات وی بروم. هنگامی كه در را باز كرد به من گفت كه دانشجويی 
سنی در خانه اوست. مشخص ش��د كه او درباره خالد بن وليد كه در ميان اهل سنت به 
سيف االسالم مشهور است، به گفت وگو نشسته اند. آسيد مرتضی نيز از ميان كتب اهل 
سنت )نه شيعه!( مطالبی عليه خالد بن وليد و ابراز كراهت های رسول اكرم)ص( از او را 
به آن دانشجوی سنی نشان می داد. او نيز بسيار متعجب بود كه فردی با چنين سابقه ای 
چگونه در ميان اهل سنت، وجاهت و آبرو دارد! نه تنها آسيد كاظم و آسيد مرتضی بلكه 
حتی پدر آسيد مرتضی آس��يد محمدصادق نيز در اين عرصه فعال بود. البته در دوران 
حزب بعث اين فعاليت ها و مناب��ری با اين موضوعات خطرناك بود. در آخر نيز آس��يد 

محمدصادق توسط حزب بعث دستگير شد و از سرنوشتش اطالعی در دست نيست. 

بازگشت از عراق و بازجویی 
پس از حدود 100 روز ماندن در عراق به ايران بازگشتم. من فروردين سال 42 از ايران 
خارج شدم و شهريور ماه همان سال به ايران بازگش��تم. مرحوم امام دستگير شده و در 

1. مهم ترين منبع روايی اهل سنت. 
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زندان بودند. اعتراض ها، تظاهرات  و تلگراف ها صورت گرفته بود. پس از اين مدت 100 
روزه تصميم گرفتم به ايران بازگردم. برای بازگشت از كمك دايی خود جناب آقای حاج 
وكيل، استفاده كردم. او با رئيس گمرك ايران آشنايی داشت. و هنگامی كه وارد گمرك 
شدم، به طور اتفاقی او را ديدم. خودم را به او معرفی كردم اما او به هيچ وجه اظهار آشنايی 
نكرد. به هر صورت بدون مشكل وارد ايران شدم. اما پس از مدتی از سوی ساواك احضار 
شدم. سرهنگی كه رئيس ساواك قم بود، برای بازجويی از من آمد. سرهنگ ديگری با 
نام ترابی نيز در اتاق بود. او به من اتهام زد كه با جمال عبدالناصر- رئيس جمهور مصر- 
ارتباط داشته و حتی در ديداری به مالقات او رفته ام! به او گفتم: »چناچه من در حدی 
بودم كه می توانستم با كسی مثل رئيس جمهور مصر مالقات خصوصی داشته باشم، در 
آن صورت يك شخصيت بين المللی به حساب می آمدم و يقيناً شما نمی توانستيد به اين 

راحتی من را احضار كنيد!« 
سرهنگی كه كنارش نشسته بود، پرسيد: »اينجا چه مملكتی است؟!« گفتم مشروطه 
سلطنتی است. گفت: »اگر قبول داری كه سلطنتی است بايد قبول داشته باشی كه صالح 
مملكت خويش خسروان دانند!« يعنی هر چه اعلی حضرت می گويد! گفتم: »حاال من 
از شما سؤال می كنم؛ آيا مگر نه اين است كه مش��روطه سلطنتی است؟! يعنی مجلس 
شورای ملی داريم، مجلس سنا داريم و اينها در مجالس خود درباره قوانين و لوايح، شور 
و رأی گيری می كنند ديگر؟!« اين نيز می گفت: »بله همين طور است.« من هم گفتم: 
»پس اگر صالح مملكت خويش خسروان دانند، چرا ما بايد اين همه خرج كنيم كه اينها 
تصميم بگيرند؟! خود شاه بنشيند و طبق صالح مملكت خويش، قانون بنويسد!« او مانده 
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بود كه جواب مرا چه بدهد. می گفت كه شما آخوندها می خواهيد از مردم سلب آزادی 
كنيد. منظورش هم اين بود كه ما- روحانيت- مخالف بی حجابی و مسائلی از اين قبيل 
هستيم. گفتم: »خب اگر از آزادی بخواهيد دفاع كنيد مگر معنای آزادی غير از اين است 
كه مثال اگر من بخواهم يك كلوپ باز كنم و مردم را به حكومت جمهوری تشويق كنم، 
بتوانم اين كار را انجام دهم؟!« سرهنگ عصبانی شد و دندان هايش را به هم فشرد و گفت 
:»اِه! ما دندان های كسی را كه بخواهد دم از جمهوری بزند، خرد می كنيم!« پس از اين به 
آنها گفتم: »من نمی  دانم شما با اين يهودی ها )اسراييل( چه رابطه ای داريد؟! اگر واقعاً 
می خواهيد كه از شهرداری های خارج از كشور كه در كار ش��هری خود موفق بوده اند، 
الگو بگيريد، چرا سراغ لندن يا نيويورك و واشنگتن نرفتيد؟! چرا به تل آويو رفتيد؟! آن 
شهرها كه موفق تر و بهتر بوده اند! چرا دشت های قزوين را به يهودی ها داده ايد تا زراعت 
كنند، مگر ما كش��اورز بيكار نداريم؟! چه حسابی بين ش��ما و يهودی ها )اسراييلی ها( 

وجود دارد؟!«
سرهنگ گفت: »مشخص است س��يد چيزفهمی  هستی!« گفتم: »بله هستم!« گفت: 
»با ما همكاری می كنی؟!« گفتم: »بله! كاماًل آماده همكاری هستم! ولی به يك شرط؛ 
اگر ما به شما گفتيم كه فالنی زنا كرده، به او صد ضربه شالق بزنيد و يا اينكه فالنی دزدی 
كرده، دستش قطع شود. اگر با اين موافقيد، ما هم رفيق شما خواهيم بود وگرنه ما اين 

طرف جوی، و شما آن طرف!!«1

زندانی شدن مرحوم توليت
هنگامی  كه در بهمن ماه سال 41 شاه به قم آمد، نه مرحوم توليت و نه هيچ يك از علما 
به استقبال او نرفتند. يكی از علت های دستگيری توليت كه بعداً اتفاق افتاد، همين بود. 
پس از دستگيری امام در خرداد سال 42، طالب هر شب در حرم حضرت معصومه)س(، 
برای آزادی مرحوم امام، دعای توس��ل برگزار می كردند. به همين دليل، شهربانی كل 
كشور مرحوم توليت را احضار كرد. از او خواس��تند تا جلوی اين مراسم را بگيرد. او نيز 
پاسخ داده بود: »توليت آستانه مقدسه، بدون روحانيت برای من صفر است!« اين ماجرا 

را از زبان خود او شنيدم.
پس از اين ماجرا، آقای مصباح التوليه از توليت حرم عزل و مدتی زندانی شد. در همين 
زمان عموی ايش��ان به رحمت خدا رفت. خانواده او قصد داشتند جنازه را در آستانه به 

1. يعنی ما به راه خود و شما به راه خود، هيچ نوع همكاری بين ما نخواهد بود. 
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خاك بس��پارند. درباری ها 600 هزار توم��ان- به پول 
آن زمان- مطالب��ه كردند. اين مس��ئله باعث ناراحتی 
فوق العاده آنان ش��د. به هر حال جنازه را در قبرستان 
شيخان، دفن نمودند. من كه اين وضعيت را ديدم، نزد 
مرحوم آيت اهلل گلپايگانی رفتم و تقاضا كردم برای آن 
مرحومه در مسجد امام حسن عسگری، مجلس ختمی 
 بگيرند. به ايشان گفتم: »اگر آقای توليت در زندان نبود، 
من چنين پيش��نهادی نمی كردم ولی امروز او نيازمند 
كمك ماست. بنابراين مناسب است شما مجلس عزايی 

برای آن مرحومه برگزار كنيد.« ايشان فرمود: »اگر ما مجلس فاتحه بگيريم، شما منبر 
اين مجلس را تقبل می كنيد؟« من هم پاسخ دادم: »اگر شما دعوت كنيد، بله.« 

من هم طبق وعده ای كه داده بودم، س��خنران اين مجلس عزا ش��دم و باالی منبر از 
خدمات خاندان توليت به حوزه و ش��هر مقدس قم گفتم و تشكر نمودم. به صراحت در 
مورد اين مطالب سخن می گفتم حتی با وجود آنكه خاندان توليت كه به عنوان صاحب 
عزا در جلوی مجلس بودند، از س��خنانم می لرزيدند؛ حتی آنه��ا نيز جرئت گفتن آن را 
نداشتند. اما من در مورد پدر ايش��ان و ماجراهايی كه در زمان رضاشاه ملعون رخ داد، 
سخن گفتم. در آن مجلس خاطره خود را از زمان وفات مرحوم شيخ مؤسس- آيت اهلل 
ش��يخ عبدالكريم حائری يزدی- تعريف كردم. هشت الی ده س��ال بيشتر نداشتم كه 
در روز وفات ايش��ان، در محله چهل اختران ق��م دنبال جنازه می دوي��دم تا آنكه خيل 

تشييع كنندگان وارد خيابان آستانه شد و من ديگر نتوانستم ادامه دهم. 
عصر همان روز در مسجد امام برای آن مرحوم، مجلس فاتحه ای برگزار شد. اما خباثت 
حكومت رضاخانی دوباره خود را هويدا كرد. مأمورانی از طرف شهربانی آمدند تا مجلس 
را به هم بريزند. آنها جلوی چشم مردم، سماور چای را برگرداندند و خالی نمودند. پس از 
آن خطاب به مردم می گفتند: »بلند شويد برويد!« رضاخان به شهربانی دستور داده بود 
تا اجازه برگزاری اين مراسم را ندهند. همچنين دستور داده بود تا حوزه متالشی شود 
و هر كس از هر جايی كه آمده به شهر خود بازگردد! مرحوم آسيد محمدباقر- پدر آقای 
توليت- نامه ای به رضاخان نوش��ت كه: »قربان! اينها عده ای دعاگو هستند، به سياست 
مملكت هم كاری ندارند، اجازه دهيد بمانند.« و اين گونه شده كه رضاخان ملعون دست 
از اقدام خود برداشت. خدمات آقای سيد ابوالفضل توليت به اين محدود نبود. در زمانی 

من  از  فروردین،  دوم  روز 
]حجت االسالم و المسلمين آل طه[ 
دعوت شده بود كه در فيضيه به 
منبر بروم؛ به همراه آقایان انصاری 
قمی  و اشراقی. هنگامی  كه از ميدان 
آستانه به سمت مدرسه فيضيه 
می آمدم، تعداد زیادی كاميون 
ارتشی دیدم كه پر بود از سربازهایی 

كه تفنگ در دست داشتند
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كه قحطی پديد آمده و ارزاق در قم يافت نمی شد، وی زمين های خود را در سمت ديگر 
رودخانه، جايی كه اكنون به خيابان س��عيدی و... معروف است، فروخت. گويا آنها را به 
قيمت 500 هزار تومان فروخت و با اين پول برای مردم فقير قم، ارزاق تهيه نمود. تمام 

اين مطالب را در آن منبر بدون هيچ ترس و هراسی عنوان كردم. 

دیگر خدمات مرحوم توليت 
مدتی بعد يكی از روحانيون به نام آقای ش��يخ مرادی كه در قم از آشنايان ما بود، مرا 
به ری دعوت نمود تا 10 شب سخنرانی كنم. در اتاقی واقع در منزل وی اقامت داشتم. 
آنجا بود كه ش��نيدم مرحوم ابوالفضل توليت از زندان آزاد ش��ده است. از حرم حضرت 
عبدالعظيم)ع( با توليت تماس گرفتم و آزادی او را تبريك و ورودش به قم را خير مقدم 
گفتم. پرس��يدم كه چه زمانی در خانه هس��تند؟ گفت: »برای چه؟« گفتم: »بايد برای 
ديدنتان بياييم، غير از اين امكان ندارد!« گفت: »لطف ش��ما به ما رس��يده، رفاقت اگر 
معنايی دارد برای همين است.« به او گفتم قصد دارم به خانه اش بروم اما او پاسخ داد كه 

امكان ندارد! و او می خواهد به ديدن من بيايد. 
من مالحظه كردم كه خانه آقای مرادی در شأن توليت نيست. به همين خاطر با پسر 
دايی ام آقای ابومحمد وكيلی تماس گرفتم. منزل وی پشت حسينه ارشاد واقع بود. به او 
گفتم كه توليت ميهمان است. تماس گرفتم و آدرس منزل را به توليت دادم. او پرسيد 
كه آيا خانه پله هم دارد؟ زيرا مرحوم توليت، اضافه وزن داشت و باال رفتن از پله برايش 
دشوار بود. به او گفتم يك طبقه بيشتر نيست. او نيز گفت چاره ای نيست و خواهد آمد. 
زودتر از موعد به آنج��ا رفتم. مرحوم توليت هم آمد. تنها ب��ود و حتی راننده هم با خود 
نياورد. داخل منزل شد و ما از او پذيرايی كرديم. در ضمن صحبت به او گفتم: »آقا! شما 
كه پول داری! زمين هم داری! برای مردم فقير قم خانه بساز. البته مجانی به مردم ندهيد 
بلكه اصل اجاره را هم از آنها بگيريد.« گفت: »كار بس��يار خوبی اس��ت اما من حوصله 
مراجعات مردم را ندارم. هر چه الزم داريد را به شما می دهم، شما خود بسازيد.« من هم 
زمين های صفاشهر را از ايشان گرفتم. وی حتی آب آن زمين ها را هم داد. اين خانه ها گاز 
هم داشت با آنكه در آن ساليان، گازكشی معمول نبود. اين گونه بود كه شهرك امام يا 
همان بنياد مسكن، با خانه هايی شبيه به هم و يك طبقه ساخته شد. آقای بهادری هم 

آنجا زمين هايی دارد.
ايشان در خانه آقای وكيلی بودند تا اينكه مقام معظم رهبری، حضرت آيت اهلل خامنه ای 
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هم تش��ريف آوردند. البته قرار هم همين بود كه ايش��ان پس از كاری كه در سازمانی 
داشتند به منزل آقای وكيلی بيايند. اين ماجرا برای قبل از انقالب است. پس از سالم و 
احوال پرسی آقای توليت به آقای ابومحمد گفت كه حرف ها بزنيد و تمام كنيد تا آقای 
خامنه ای صحبت كنند. آيت اهلل خامنه ای هم بياناتی داشتند كه راجع به دعای ندبه و 

مواردی ديگر بود و انصافا مطالب مفيدی بيان كردند. 

آزادی امام از زندان
امام پس از مدتی از زندان آزاد و در قيطريه در حص��ر خانگی بودند. به خاطر دارم كه 
به مالقات ايشان رفتيم و ايش��ان گفتند كه در زندان قصر يا عش��رت آباد، به مدت 24 
س��اعت در زندان انفرادی بودند. پس از آزادی به قم بازگش��تند و درس و بحث خود را 
ادامه دادند. مرحوم عراقی و پس��رش، در فيضيه جشنی برای آزادی امام برگزار كردند. 
پس از اين چيزی به خاطر نم��ی آورم تا اينكه قضيه كاپيتوالس��يون پيش آمد. من در 
مجلس سخنرانی ايش��ان نبودم اما مطلب به من رس��يد كه امام فرموده اند: »اگر يك 
سرباز امريكايی، در ايران مرتكب جرمی  شود، ايران حق محاكمه او را ندارد اما اگر شاه 
اين مملكت در امريكا مرتكب جرمی  ش��د، آنها حق محاكمه او را در خاك امريكا دارند 
و اين يعنی ذلت.« امام بالفاصله به تركيه تبعيد ش��د. اندكی بعد نيز آقا مصطفی را نيز 
دستگير و به ايش��ان ملحق كردند.1 گويا به همين مناسبت بود كه حوزه در تعطيلی به 
سر می برد. پس از مدتی مرحوم آيت اهلل گلپايگانی اعالم كردند كه نمی توان به تعطيلی 
حوزه ادامه داد. ايشان تشبيه نمودند كه نانوايی نمی تواند تعطيل بماند. عده ای خدمت 
ايشان رفتند و خواستند تا نظرشان را تغيير دهند. اما ايشان خيلی محكم بر موضع خود 

اصرار داشتند.  

دستگيری و حبس در زندان قزل قلعه تهران
هنگامی  كه حضرت امام در تبعيد به سر می بردند، دو تن از نمايندگان سنا به نام های 

1. خدا ايشان را رحمت كند. به خاطر دارم در سال 56 در مجلس ختم ايشان در ايران، اين آيه را خواندم: )و من 
يخرج من بيته مهاجرا الی اهلل و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره عليه اهلل( يعنی اگر كسی از خانه خود خارج 
شد در حالی كه به سوی خداوند و رسول خدا هجرت می كند، سپس مرگ او را فرا بگيرد، آنگاه يقيناً اجر او با خدا 
خواهد بود. من در آن مجلس از آقايان علما اجازه گرفتم و گفتم: »و همينطور )الذين أخرجوا من ديارهم( يعنی: 
كسانی كه از ديار خود اخراج شدند« يعنی اين استفاده را كردم كه اين اجر و ثواب الهی برای تنها مهاجرين نيست 
بلكه برای كسانی همچون آقا مصطفی هم هست كه نه به رضايت خود بلكه باالجبار، از ديار خود تبعيد شدند در 

حالی كه در جهت رضايت خداوند و رسولش گام برداشته و در اين مسير به رحمت خدا رفته اند. )آل طه(
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پروفسور جمشيد اعلم و فردی مش��هور به عالمه كه نماينده كرمانشاه بود- در مجلس 
به مرحوم امام جس��ارت كردند. گفته بودند كه امام ِعرق ايرانيت ن��دارد و از اين قبيل 
اهانت ها. آقای فلسفی در مس��جد جامع تهران يعنی مسجد چهل ستون، در اين زمينه 
صحبت كرد. خيل��ی هم تند بود و با اي��ن كار خود روح تازه ای در كالب��د مبارزه دميد. 
ايشان گفته بودند: »به شمشير می توان تكيه كرد اما نمی توان بر روی آن نشست و شما 
)نمايندگان اهانت كننده به امام( بر روی شمش��ير نشستيد!« فردای آن روز در مسجد 
اعظم، مجلس ختمی  برای مرحوم آيت اهلل عبداهلل تهرانی برگزار شده بود و از من دعوت 
ش��د تا به منبر بروم. من روايتی از حضرت امام باقر)ع( را خواندم ك��ه در آن آمده بود: 
»خداوند متعال بر روی زمين بندگانی ساده زيست دارد كه وجودشان مايه بركت برای 
اهل زمين است.« من اضافه كردم: »اگر در فصل تابستان، كسی شاخه ای از درختی كه 
سايه سار مردم از آفتاب داغ است، بكند، ش��هرداری او را مجازات می كند. چرا؟ فقط به 
خاطر اينكه شاخه ای را شكسته و سايه ساری را از بين برده است. اما حال چگونه است 
كه به شخصيتی اهانت می كنند كه يك ملت در زير س��ايه اش زندگی كرده و بهره مند 

می شود؟!«
پس از اتمام مجلس، به منزل آيت اهلل گلپايگانی رفتم زيرا ايش��ان از تهران بازگشته و 
مجلسی نيز در بيت خود داشتند. در آنجا حاج حس��ن آقای مسجدجامعی و جمعی از 
بستگان او نيز حضور داشتند. مسجدجامعی ها بس��يار در قضايای انقالب فعال بودند و 
زحمت زيادی را نيز متحمل شدند. پس از اتمام مجلس، آنها به من گفتند: »حواست را 
جمع كن! امشب منبرت خيلی تند بود.« به هر حال از خانه بيرون آمدم. حاج آقا مهدی، 
آقازاده مرحوم آقای گلپايگانی نيز همراه من بود. تا نزديكی های منزل مرحوم آش��يخ 
عبدالكريم حائری يزدی در حركت بوديم كه ديدم از س��ر خيابان، يك اتومبيل به طور 
آهسته به ما نزديك می شد. از كنار ما رد ش��د. دوستان بارها به من می گفتند كه حس 
شش��م دارم و امور را حدس می زنم. هنگامی كه اتومبيل رد شد، رو به آقا مهدی گفتم: 
»االن است كه شخصی از اين ماشين بگويد كه سوار شوم!« تقريباً 20 متر از ما رد شد و 
توقف كرد. فرد قد بلندی با لباس شخصی پياده شد و گفت: »آقای آل طه! جناب سرهنگ 

)رئيس ساواك قم( شما را خواسته اند.«
آقا مهدی گفت: »حاال نمی شود كه ايش��ان فردا صبح بيايند؟« مأمور پاسخ داد: »نه. 
فقط چند س��ؤال از او دارند.« حاج آقا مهدی از من پرس��يد آيا چيزی الزم دارم يا نه؟ 
من هم گفتم نه و اگر قرار بر اين شد كه بمانم، تلفن خواهم زد كه برايم پتو بياوريد. در 
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ضمن از او خواستم كه به خانواده چيزی نگويد. سوار اتومبيل شدم. مرا به اداره ساواك 
كه در خيابان راه آهن مس��تقر بود، بردند. گويا با ش��خص س��رهنگ تماس گرفتند و 
گفتند: »قربان! سوژه دستگير شد. 8 اكيپ برای اين مأموريت اعزام شده بود!« 8 اكيپ 
فرستاده بودند تا به هر زحمتی شده و هر كجا كه هستم، بتوانند مرا دستگير كنند! در 
بازرسی بدنی، يك ساعت جيبی كه نسبتاً بزرگ بود آنها را به شك انداخت. اين ساعت 
ماجرايی برای خود داش��ت! زمان زيادی را به تفتيش آن مشغول بودند. نمی دانم شايد 
فكر می كردند بمبی، يا گيرنده ای و يا چيز عجيب ديگری در آن بيابند! به هر حال آن را 

به من عودت دادند. تنها يك چاقوی كوچك بود كه آن را پس ندادند. 
پرسيدم آيا قرار است بمانم يا نه؟ گفتند: »بايد تش��ريف داشته باشيد.« گفتم: »پس 
اجازه بدهيد تلفن كنم تا آقا مهدی برايم پتو بياورد.« پاس��خ دادند: »الزم نيس��ت، پتو 
داريم.« هر چند هم پتو و هم بخاری در اتاق وجود داشت، اما هوا بسيار سرد بود. هنگام 
اذان صبح بيدار شدم. بيرون آمدم تا وضو بگيرم ديدم شيرهای آب يخ بسته اند و آبی از 
آن خارج نمی شود. با هر زحمتی بود، شير آبی يافتم و وضويی گرفتم. هنوز نماز نخوانده 
بودم كه شخصی آمد و گفت سريع تر نماز بخوانم زيرا بايد به تهران برويم. گفتم: »مانعی 
ندارد اما من دوايی برای كليه خود دارم كه بايد به طور مرتب آن را مصرف كنم. اين دارو 
را بايد از منزلمان بگيريد.«. به همان سرهنگ كذايی تلفن زد و ماجرا را گفت. آنچنان كه 
از صحبت ها معلوم بود، سرهنگ موافق نبود. مأمور نيز مردانگی به خرج داد و اصرار كرد.1 
مأمور می گفت: »به مريض كه نمی توان گفت دوا نخور!« در آخر سرهنگ پذيرفت و من 
به منزل تلفن كردم و خانم گوشی را براشت. پرسيد كجا هستم. جواب روشنی ندادم و 
تنها گفتم: »احتماالً چند روزی نخواهم بود و االن ش��خصی به خانه می آيد، يك دست 
پيراهن و شلوار، )و چون امكان وضو وجود نداشت( يك كيف خاك تيمم و داروی كليه 
را به او بدهيد.« هنگامی  هم كه با مأمور به خانه رفتم، عيال پرسيد: »شما كه هستيد؟« 

او هم جواب داد: »ما مأمور دولت هستيم.«
پس از اين مرا به تهران منتقل كردند. چنان با س��رعت باال به سمت تهران رفتيم كه 
هنگامی  كه به ميدان راه آهن تهران رسيديم، تازه آفتاب درآمده بود. اتومبيل به سمت 
خيابان پهلوی )ولی عصر كنونی( حركت كرد تا اينكه به قزل قلعه رسيديم. مرا در همان 
بندی بردند كه آقای هاشمی  رفسنجانی و ديگران حضور داشتند. به محض اينكه من 

1. آدم بايد منصف باشد؛ هر جا خوبی وجود داشته باشد، بايد آن را گفت و اگر بدی هم باشد بايد آن را هم گفت. 
)آل طه(
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رسيدم، صداها بلند ش��د كه: »آل طه آمد!« در همين حين 
افسری كه باقی سربازها به او »ساقی« می گفتند آمد. شخص 
بسيار بد اخالق و بد زبانی بود. به سربازها می گفت چرا من را 
به اين بخش آورده اند. مرا به بخش سلول های انفرادی بردند. 
هوا بسيار سرد بود، به حدی كه برف های نشسته بر سقف ها 

و زمين، آب نمی شد و تنها به وسيله باد جابه جا می گشت.
پسر دايی من حاج ابوالقاسم وكيل، در اداره ساواك، رفيق 
و آشنايی داشت و توسط او توانس��ته بود تا در طرف ديگر بند عمومی  حاضر شود و من 
از دريچه اين بند به وسيله پيغام با او صحبت كردم. پرس��يد حالم چطور است؟ گفتم: 
»خوب هستم اما بگو كه من از سرما بسيار رنج می برم.« من اصوالً سرمايی هستم و در 
آن زندان به حدی سرما بر من سخت ش��ده بود كه مدام از خواب می پريدم. مطلب به 
آيت اهلل گلپايگانی رسيد و ايشان پوس��تينی برای من تهيه كرد و به داماد خود مرحوم 
آيت اهلل علوی سپرد. او نيز اين پوستين را به تهران آورد و خدمت آيت اهلل خوانساری آورد 

و ايشان به وسيله شخصی، آن را به من رساند تا از سرما تلف نشوم.
با اين وضعيت عجيب و اين واس��طه های متعدد اين پوس��تين به من رسيد. تازه اين 
وضعيت كسی همچون من بود كه اتفاقاً در نزد آنان محترم بودم. شما حال ديگر زندانيان 
را خود حدس بزنيد. به ياد دارم يك��ی از اهالی جنوب در زندان ناله و فرياد می زد: »چرا 
مرا به اينجا آورده ايد؟! اينجا كه مريض خانه نيست!« اين بيچاره را به اشتباه گرفته بودند 
و آدرس مريض خانه ای را می خواس��ت ولی آنان او را به زندان قزل قلعه آوردند. شخص 

ديگری را نيز به خاطر دارم كه پاهايش را بسيار فلك كرده و بعد آزادش كرده بودند. 
در سلول انفرادی، در همس��ايگی من، جوانی از اعضای سپاه دانش زندانی بود. بعضی 
وقت ها صداهای تق و توق از س��لولش می آمد كه بعداً فهميدم با خود ش��طرنج و قمار 
می كرد! يك بار توانس��تم با او صحبت كنم. از او پرسيدم چرا ش��ب ها تا دير وقت بيدار 
است؟ و اين گونه نماز صبح او قضا خواهد ش��د! او جواب داد كه عمداً اين گونه می كند 
تا به حكومت بفهماند تنها مذهبی ها مخالف آنها نيستند بلكه از ميان افراد بی دين نيز 
مخالفانی دارند! واقعاً تعجب كردم كه شيطان چگونه و با چه توجيهات سخيفی انسان 

را می فريبد! 
در ايام انفرادی، روزی سربازی مسلح برای بردن من آمد. مرا به دفتر زندان برد. شخصی 
در آنجا نشسته بود. از من پرسيد: »آيا می خواهی آزاد شوی؟« جواب دادم: »بله و فقط به 

به هر حال از مرز رد شدیم 
و البته بعداً استعالم به مرز 
رسيد كه جلوی خروج من 
]حجت االسالم و المسلمين 
آل طه[ گرفته شود اما بحمداهلل 
كار از كار گذشته بود و من 

داخل عراق شده بودم
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خاطر مادرم می خواهم آزاد شوم. می دانم كه اكنون بسيار بی تاب است. بنابراين اگر صبح 
آزاد شوم بهتر از ظهر و ظهر بهتر از شب!« گفت: »شما می توانيد آزاد شويد اما ما به شما 
يك شماره تلفن می دهيم و هر زمان كه در دفاتر مراجع مطلبی شنيديد به اين شماره، 
گزارش دهيد! و البته اين كار مجانی نخواهد بود. )يعنی حقوق بگير ساواك می شويد!!(«
به او گفتم: »گوش كن! من 16 سال هم نداشتم كه پدرم فوت كرد. يك عايله 6 نفری 
بر دوش من افتاد. تا االن نيز دو تا از برادرانم را زن دادم و دو تن از خواهرانم را نيز شوهر 
دادم. همه اينها هم از روضه خوانی امام حسين)ع( اس��ت. خانه پدری را برای برادرانم 
گذاشتم و به خانه ای كه اكنون ساكن هستم و شما برای دريافت دارو به آن رفتيد، نقل 
مكان كردم. در اين خانه هيچ قالی نيس��ت و تنها گليم افغانی موجود است!1 ديگر هم 
نمی خواهم از جای ديگری زندگيم تأمين شود!« گفت: »چه اشكالی دارد؟!« گفتم: »از 
قديم گفته اند با يك دست نمی توان دو هندوانه بلند كرد!«2 سرباز را صدا كرد و گفت: 

»آقا را به سلولش ببر.« 
17 روز در س��لول انفرادی ماندم ت��ا اينكه با وس��اطت مرحوم آيت اهلل س��يد احمد 
خوانساری، آزاد شدم. به من گفتند كه پس از خروج از زندان قزل قلعه بايد به دو جا بروم. 
اول به دادرسی ارتش و سپس بايد به منزل آيت اهلل خوانساری بروم. ساختمان دادرسی 
ارتش در خيابان ش��ميران و نزديكی های پل سيد خندان بود. برای من پرونده تشكيل 
داده و سؤاالتی پرسيدند و در آخر گفتند كه به منزل آيت اهلل خوانساری بروم. به منزل 

ايشان رفتم و پس از خداحافظی به قم بازگشتم. 

تقاضای سخنرانی در مجالس وابستگان به حکومت
به خاطر دارم عده ای از نهاوند به قم آمده بودند و شبی در بازار قم، پاسبانی را به قتل 
رساندند. بازاريان نيز در تيمچه بزرگ برای اين پاسبان مراسم ختمی  برگزار كردند كه 
به نظر من يكی از باخت های آنها و نقطه ضعف و منفی بود. زيرا حكومت دوست داشت 
اين القا را به وجود آورد كه مردم از كشته شدن يك پاس��بان و در نتيجه )از اقدام عليه 
حكومت( ناراحت هستند. به هر حال سرهنگ جوادی كه معاون شهربانی قم بود، برای 

دعوت از من برای سخنرانی منبر، به خانه آمد. 
در همان دم گفتم كه نمی توانم زيرا امنيت جانی ندارم. گفت: »يك پاس��بان كش��ته 

1. گليم افغانی نازل ترين گليمی بود كه در مرز ايران و افغانستان و با قيمتی بسيار پايين فروخته می شد! )آل طه(
2. يعنی نمی توان هم در خدمت امام حسين)ع( بود و هم با ساواك همكاری داشت.
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شده و ش��ما نمی توانيد بياييد؟!« گفتم نه امنيت جانی ندارم! گفت: »ما امنيت شما را 
تضمين می كنيم.« اتفاقاً روز قبل از اين، رئيس پليس تهران نيز به قتل رسيده بود. من 
گفتم وقتی رئيس پليس تهران با همه تشكيالتی كه موجود است، امنيت جانی ندارد، 
حال من با اين عبای نازك چگونه می توانم مطمئن باش��م؟!« گف��ت: »اگر اين چنين 
است من وصيت می كنم كه مرا در قبرستان مسلمان ها خاك نكنند!« گفتم: »هر كاری 
دلت می خواهد بكن! اما من امنيت ندارم و نمی آيم.« س��پس ماجرای آقای اش��رفی را 
پيش كش��يدم. او يك منبری از اهالی رش��ت بود كه به خاطر س��خنانی كه گفته بود، 
توسط طرفداران حكومت، چشمش آسيب ديد. با استناد به اين ماجرا گفتم: »اين هم 

نمونه اش! شما چگونه می توانيد جلوی مردم را بگيريد؟« 
در ماجرايی ديگر، مادر رئيس ش��هربانی از دنيا رفت. مرا برای مجلس ختم او دعوت 
كردند. بعد از ظهر بود كه كامكار رئيس س��اواك قم، به درب من��زل آمد. گفت جناب 
تيمس��ار مرا دعوت كرده اس��ت. جواب دادم: »اگر بگويم وقت ندارم كه دروغ گفته ام 
)بنابراين صريحاً می گويم( من نمی توانم بيايم!« هيچ كدام از اين دعوت های حكومتی 
را نپذيرفتم و فقط يك بار به خاطر كشته شدن پاس��بانی به منبر رفتم. اين پاسبان در 
شهربانی خدمت نمی كرد بلكه به شهرداری منتقل ش��ده بود و در جاده تهران از مردم 
عوارض می گرفت. شخصی به نام علی عامری، جنون سرعت داشت و به ايست او توجه 
نكرده و او را زير گرفت. منبر مجلس ختم او را پذيرفتم. يكی از رفقا اعتراض كرد كه چرا 
قبول كرده ام. گفتم برای اين می روم كه از اين مجلس استفاده كرده و به آنان اعتراض و 
انتقاد كنم يعنی به اصطالح به آنان فحش بدهم. در مجلس، فرماندار، رئيس شهربانی، 
رئيس دادگستری، رئيس ساواك و... بودند. بر روی منبر گفتم: »پيش از آنكه آن قاتل را 
تعقيب كنيد، بايد مأمورين خود را تعقيب و مجازات كنيد زيرا اگر شما به وظيفه خود 
عمل كرده بوديد، االن آن راننده بايد پيش از اينها در زندان بود و فرصت چنين قتلی را 

پيدا نمی كرد!« 

شهادت آیت اهلل سعيدی
من با آيت اهلل سعيدی ارتباط داشتم. منزل ايشان در نزديكی های ميدان نو بود. گاهی 
در منزل ايش��ان به منبر می رفتم. به خاطر قضايای مبارزاتی، ايشان را دستگير كردند. 
خبری از او نداشتم تا اينكه ش��نيدم در زندان و بر اثر شكنجه، به شهادت رسيده است. 
در تشييع جنازه او ش��ركت كردم و در همان مراس��م دفن او صحبتی هم داشتم. البته 
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پيش از صحبت هايم، كسی كه شرايط مغزی سالمی  نداشت، ديوانه و خل وضع بود، به 
نزد من آمد و گفت: »بعد از غسلش چندتا ش��الق بهش زدند«. من چنين چيزی را در 
صحبت هايم نياوردم اما بعداً خدمت آيت اهلل گلپايگانی رفتم و درخواس��ت دادم درباره 
مرگ مشكوك ايشان شكايتی ارسال كنند تا در تحقيقات مشخص شود چه اتفاقی رخ 

داده است؟ اما ايشان نپذيرفت. 

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی 
در اين جشن ها رس��وايی زيادی به بار آمد. آيت اهلل گلپايگانی سخت معترض بودند. 
گفته می شد در نمايش��ی كه اجرا كرده بودند، مردی به زنی در يك مغازه تجاوز كرده 
بود!! يعنی تا بدين حد رسوايی به بار آمده بود! به ياد دارم دكتر وفايی كه مدتی در پنجم 
و ششم ابتدايی با هم همكالس بوده و از رفقا بوديم با من تماس گرفت. او رئيس شبكه 
بهداری بود. گفت روبه روی صحن منتظر من خواهد بود. آنجا او را مالقات كردم. گفت 
شخصی از دربار تقاضا دارد تا با آيت اهلل گلپايگانی مالقات كند. متأسفانه نام آن شخص 
در يادم نمانده است. تماس گرفتم اما آيت اهلل گلپايگانی از همان پشت تلفن گفتند كه 
او را نخواهند پذيرفت. دكتر وفايی تقاضا كرد كه حداقل آن شخص با آقا مهدی فرزند 
آيت اهلل گلپايگانی مالقات كند. حاج آقا مهدی نيز قبول نكرد. آقای وفايی درخواس��ت 
كرد كه من بپذيرم آن فرد درباری به منزل من بيايد و صحبت هايش را با من انجام دهد. 

من هم گفتم وقتی آقايان نپذيرفته اند من به طريق اولی نخواهم پذيرفت. 

آیت اهلل آخوند مال علی معصومی 
آيت اهلل معصومی  مردی بسيار شريف، عالم و خوش اخالق بود. وصف ايشان را شنيده 
بوديم اما من تا زمانی كه برای تبليغ به همدان نرفته بودم، از نزديك با ايش��ان آشنايی 
نداشتم. در همدان گويا منبری به دس��ت نياوردم و به قم بازگشتم اما در مالقاتی كه با 
ايشان داشتم خوش  اخالقی ايش��ان را به وضوح درك كردم. آيت اهلل معصومی  در زمان 
آيت اهلل بروجردی مردم همدان را به ايشان ارجاع می داد. روزی برخی از اهالی همدان 
برای حساب وجوهات شرعی به خدمت آيت اهلل بروجردی می روند. آيت اهلل بروجردی، 
آيت اهلل معصومی  را نمی شناخت و در سخن با آنها نيز همين را گفت. آنها نيز صراحتاً به 

ايشان گفتند: »آقا! ما شما را به واسطه ايشان می شناسيم!« 
در گير و دار مبارزات، فرزند آيت اهلل معصومی  دستگير و اعدام شد. من در دهه عاشورا، 
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برای تبليغ به كرمانش��اه رفته بودم. در راه بازگش��ت به قم، 
ساعتی در همدان توقف كردم تا به مالقات آيت اهلل معصومی 
 بروم. خدمت ايشان رفتم تا تسليت خود را عرض كنم. ايشان 
در صحبت هايشان گفتند: »از طرف مقامات باال اينجا آمدند 
و گفتند كه من يك تقاضای عفو برای پس��رم بنويس��م. من 
هر چه فكر كردم مالحظه كردم ك��ه ما اربابی به جز حضرت 
بقيه اهلل)عج( نداريم. اگر قرار باش��د به كسی نامه ای بنويسم 
به او خواهم نوشت. نامه ای برای حكومت ننوشتم و آنها پسرم 

را اعدام كردند.« 
پس از رحلت آخوند مال علی معصومی  به نزد آيت اهلل گلپايگانی رفتم. به ايشان گفتم: 
»آقا اين درست نيست كه آخوند مال علی فوت كرده باش��د و شما برای ايشان مجلس 
ختمی  در قم نگيريد!« اين را گفتم و به اتاق كناری رفتم. طولی نكش��يد كس��ی آمد و 
گفت كه آقا مرا می خواهند. داخل شدم. ايشان گفت: »ما اگر فاتحه بگيريم شما منبرش 
را می رويد؟« گفتم: »اگر شما دعوت كنيد بله.« ايشان هم روزی را مشخص كرد تا در 

مسجد اعظم برای آخوند فاتحه ای برگزار شود. 
در آن زمان حكومت بحث احزاب را مطرح می كرد. حزب مليون، مردم و رستاخيز، نيرو 
جذب می كردند و حتی شاه گفته بود هر كس كه نمی خواهد عضو حزب رستاخيز باشد، 
گذرنامه خود را گرفته و از كشور خارج ش��ود. بر روی منبر اين مسئله را نقد می كردم. 
خاطره ای از مرحوم آقای احمد طباطبايی نماينده م��ردم قم در مجلس ملی )پيش از 
انقالب( نقل كردم. ايش��ان مردی جهانديده و ظريف بود و مدت��ی نيز طلبگی خوانده 
بود. ايشان می گفت روزی در مجلس، دكتر اقبال نخست وزير رهبر حزب مليون، پشت 
تريبون در حال صحبت بود كه نماينده ای از حزب مردم گفت: »آقای اقبال، اين حرف 
من نيس��ت، حرف حزب اس��ت.« آقای اقبال هم گفت: »كدام حزب؟! همان حزبی كه 
يك تابلو دارد و چند صندلی؟!« دكتر اقبال متوجه شد كه حرف بدی زده است بنابراين 
گفت: »فقط حزب شما را نمی گويم، حزب خودمان هم همين طور است!« آقای احمد 
طباطبايی نيز می گفت پس از اينكه چنين جمله ای را ش��نيدم بر ميز كوبيدم و گفتم: 

»آقای دكتر! من اين حرف شما را به عنوان سند عليه خودتان ثبت می كنم!«
من هم همين خاطره را برای مردم تعريف كردم و از دوس��ت ظريف ديگر نقل كردم: 
»صفر به اضافه صفر مس��اوی صفر، صفر ضرب در صفر مساوی صفر، صفر منهای صفر 

شيرازی  محمد  سيد 
برای مبارزات ایران 
كمك های زیادی انجام 
داد. عكس هایش موجود 
است. او جای خود در 
حرم كربال را به حضرت 
امام داد تا ایشان نماز 

بخوانند
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مساوی صفر و صفر تقسيم بر صفر مساوی صفر است!« سپس گفتم: »در قرآن آيه داريم 
كه می گويد:  »و قالت اليهود ليس��ت النصاری علی شیء و قالت النصاری ليست اليهود 
علی شیء«1 در آيه ديگر آمده اس��ت: »قل يا أهل الكتاب لستم علی شيء حتی تقيموا 
التوراه واإلنجيل«2 يعنی:»يهوديان به مسيحيان گفتند شما چيزی نيستيد، مسيحيان 
هم به يهوديان گفتند شما چيزی نيس��تيد! قرآن می فرمايد ای پيغمبر بگو شما هر دو 
چيزی نيستيد! مگر آنكه تورات و انجيل را برپا بداريد« من هم به شما احزاب می گويم 
كه شما هيچ كدامتان چيزی نيس��تيد! حزب مليون چيزی نيست! حزب مردم چيزی 
نيست! حزب رستاخيز چيزی نيس��ت! هيچ كدامتان چيزی نيستيد مگر آنكه به قانون 

اساسی عمل كنيد.«
سپس آنچه را كه از آخوند در مورد نوشتن تقاضانامه شنيدم، در مجلس فاتحه او گفتم. 
پس از آن در خاتمه حرف هايم قصه ای نقل كردم. روزی ارباب��ی به حال احتضار افتاد. 
تمام خدم و حشم را طلبيد و از آنها حالليت طلبيد. همه نيز حالل كردند. آنگاه شتر خود 
را نيز خواست و به او گفت مرا ببخش. گاهی اوقات غذای خوبی به تو ندادم و گاهی بار 
سنگين بر تو گذاشتم. شتر گفت ارباب من تو را نمی بخشم! ارباب گفت چرا؟ شتر پاسخ 
داد تو جرمی  مرتكب شده ای كه قابل بخشش نيست! پرسيد چه كرده ام؟ گفت تو يك بار 
افسار مرا به پشت يك االغ بستی و او را جلودار من قرار دادی! پس از نقل اين قصه گفتم: 
»شما )احزاب و سياسيون( افس��ار اين مردم را به پشت االغ )شاه( بستيد و او را جلودار 

قرار داديد. اين مردم هرگز شما را نمی بخشند!«

کتاب شهيد جاوید
در سال 1350، شيخ نعمت اهلل صالحی نجف آبادی، كتاب جنجالی خود يعنی شهيد 
جاويد را منتش��ر كرد و باعث شد س��ر و صدای زيادی در ميان حوزه و حتی طرفداران 
مبارزه عليه رژيم ستمش��اهی به وجود آيد. من ش��يخ نعمت اهلل صالحی را تا حدودی 
می شناختم و بايس��تی منصفانه بگويم كه ذوق و دقت ادبی خوبی داشت. مثاًل ايشان 
در مورد كلمه »معاويّه« كه به صورت مش��ّدد- كه حتی در ميان طالب نيز رايج است- 
می گفت كه صحيح آن بدون تشديد است و كالم درستی هم می باشد. اما در هر صورت، 
وی كج سليقگی ها و كج انديشی هايی نيز در فهم موضوعات دينی داشت. به عنوان مثال 

1. قرآن كريم، سوره بقره، آيه 113.
2. همان، سوره مائده، آيه 68.
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در تفسير سوره يوسف او نظر خاصی داشت. او معتقد بود كه نظر مشهور اشتباه است و 
شاهدی كه به بی گناهی حضرت يوسف عليه السالم، شهادت داد، يك كودك نبوده بلكه 
يقيناً بايستی انسانی حكيم و بزرگسال بوده باشد و اعتقاد به نوزاد بودن او، اصاًل عاقالنه 

هم نيست! 
اين طرز نگاه كه به اش��تباه آن را عقالنی می خواند مورد قب��ول عامه محققين و علما 
نيست و من همين اشكال را به وی و حتی به ش��ريعتی نيز می گرفتم. آنها به گونه ای از 
عقل صحبت می كردند كه گويی عقل بشر به تنهايی كافی است و نيازی به چيز ديگری 
نيست. شريعتی اعتقاد داشت كه خاتميت در اصل به معنای كامل شدن عقل بشر است. 
بنابراين بشر ديگر احتياجی به نبوت ندارد! من در جلسات خود عنوان می كردم كه بشر 
هيچ وقت عقل كاملی نخواهد يافت و دو داستان نيز تعريف می كردم. می گويند به دليل 
سرمای فوق العاده سيبری، محافظان قصر تزار تنها دو ساعت به نگهبانی مشغول بوده 
و پس از آن، جای خود را با نگهبانی ديگر عوض می كردند. ش��بی تزار روسيه از پنجره 
اتاق خود مشاهد می كند كه يكی از نگهبانان به داخل رودخانه ولگا افتاد. فرصتی نبود تا 
ديگران را خبر كند تا آنها به نجات او اقدام كنند. نقل است شخصاً از اتاق خارج و به داخل 
رودخانه پريد و آن سرباز را نجات داد. تزار به دليل سرمای آن شب، مبتال به سينه پهلو 
شد. آيا كسی می تواند ادعا كند كه اين عمل ش��اه كه ظاهراً به ضرر او نيز منجر شد، از 
روی ديوانگی بود؟! خير، بلكه او كاماًل از س��المت عقل بهره مند بود. داستان ديگر نيز 
مربوط به جنگ جهانی است. نقل می كنند روزی يكی از فرماندهان نظامی  به مالقات 
رئيس جمهور فرانسه رفت تا او را در جريان تلفات اخير جنگی قرار دهد. رئيس جمهور 
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مشغول بازی پينگ پنگ بود و گزارش فرمانده را مچاله كرده و در سطل زباله انداخت! 
آيا كس��ی می تواند ادعا كند كه رئيس جمهور ناقص العقل بوده است؟! خير او سالم بود 
اما عقل برخی اوقات تحت تأثير شهوت و ديگر موانع، به نتيجه اشتباه می رسد بنابراين 
عقل به تنهايی كافی نيس��ت. در ضمن حتی اگر آقای صالحی نجف آبادی، گفتار نوزاد 
در گهواره را در ماجرای حضرت يوس��ف)ع( انكار كند، در مورد س��خن گفتن حضرت 
عيسی)ع( در نوزادی چه می تواند بگويد؟! اين ماجرا به صراحت در قرآن كريم نقل شده 

است. 
اين اشكال يقيناً قابل رفع نيست مگر آنكه كس��ی بگويد كه آيات قرآن بايستی طبق 
عقالنيت فهميده شوند و اگر از روی عقالنيت نبود بايد آن را به ديگر بدهيم. يعنی وضع 
حكومت ما هم االن اينجور اس��ت. ولی آيا صالحی نجف آبادی اين گونه بود؟ نويسنده 
كتاب شهيد جاويد از همين روش استفاده كرد و عقيده داشت امام حسين عليه السالم 
برای كشته ش��دن قيام نكرد بلكه حقيقتاً قصد او از قيام، تحقق حكومت اسالمی  بوده 
اس��ت. البته مرحوم شوش��تری در كتاب ارزنده خود الخصائص الحسينيه نكته زيبايی 
دارند كه می تواند به عنوان جواب شبهات مطرح شده در كتاب شهيد جاويد تلقی شود. 
ايشان می فرمايند يكی از كسانی كه بين ظاهر و باطن جمع نموده است، امام حسين)ع( 
می باشد. يعنی به لحاظ صورت حال و ظاهر، برای تش��كيل حكومت حركت می كنند 
اما باطناً و از روی علم غيب می دانند كه اين حركت به حكومت نمی انجامد و س��رانجام 

كشته می شوند. 
تفكر شيخ نعمت اهلل صالحی به گونه ای بود كه گويا موضوع اعجاز در اين گونه مسائل 
را برنمی تافت! كت��اب او به عنوان يك تحقي��ق عميق در مورد علل قيام امام حس��ين 
عليه السالم چاپ شد اما حتی شخص او نيز اذعان داشت كه نظر وی، احتمالی است كه 
آن را در مورد علل قيام حضرت سيدالشهدا می دهد. انكار علم امام باعث شد كه بسياری 
از روحانيون، خطر تبليغ و شيوع تفكر وهابی گری را در ميان جامعه شيعی ايران احساس 
كنند. زيرا او منكر علم غيب معصومين عليهم الس��الم بود. در ضمن نمی توان ادعا كرد 
كه امام حسين)ع( صرفاً به خاطر دعوت كوفيان به س��مت عراق حركت كرد. زيرا اگر 
چنين بود بايس��تی پس از دريافت خبر شهادت مس��لم و خيانت كوفيان، از حركت به 
عراق خودداری می كردند. بنابراين مطلب ديگری در ميان بوده است و اين گونه نيست 

كه ايشان از فرجام خود و شهادت در كربال بی خبر بوده باشند. 
به هر حال اين بحث ها در آن زمان بسيار داغ بود و عده ای نيز به شخص آقای صالحی 



ش ويژه
بخ

324
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

نجف آبادی اين اش��كال را گوش��زد كرده بودند. 
روزی آقای صالحی به منزلی كه هم اكنون نيز در 
آن ساكن هستم، آمد تا برای آرام كردن فضايی 
كه عليه او ايجاد شده بود، از من كمك بخواهد. 
در بين صحبت هايش اقرار كرد كه پيش از چاپ 
كتاب، عالمه طباطبايی آن را مطالعه كرد و به وی 
گفت كه آن را چاپ نكند! او از من می خواس��ت 
كه با منبری ها صحبت كرده و از آنان بخواهم كه 
س��خنرانی عليه او و كتابش را تمام كنند. من به 
وی گفتم چرا توصيه مرحوم عالمه طباطبايی را گوش نكرده اس��ت؟! پاسخ داد: »مگر 
من مقلد عالمه طباطبايی هستم؟!« من هم گفتم: »مگر منبری ها مقلد من هستند؟!« 
آقای صالحی نجف آبادی در مورد پيامبر عقيده داشت كه ايشان علم به غيب ندارند! 
دليل او نيز اين بود كه پيامبر در جنگ احد به پنجاه تن از مسلمانان كه آنان را بر تنگه ای 
قرار داده بود، گفت: »انكم س��َتظهروَن عليهم ما اِن َصَبرتُم: شما پيروز خواهيد بود اگر 
صبر كنيد.« رسول خدا از آنان خواس��ت كه در اين تنگه بمانند و از آن حراست كنند. 
اما آنها از دستور پيامبر شانه خالی كرده و باعث شدند كه مسلمانان در جنگ شكست 
بخورند. حال آقای صالحی نجف آبادی از اين واقعه و گفتار پيامبر استنتاج می كند كه 
ايشان علم غيب نداشته اند زيرا گفته اند كه پيروز خواهيد شد اما نتيجه جنگ شكست 
بوده است! من به او جواب دادم: »مگر چشم های تو كور شده است؟! اين عبارت شرطی 
»ما ان صبرتم: اگر صبر داشته باشيد« را نمی بينی؟! پيروزی مشروط به اين بود كه آنها 

صبر كرده و به دستور پيامبر گوش می دادند!« 
آقای صالحی می پرسيد آيا عقيده داريد كه پيامبر به زمان دقيق قيامت علم غيب دارد؟ 
جواب دادم: خير. در قرآن داريم: »يسئلونك عن الساعه ايان مرسها قل انما علمها عند 
ربی: از تو در مورد زمان قيامت می پرسند. بگو علم به آن در اختيار پروردگار من است.« 
در روايت هم داريم كه فردی از پيامبر)ص( پرسيد قيامت چه زمانی واقع خواهد شد؟ 
پيامبر به او پاسخ داد: »ما اعددت لها؟ يعنی برای آن چه آماده كرده ای؟« يعنی اين چه 
سؤالی است كه می پرسی؟! قيامت هر زمان كه می خواهد باشد، پنجاه هزار سال ديگر 
يا هر زمان ديگری! تو برای قيامت چه آماده و ذخيره كرده ای؟! آن فرد پاسخ داد: »من 
خدايم را دوست می دارم« پيامبر فرمودند: »هر كس با آن چيزی محشور می شود كه آن 

حجت االسالم و المسلمين آل طه: 
ابتدای صبح بود كه به كربال رسيدیم. 
آیت اهلل شيرازی گفت: »این گونه، 
كار به جایی نمی رسد و باید خودمان 
دست به كار شویم.« نامه ای به 
عبدالسالم عارف رئيس جمهور 
وقت عراق نوشت و از او خواست 
كه حكومت ایران را متقاعد كند تا 
امام را به نجف تبعيد كنند و این گونه 

مانع اعدام امام شود
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را دوست دارد.« بنابراين پيامبر نمی داند كه قيامت چه زمانی واقع خواهد شد.
حال آقای صالحی حرف مرا به عنوان يك اقرار به دس��ت گرف��ت و گفت: »اكنون كه 
مشخص شد، پيامبر از زمان قيامت با خبر نيست، پس از واقعه روز عاشورا نيز يقيناً باخبر 
نبوده است! اين شيوه استدالل آقای صالحی نجف آبادی واقعاً كج سليقگی و كج انديشی 
او را نمايان می سازد. زيرا هيچ منافاتی ندارد كه انس��ان از علم غيب به واقعه ای بزرگ 
همچون قيامت بی خبر باش��د اما از علم غيب به واقعه ای كوچك تر يعنی كربال، اطالع 
داشته باشد. من با يك مثال به او پاسخ دادم؛ گفتم: »به طور مثال بنده از مسافت ميان 
قم تا اصفهان اطالع ندارم اما آيا اشكالی دارد كه در عين حال اين را بدانم كه فاصله بين 
قم و دليجان )در ميانه راه اصفهان( چقدر باش��د؟!« آقای صالحی جوابی نداشت و مرا 

نگاه می كرد.
پس از چاپ اين كتاب و به وجود آمدن جنجال ها، با برخی از دوس��تان در اين رابطه، 
صحبت می كرديم. آنها از روی مثال می گفتند: »اسكناس كاغذی بيش نيست و آنچه 
باعث اعتبار آن می شود پشتوانه آن اس��ت.« بنابراين بايستی اعتبار اصلی كتاب يعنی 
تقريظ و امضای آقايان مش��كينی و منتظری، پس گرفته شود. مرحوم حاج آقا محمود 

يثربی، من، برادرم آقا سيد حسن و چند نفر ديگر، به نزد آيت اهلل مشكينی رفتيم. 
به ايشان گفتم »آقا اگر كتاب اينجا هس��ت، بياورند تا مطالب آن را نشانتان بدهيم.« 
قفس��ه ها را نگاه كردم تا ببينم اين كتاب موجود است يا خير. مالحظه كردم كه ايشان 
سكوت كرده است. گفتم: »اگر در اين خانه، آن كتاب وجود دارد بگوييد بياورند.« به برادر 
خود اش��اره ای كردند و او هم از اتاق كناری كتاب را آورد. من صفحه 6 كتاب را آوردم. 
در آن آمده بود: »روزگاری بر اسالم پيش آمد كه جوان سرمستی )يزيد( زمام كار را در 
دست گرفته و عده ای هم بله قربان گو اطراف وی جمع شده بودند.« او با اين جمالت به 
وضعيت آن زمان حكومت ايران، كنايه می زند و منظور او شاه ايران و نوكران بی ارزشی 

بود كه بله قربان گوی او بودند. 
در حال خواندن بودم كه مرحوم يثربی كتاب را از من گرفت و رو به آقای مش��كينی 
گفت: »اين )نوشته( كس��ی است كه دل شما را برده!« و قس��متی از كتاب را خواند كه 
ماجرای برخورد حر و امام حسين عليه السالم را نقل می كرد. اين ماجرا در همه مقاتل 
و حتی در منابع اهل سنت نيز آمده است. روايت شده است كه امام حسين)ع( و حر هر 
دو قسم ياد كردند. حر قسم ياد كرد كه اجازه نمی دهد ايشان به كوفه رفته يا به مدينه 
بازگردند. امام حسين نيز گفتند كه نه به كوفه و نه به مدينه نخواهند رفت. بلكه به جای 
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ديگری مسافرت خواهد نمود. حر نيز گفت تا زمانی كه دستور از عبيداهلل برسد، با لشكر 
خود همراه آنان باشد.

امام حسين)ع( جانب چپ را انتخاب كردند تا اينكه به سرزمين كربال رفته و خاك آن 
را می بويند و می فرمايند اينجا همان مكانی است كه پيامبر به من خبر داده است. آقای 
يثربی پس از خواندن اين مطالب گفت: »اين هم دليل! انتخاب مسير دليل بر اين بوده 
كه امام حسين به اختيار خود به سمت س��رزمين كربال حركت كرده و از وقايعی كه در 
آينده رخ می داده با خبر بوده اند.« از آيت اهلل مشكينی خواستيم كه به عنوان حكم بوده 
و آقای صالحی را بطلبند تا ما با او مناظره كنيم. اما آيت اهلل مشكينی گفت كه به او كاری 

نداشته باشيم. ما هم از منزل خارج شديم. 
البته آقای مشكينی توسط شيخ محمد يزدی و شيخ مرتضی حائری، وادار شد كه در 
نامه ای امضای خود را پس بگيرد. البته ما به متن و عبارات آن نامه هم اشكال داشتيم! 
در آن نامه آورده بودند كه كتاب را مجدداً مطالعه كرده اند و اين كتاب خالی از اش��كال 
نيس��ت. من در مس��جد اعظم و بر روی منبر مرمری- كه برای اولين و آخرين بار بر آن 
منبر رفتم-گفتم: »يكی از آن دو نفری كه بر كتاب شهيد جاويد تقريظ نوشته اند، آن را 
پس گرفته است و اميدواريم نفر دوم نيز چنين كند اما به هر حال اجازه بدهيد كه ما هم 
اشكال طلبگی به اين نامه داشته باش��يم. ايشان گفته اند كه كتاب اشكاالتی هم داشته 

است. اما كتاب يك اشكال بيشتر ندارد و آن از اول تا آخر آن است!« 
آقای منتظری تا آخر از آقای صالحی حمايت می كرد. حال آيا اين حمايت به دليل آن 
بود كه همش��هری بودند يا خير، اطالعی ندارم. حتی وی را در خانه خود پناه داده بود 
و درس می گفت. پس از فوت وی نيز برای او مجلس ختم گرفت. اين كتاب با مخالفت 
بسياری روبه رو ش��د. به خاطر دارم در منزل عالمه طباطبايی بودم و ايشان با ناراحتی 
گفت: »اينها نمی دانند اين كتاب چه دارد؟! در اين كتاب ادعا شده است كه خداوند، نه 
تكويناً و نه تشريعاً اراده نداشت كه امام حسين كشته و خانواده اش به اسيری برده شوند! 
بنابراين بايد گفت كه اين اتفاق به واسطه مبدأ ديگری غير از خداوند صورت گرفته است! 
و اين يعنی همان ثنوي��ت و اعتقاد به دوگانگی مبدأ خلقت كه در ايران باس��تان وجود 
داشته است!«1 مرحوم ش��هيد مطهری نيز با اين كتاب مخالف بود و عقيده داشت كه 
مطالب آن، مقام امام حسين)ع( را تنزل می دهد. دكتر شريعتی هم با اين كتاب مخالف 

1. متاسفانه حتی مسئوالن امروز نيز در كلماتشان بسيار به واژه ايران افتخار می كنند. مگر ايران منهای اسالم 
و تشيع چه دارد؟! )آل طه(
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بود و البته مخالفتش بر اين اساس بود كه امام حسين اساساً قصد حكومت نداشت و گرنه 
در همان مدينه كه مهم تر و بزرگ تر بوده است، به آن اقدام می كرد. 

آيت اهلل ش��يخ لطف اهلل صافی نيز بهترين رديه را بر اين كتاب با نام شهيد آگاه نوشت. 
آقای اش��تهاردی و محمدعلی انصاری قمی  نيز در رد آن كت��اب تأليف كردند. آيت اهلل 
شريعتمداری از ما حمايت می كرد و ما در منزلشان عليه اين كتاب سخنرانی می كرديم. 
مرحوم آيت اهلل خوانساری نيز در مورد نويسنده اين كتاب سخنی جالب داشت. ايشان 
مرد بسيار عجيبی بودند و احتياط فوق العاده ای در سخن و عمل داشتند. از زبان ايشان 

شنيدم كه گفتند: »)نويسنده كتاب( در قيامت كارش خيلی مشكل است!« 
البته حاميان كتاب ش��هيد جاويد نيز اقداماتی داش��تند. روزی در منزل حاج ش��يخ 
محمد جعفری ورامينی كه از رفقای ما بود، مجلسی داشتيم. در اين جلسه اشخاصی از 
حاميان كتاب نيز حضور داشتند و با ما صحبت می كردند از جمله آقای ربانی شيرازی. 
آنها می گفتند كه روش ما )انتقاد عليه كتاب بر باالی منابر( راهی نيس��ت كه شايسته 
ادامه دادن باشد و كسی آن را تحمل نمی كند. برادر من نيز در آنجا بود و گفت: »باالخره 
ما قمی  هستيم! )يعنی سر اعتقاداتمان هس��تيم(« روزی نيز در منزل آيت اهلل هاشمی 
 آملی، منبر داشتم. ايشان جمعه ها روضه هفتگی داش��ت. كمی  از منبر گذشته بود كه 
آقای عبايی برخاست و به سخنانم اعتراض كرد. مجلس به هم خورد و اجازه ندادند منبر 
را تمام كنم. فردای آن روز، آقای عبايی مرا ديد و عذرخواهی كرد اما من گفتم: »من با 

تو حرف نمی زنم. حرف من در قيامت خواهد بود!« 

کمک های علما به مردم و تبعيدشدگان
تبعيد مبارزين از جمله عواملی بود كه برخالف تصور رژيم شاهنش��اهی، باعث افول 
بيش��تر آن ش��د. زيرا با افزايش تبعيدی ها مردم متوجه می ش��دند كه در اين مملكت 
اتفاقاتی رخ داده و آنها را نسبت به شاه و حكومت ايران بدبين می كرد. البته به تبعيدی ها 
رس��يدگی نيز می ش��د كه عمدتاً از ناحيه مرحوم امام بود. البته ديگ��ر آقايان در زمان 
تعطيلی ها و اعتصابات به مردم كمك می كردند. برای مثال به خاطر دارم در آن زمانی 
كه بازار قم به مدت 80 روز تعطيل ش��ده بود، از طرف آيت اهلل گلپايگانی، از خارج قم، 
نان هايی تهيه می شد و به قم انتقال داده و به زيرزمين منزل من آورده می شد. من نيز 

دسته دسته آن را به مردم می دادم. 
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ورود امام به ميهن و استقبال از ایشان
پيش از ورود امام به ايران و هنگامی كه ايشان در فرانسه بودند، به دفاتر مراجع دو كارت 
ارسال شده بود. اين كارت ها به منظور شناسايی افرادی بود كه برای استقبال از ايشان از 
طرف مراجع در فرودگاه، خدمت امام می رفتند. آيت اهلل گلپايگانی به من فرمودند: »من 
فكر كردم كه شما و آقا جواد )پسر ايشان( برويد بهتر است.« به اين ترتيب من و آقا جواد 
با اتومبيل خودشان، به نمايندگی از طرف آيت اهلل گلپايگانی به تهران رفتيم. هنگامی 
 كه به ميدان آزادی رسيديم، مشاهده كرديم نيروهای مردمی  به اتومبيل های شخصی 
اجازه عبور نمی دهند. با اتوبوس به سمت فرودگاه حركت كرديم. اتفاقاً در اين اتوبوس 

پس از سال ها مرحوم شهيد بهشتی را ديدم. كنار من نشسته بودند. 
به هر صورت به فرودگاه رس��يديم. مقداری در س��الن فرودگاه منتظر شديم تا اينكه 
هواپيمای امام بر زمين نشس��ت. ايش��ان از هواپيما پياده ش��دند و در س��الن فرودگاه 
سخنرانی كوتاهی كردند. پس از اين س��وار بر اتومبيل، حركت كردند. ما هم به بيرون 
آمديم. ايشان به بهش��ت زهرا رفت و س��خنرانی نمود اما ما آنجا نبوديم. فردای آن روز 
آيت اهلل گلپايگانی نامه ای نوش��تند و به من دادند تا به تهران رفته و در مدرسه رفاه آن 
را خدمت امام تقديم كنم. از طرفی، آيت اهلل ش��يخ لطف اهلل صافی گلپايگانی نيز پيامی 

 شفاهی به من سپردند تا به ايشان برسانم. 
وارد مدرسه رفاه شدم. سالن بزرگی داشت. مردم بسياری در طبقه اول ازدحام كرده 
بودند. مرحوم امام در طبقه باال بودند. كنار پله ها ايستاده بودم كه آقای اشراقی- داماد 
امام- را ديدم. من و آقای اش��راقی بس��يار با هم دوس��ت بوديم اما به ه��ر حال من از 
نمك نشناسی خوشم نمی آيد! باالخره مرحوم اشراقی قصد داشت از پله ها باال برود. مرا 
ديد. گفتم: »می خواهم بروم خدمت امام.« پرسيد چه كار دارم؟ گفتم: »نامه آورده ام.« 
گفت: »نامه تان را به من بدهيد من می رسانم.« گفتم: »پيامی  شفاهی هم دارم كه الزم 

است به شخص امام عرض كنم.« چيزی نگفت و رفت.1 
برخالف برخورد آقای اش��راقی، آقای شيخ حس��ن صانعی، هنگامی كه مرا پای پله ها 
ديد گفت: »آق��ای آل طه! چرا آنجا ايس��تاده ايد، بياييد باال.« داخل مجلس كه ش��دم، 
آقای رفسنجانی كنار امام نشسته بود. س��الم كردم و جلوی امام نشستم. سمت ديگر 
امام شخصی نشس��ته بود. او خدمت امام گفت: »آقای آل طه )هستند.(« امام به آقای 

1. اين كار بس��يار مرا ناراحت كرد. از آن لحظه به بعد ديگر با او صحبت نكردم. حتی هنگامی كه ش��وهرخواهر 
وی فوت نمود، از من دعوت شد كه به منبر بروم. در س��خنرانی حتی يك كلمه هم در مورد آقای اشراقی صحبت 

نكردم. )آل طه(
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رفسنجانی اشاره ای كرد و او به كنار رفت. كنار امام نشستم. ايشان گفت: »آه! چرا اينقدر 
موهايت سفيد شده اس��ت؟!« عرض كردم: »)اين مطلب( همان طور است كه ديشب 
فرموده ايد. من هم يكی از همان افراد.« مرحوم امام ديش��ب در مدرس��ه رفاه فرموده 
بودند: »من چهره هايی را می بينم كه وقت رفتن از ايران، موهايشان سياه بود، اما حاال 

كه برگشته ام می بينم موهايشان سفيد شده است!« 
نامه آيت اهلل گلپايگانی را تقديم كردم و در ضمن پيام شيخ لطف اهلل صافی را نيز گفتم. 
ايش��ان گفته بود: »برخی از جوانان و بازاري��ان قم، نزد آقايان مراج��ع رفته اند و اصرار 
می كنند كه به تهران رفته و به ديدن شما بيايند.« مرحوم امام فرمود: »آقای آل طه! نه! 
نه! امروز من در صحنه هستم، )بنابراين( اگر من شكست بخورم، )آنگاه( حوزه شكست 
نخورد.« در ضمن از من خواس��تند كه اين مطلب را به آقايان مراجع هم برس��انم. من 
گفتم: »اگر اين پيام به عنوان اينكه از طرف شماس��ت، باشد« ايشان هم فرمود: »بله از 

طرف من بگو«. 
در همان جلسه، دو تن از نمايندگان سنا نيز آمدند و اس��تعفای خود را به امام عرضه 
داشتند. اما امام فرمود: »ش��ما وكيل و نماينده مردم نبوديد كه بخواهيد استعفا كنيد! 
مجلس، كه مجلس قانونی نبوده!« سپس فرمود: »من بر حسب اختياری كه ملت به من 
دادند و بر حسب واليتی كه دارم، بازرگان را به نخست وزيری نصب می كنم.« اين پيام 

خطاب به همه مجلس بود و من آن را از طرف امام به آقايان در قم، اطالع دادم. 
كمی  بعد برخاستم تا به قم بازگردم و پيام امام را برسانم. هنگامی  كه به قم و در خيابان 
تهران1 رسيدم، ديدم مردم در خيابان جمع ش��ده و شعار می دهند: »بازرگان بازرگان، 
نخست وزير ايران«. در همين خيابان تهران، پياده شدم تا با همان جوان هايی صحبت 
كنم كه به اصرار از مراجع می خواس��تند كه به ديدار امام در تهران بروند. پيام امام را به 

آنها دادم و گفتم: »حق نداريد به آقايان بگوييد بروند تهران.« 

1. ميدان مطهری كنونی. )آل طه( 


