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هفتم محرم سال 42 چگونه بيرجند، حوزه نفوذ خانواده اسداهلل علم 
نخست وزیر شاه به هم ریخت؟! 

»بخشی از خاطرات منتشرنشده آيت اهلل  العظمی امام خامنه ای در مورد 15خرداد سال 42«

1
خاطرات مقام معظم رهبري درباره 15خرداد 42 

مقدمه
و اعلم يا بنی...

استدّل علی ما لم يكن بما قد كان، فإّن األمور أشباه و ال تكونّن مّمن ال 
تنفعه العظه إال إذا بالغت فی إيامه، فإّن العاقل يّتعظ باالداب، و البهائم 

ال تّتعظ إال بالّضرب...2
امام علی)ع(

برای امور واقع نشده به آنچه واقع ش��ده است استدالل نما )با مطالعه 
رخدادها آينده را پيش بينی كن( زيرا امور جهان، همانند يكديگرند، از 
آن اشخاص نباش كه موعظه سودش ندهد، مگر توأم با آزار و رنج باشد؛ 
زيرا انس��ان عاقل، از راه آموزش و ادب پند می پذيرد، اين بهائم هستند 

كه جز با كتك، تعليم نمی بينند. 

تاريخ برای ما مسلمانان، لزوماً گذشته نيست، اگر چه گذشته هم می تواند ماهيت تاريخی 

1 . اين مقاله در فصلنامه 15خرداد، دوره س��وم، س��ال دوازدهم، ش��ماره 43 و 44، بهار و تابستان 94 به چاپ 
رسيده است.

2. امام علی)ع(، نهج الباغه، نامه31. 
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داشته باشد اما تاريخ هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده باش��د، نيست. تاريخ مانند تمامی 
دانش ها در فرهنگ اسامی، جريانی عقانی است كه می تواند در حال و آينده جاری باشد. 
مورخ در نگاه اس��امی به تاريخ، همت خويش را تنها صرف درك خالص رخدادها، يعنی 
دركی فارغ از ارزش ها، اخاق و... نمی كند. چون چنين دركی افسانه ای بيش نيست. بلكه 
در خدمت فرآيند انسانی رخدادهاست. بنابراين از نظر ما تاريخ در خدمت مذهب، اخاق، 

مقدرات ملی، هويت انسانی و اعتباربخشی به نهادهای اجتماعی است. 
اين برخاف فرآيندی است كه غربی ها مدعی هستند، در فهم تاريخ دارند. زيرا عموماً 
متفكرين غربی برای آن كه وارستگی، بصيرت و معرفت عالمانه ای را بر داستان بشری 
تحميل نمايند، می گويند رخدادها را بايد چنان كه هست مش��اهده كرد. يعنی مانند 
فاسفه طبيعت، نخست در مطالعه عالم خارج بايد پديدارها را ورای تمايات اخاقی، 
مذهبی، عائق و سائق محقق مشاهده كرد. ما مسلمان ها چنين تاريخی را اوالً، افسانه و 
فاقد مستندات تاريخی می دانيم و معتقديم كه اين نوع تاريخ تحت تأثير تخيل و ابداعات 
مورخ و خالی از تجربه های بشری است. ثانياً، چنين تاريخی فاقد نشانه است و مسيری 
كه اين تاريخ ترسيم می كند مانند مسيری است كه در آن هيچ راهنما و تابلو و نشانه ای 

برای تنبه و آگاهی انسان وجود ندارد. 
اگر چه موضوع اين يادداشت تبيين اين تفاوت ها نيست ولی مهم ترين دليل برای اثبات 
افسانه بودن اين تاريخ آن است كه بشر از ميليون ها رخداد و ميليون ها انسان در گذشته، 
همه آنها را ثبت و ضبط نكرده است بلكه بر اساس تجربه هايی كه مقدم بر رخدادها است 
)البته اين تقدم، تقدم معرفتی است نه تقدم زمانی( تعدادی از رخدادها و تعدادی از افراد 
را ثبت و ضبط كرده و آنچه ما به نام تاريخ با آن سر و كار داريم همين ثبت و ضبط هاست 
و چيزی فراتر از اينها وجود ندارد كه متن تاريخ ناميده شود. تجربه هايی كه اين رخدادها 
و افراد را ثبت و ضبط كرده اس��ت يا تحت تأثير مذهب، يا تحت تأثير اخاق و يا تحت 
تأثير ساير عايق و سايق انسان ها بودند. پس آن كه می گويد مورخ بايد هم خويش را 
تنها مصروف درك خالص نفس وقايع كند و در خدمت مذهب، اخاقيات، مقدرات ملی 
و تقدس بخش��يدن به نهادهای اجتماعی در نيايد،1 دانسته يا نادانسته تقدس مذهب، 
اخاق و نهادهای اجتماعی را به مورخ منتقل می كند و آرزو دارد كه مورخ مقدس باشد 
تا بتواند نفس وقايع را ورای عايق و سايق خود ثبت و ضبط كند. وجه افسانه ای بودن 
چنين تاريخی همين است. زيرا امور انسانی را كه بسيار پيچيده، متنوع، متكثر، متغير و 

1. جان هرولد پام، مرگ گذشته، ترجمه عباس امانت، تهران، اختران، 1386، ص33. 



21
م...

هلل عل
سدا

ده ا
انوا

ذ خ
 نفو

وزه
، ح

ند
رج

ه بي
گون

4 چ
ل 2

 سا
رم

 مح
تم

هف

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

مملو از احساسات و شائبه های انسانی است به طبيعت صامت و ايستا شبيه سازی می كند 
و مورخی كه نمی تواند فارغ از عايق و سايق خود به ثبت و ضبط رخدادها بنشيند را 
آنچنان مقدس تصور می كند كه گويی روايت های او از رخدادها، به دور از ش��ائبه های 

ايدئولوژيك، مذهبی، مقدرات ملی و اخاقی است. 
با تفاصيل مذكور در غرب معنای تاريخی شامل سه ساحت متمايز است: 1. تاريخ به 

مثابه خاطره، 2. تاريخ به مثابه پيوستگی، 3. تاريخ به مثابه شناخت.
در تبارشناسی تاريخی و مبانی فلسفی آن سه مفهوم در ساحات متمايز تاريخ توليد 
معنا می كند: مفهوم واقعي��ت، مفهوم هويت و مفهوم حقيقت. متفك��ران غربی عموماً 
معتقدند كه هر س��ه مفهوم كاربردی با س��احت های متمايز تاريخ در غرب در تقابل با 
هم هستند؛ يعنی به نظر آنها نخستين كاربرد كه عبارت اس��ت از كاربرد تمسخرآميز 
و ويرانگر واقعيت، در تقابل با درونمايه تاريخ ب��ه منزله خاطره قرار دارد. دومين كاربرد 
تجزيه كننده و ويرانگر يعنی هويت در تقابل با تاريخ به مثابه پيوستگی و يا سنت ها قرار 
دارد و س��ومين كاربرد قربانی كننده و ويرانگر يعنی حقيقت در تقابل با تاريخ به مثابه 

شناخت قرار می گيرد.1 
از نظر فوكو كاربرد اول به ما هويت های يدكی ارزانی می كند. هويت هايی كه به ظاهر 
فرديت يافته تر و واقعی تر از هويت اصلی اس��ت اما فريبی بيش نيست و اين جايگزينی 
فقط يك تغيير چهره كاذب اس��ت. كاربرد دوم تاريخ چيزی جز تجزيه سيس��تماتيك 
هويتمان و س��ومين كاربرد تاريخ نيز چيزی جز قربانی كردن س��وژه شناخت در پای 
حقيقت نيست. همان طور كه ماحظه می شود، هدف تبارشناسی تاريخی در غرب به 
هيچ عنوان بازيابی هويت ها نيست بلكه بر عكس سرسختی در امحای اين هويت هاست. 
اين تاريخ به تعبير فوكو در پی آن نيس��ت كه كانون های يگانه ای را كه از آن می آييم و 
وجدان ما از آن ارتزاق می كند دريابد، بلكه به دنبال آن است كه ناپيوستگی هايی را كه 

ما را درمی نوردند آشكار كند.
به عبارت ديگر در اين تاريخ وجدانی وجود ندارد كه با تكيه بر مبانی فلسفی آن، گذشته 
و حال مورد بازخوانی ق��رار گيرد. غربی ها از تاريخی كه م��ا را حواله به وجدان عمومی 
می دهد، تحت عنوان تاريخ »عتيقه جو« ياد می كنند. تاريخ عتيقه جو پيوس��تگی هايی 
را بازشناسی می كند كه اكنون در ما ريش��ه دارد. پيوستگی سرزمين، پيوستگی زبان، 

1. ميشل فوكو، نيچه، تبارشناسی، تاريخ، حقيقت و قدرت، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، به نقل از: 
الرنس كهون )1387(، از مدرنيسم تا پست مدرنيسم، ويراسته عبدالكريم رشيديان، تهران، نی، ص388. 
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پيوستگی شهر و مكان و هر نوعی از پيوستگی كه ما را در خود حفظ و تعريف می كند. 
اين تاريخ از نظر غربی ها به نام پايبندی و وفاداری به وجدان عمومی و قوانين متصل به 
اين وجدان، جلوی هر آفرينشی را می گيرد. يكی از داليل عمده تأخير تاريخی وجدان 
عمومی در غرب، همين گسستی است كه در مفهوم تاريخ در فلسفه غربی وجود دارد و 

تاريخ نسبتی با واقعيت، حقيقت و عدالت ندارد. 
تاريخ از نظر فرهنگ اسامی متعلق به ساختی است كه عرصه اش را نه زمانی همگن 
و تهی، بلكه زمانی آكنده از لحظه ه��ای اكنون و آينده پی ري��زی می كند. تاريخ حكم 
گذش��ته ای را دارد كه معرفتی از لحظه اكنون و آينده، آن را از پيوس��تار گذشته جدا 
می كند و در زمان حال و حتی پيش بينی رخدادهای احتمالی آينده معناآفرين می سازد. 
اين آن معنايی است كه می توان از كام موال علی)ع( در وصيت به فرزندش امام حسن 
مجتبی)ع( استنباط كرد. آنجايی كه می فرمايد: برای امور واقع نشده به آنچه واقع شده 
استدالل نما زيرا امور جهان همانند يكديگرند. برای ما اگر چه هر گذشته ای تاريخ نيست 
اما تمام گذشته نيز تنها حديث كنجكاوی، آرزومندی و يا امری احساساتی نمی باشد. و 

تاريخ هميشه زنده و معناآفرين است.
برای ما مس��لمان ها، تاريخ پايبندی و وفاداری به وج��دان عمومی و قوانين متصل به 
اين وجدان اس��ت و آفرينش جديد در تاريخ از همين معنا نشئت می گيرد. رخدادها به 
همين اعتبار پيوسته بازخوانی می شوند و اين بازخوانی های مستمر باعث می شود كه 
رخدادهای متصل به اين وجدان، از نو وارد صيرورت زندگی در زمان حال و فهم امكان 
دگرگونی های آينده ش��ود. تاريخ به اين دليل واقعی اس��ت كه پيوستگی و هدف داری 
حيات و س��نت های حاكم بر آن را در وجود اجتماعی ما وارد می كند و دانش��ی دارای 
چشم انداز اس��ت. يعنی خاس��تگاه تبارشناس��ی ارزش ها، اخاق، فراز و فرود جوامع، 
خدمت ها و خيانت ها، عظمت و ش��كوه فرهنگ ه��ا و علل زوال و انحط��اط تمدن ها و 
فرهنگ هاست. پاره ای اوقات بازخوانی بعضی از رخدادها به ما امكان می دهد كه در زير 
شكل واحد بعضی از ويژگی ها، كثرت و تكرارپذيری رويدادها را بازيابيم و از نتايج آنها 

عبرت بگيريم و با امكانات آنها، گشودگی های جديدی ايجاد كنيم. 
پاره ای اوقات تحول يك گونه از رخدادها به سرنوش��ت يك ملت پيوند می خورد و با 
دنبال كردن خط س��ير پيچيده بعضی از رخدادها از پراكندگی پيش��امدها، انحرافات، 
دگرگونی ها، خطاها و حتی اشتباهات محاسبه ها و ارزيابی ها جلوگيری به عمل می آيد. 
قيام 15خرداد س��ال 1342 از اين جهت برای ملت ايران، مبدأ تبارشناس��ی تحوالت 



23
م...

هلل عل
سدا

ده ا
انوا

ذ خ
 نفو

وزه
، ح

ند
رج

ه بي
گون

4 چ
ل 2

 سا
رم

 مح
تم

هف

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

سياسی اجتماعی دوران معاصر است. بازخوانی اين رخداد از زوايای مختلف و از ديدگاه 
ش��خصيت هايی كه خود به نوعی در بروز و ظهور و تداوم آن نقش داش��ته اند هميشه 

لذت بخش و معناآفرين است.
آنچه در دنباله اين يادداشت ارايه می شود بخش��ی از خاطرات شخصيتی است كه از 
ابتدا در شكل گيری اين رخداد و تأثيراتش بر دگرگونی های تاريخ معاصر ايران حضوری 
زنده و فعال داشته است و اكنون خود نگهبان درخت ستبر و تنومندی است كه از نهال 
قيام 15خرداد به وجود آمد. نهالی كه وقتی خمينی كبير در ش��وره زار نظام مشروطه 
سلطنتی در جامعه ايران غرس می كرد شايد كس��ی اميدی نداشت كه روزی اين نهال 

درخت تنومند و سر به فلك كشيده ای شود.
حض��رت آيت اهلل العظمی امام خامنه ای در اين خاطرات ش��رايط س��خت و نفس گير 
نضج گيری نهضت امام خمينی را در جای جای فضای سنگين و تيره نظام شاهنشاهی 
به زيبايی ترسيم می كند. شايد امروز نسل جوان ما نتواند به درستی تصوير كند كه زنده 
نگه داشتن روزنه های اميد در قلب ملتی كه سال ها رنج تحقير و سرافكندگی را تجربه 
كرده و از تمامی گروه ها و جريان هايی كه وعده تغيير را داده ولی خود به نحوی كارگزار 
رسمی و غير رسمی اين شرايط نفس گير ش��ده اند، چه كار طاقت فرسايی بود. اما رهبر 
عزيز ما در اين خاطرات نش��ان می دهد چگونه با دس��ت خالی و بدون پشتوانه حزبی و 
گروهی و س��ازمانی نفس های گرم و پيامبرگونه امام خمينی و ي��اران او حتی النه امن 
گرگ های درنده س��لطنت پهلوی در جايی مثل بيرجند و قائنات را كه ملك خصوصی 
نخست وزير شاه، يعنی اسداهلل علم تصور می شد را از هم می پاشد و دل جوانان بيرجندی 

را با انقاب خمينی پيوند می زند. 
خاطرات زير بخش��ی از مصاحبه اختصاصی حجت االس��ام والمسلمين سيد حميد 
روحانی با رهبر عظيم الش��أن انقاب اس��امی حض��رت آيت اهلل خامن��ه ای در دوران 
رياس��ت جمهوری در دهه 60 انقاب اسامی اس��ت كه برای اولين بار منتشر می شود 
و اميدواريم كه نكات ظريف و دقيق اي��ن مصاحبه برای جوانان اين م��رز و بوم و برای 
دولت مردانی كه هنوز به داش��ته ها، توانايی ها و اس��تعدادهای اين ملت و نصرت الهی 
اعتماد ندارند و تصور می كنند كليد گشودگی زندگی مردم در خارج از مرزهای كشور 

قرار دارد، عبرت آموز و راهگشا باشد. 
فصلنامه پانزده خرداد



ش ويژه
بخ

24
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

15 خرداد: چگونه وارد ماجرای 15خرداد شديد؟ 
ماجرای 15خرداد 42 در زندگی من به اين شكلی است كه عرض می كنم. ماه محرم 
كه ش��د امام يك برنامه ريزی كرده بودند كه ما البته از تفضيات آن برنامه ريزی مطلع 
نبوديم. لكن هر كسی از طلبه ها كه به ايشان نزديك بود و با ايشان خداحافظی می كرد 
و می رفت، مأموريتی ايش��ان به او می داد، يك چيزی به او می گفتند. من رفتم ايش��ان 
گفتند كه شما برويد مشهد، يعنی خودم هم می خواستم بروم. ايشان گفتند برويد و اين 

پيغام ها را ببريد. 
سه تا پيغام بود؛ دوتايش مربوط می شد به دو نفر از علمای بزرگ مشهد يعنی مرحوم 
ميانی و مرحوم حاج آقا حسن قمی و يكی هم مربوط می شد به همه علمای مشهد. آن 
كه مربوط به همه علمای مشهد بود اين بود كه من بروم خطر اسراييل در ايران و تسلط 
آن بر رژيم ايران و اينها را بگويم و علما را توجيه كنم كه اينها دارند اين كارها را می كنند. 
چنين می كنند؛ چنان می كنند. گفتند البته بگوييد اسراييل بر همه امور ما مسلط است. 
موارد اقتصادی دست اوست؛ سياس��ت ما توی مشت اوست. از اين حرف ها؛ دو تا پيغام 
بود كه قرار شد روز هفتم محرم همه منبری ها مطرح كنند. اول، مسائل مدرسه فيضيه را 
بيان كنند. دوم، اينكه روز نهم محرم هيئت های مذهبی و سينه زنی ها نوحه هايی را در 

اين رابطه بخوانند و اين را گفتند كه برويد بگوييد اين كارها انجام بگيرد.
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 البته فكر می کنم قبل از محرم بود. 
حتماً قبل از محرم بود كه من از قم خارج 
شدم. معموالً ما چند روزی به تعطيلی مانده 
بود از قم می رفتيم طرف مش��هد كه من از 
آنجا بتوان��م بروم منبر يا جايی مس��افرت. 
من رفتم مش��هد و تماس گرفتم با آقايون 
و پيام ه��ا را اباغ ك��ردم. البته در حاش��يه 
اباغ پيام يك��ی، دوتا خاطره اس��ت كه بد 
نيست عرض كنم. يكی اين كه وقتی خدمت 
آقای ميانی رفتم، )می دانيد، آقای ميانی 
من را ش��اگرد خودش و نزديك به خودش 
می دانست، من به آقای ميانی واقعاً ارادت 
داشتم، حتی تا چند سال بعد از آن هم من 
به ايشان خيلی عاقه داشتم. ايشان همان 
وقت به من اجازه روايتی داده بود يعنی من 
سال 37 كه می خواستم از مشهد بيايم قم، 

ايشان برای من اجازه روايتی نوش��ت و من از قم با ايشان مكاتبه می كردم و ايشان نامه 
برای من می نوشت من هم برای ايشان نامه می نوش��تم. با اينكه من بچه طلبه ای بودم 
خيلی به من لطف داشت. خيلی زياد( وقتی رفتم ايشان گفت قم چه خبر است؟ گفتم 
كه آقای خمينی به شما پيغام دادند كه عرض می كنم. تا گفتم كه منبری ها روز هفتم 
محرم؛ ايش��ان گفتند كه نه، نه روز نهم محرم، من اين را قبًا گفت��ه ام روز نهم محرم؛ 
من اين را قبًا پيغ��ام داده ام من به آقای خمينی امر كردم، به آقای ش��ريعتمداری امر 
كردم، به آقای گلپايگانی امر كردم به همين آقای نجفی امر كرده ام؛ تعبير امر كردن را 
آورد كه بايستی اين كار انجام بگيرد. يعنی هفتم محرم نه، بلكه نهم محرم. می خواست 
بگويد من اين را پيشنهاد كرده ام. من ش��روع كردم با ايشان بحث كردن كه نهم محرم 
مناسب نيست زيرا كه مردم حوصله منبر ش��نيدن ندارند و تبيين 15خرداد كه هدف 
اصلی ماست انجام نمی گيرد. ديدم نه خير، ايشان آماده نيست كه گوش بكند و خيلی 
مشتعل شدم. اولين چيزی كه مرا ناراحت كرد اين تعبير امر كردم بود. چه لزومی داشت 
ايشان بگويد! اگر می گفت عرض كردم شايد من همان امر كردم را تلقی می كردم، لزومی 

خالصه من آن روز منبر رفتم و درباره 
اهداف دشمنان اسالم صحبت کردم و 
گفتم که قصدشان محو اسالم است و 
اسالم بزرگترین مانع برایشان در راه 
اهدافشان است و به قدر چند دقيقه در 
این باره صحبت کردم و بعد مطلب را به 
مدرسه فيضيه رساندم، گفتم همان خط 
مشی بود و همان جریان بود که منتهی 
شد به اینجا که در یک روز مقدس 
در مدرسه فيضيه در خانه طالب در 
خانه امام صادق بریزند کماندوها 
چنين بکنند و چنان بکنند؛ از آتش زدن 
عمامه، از آتش زدن قرآن، از وسائل 
طالب آنچه را که دیده بودم و شنيده 
بودم همه را بيان کردم. ضجه مردم بلند 

شد، مردم گریه کردند و غوغایی شد 
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نداشت كه ايشان تكلم به اين كلمه بكند. اين بود كه از پيششان آمدم بيرون و به آقای 
قمی هم مطلب را گفتم ايش��ان هم آماده بود و قبول كرد و خودم رفتم برای مسافرت 
منبر. شهری كه انتخاب كردم بيرجند بود. آن وقت نخست وزير اسداهلل علم بود كه اهل 
بيرجند بود. نه به معنای الفتی از دور به موطن خودش، نه؛ آنجا پايگاه و محل قدرت و 
نفوذ علم و خانواده علم بود. كل اين منطقه و تمام شهرهای آن )چون بعداً چند سفر به 
بيرجند رفته ام، ماه های متمادی شايد من آنجا بودم( مردمش، در مشت علم و خانواده 

علم بودند. اينها امرای بيرجند بودند. 
نمی دانم روز اول محرم بود يا روز قبل از محرم؛ در مسجدی در بيرجند، خطيبی به نام 
علم خطبه می خواند و من يادم است كه خود من در آن جلسه شركت كردم. نمی دانستم 
چه خبر است. گفتند كه خطبه می خوانند. نمی دانستم خطبه چيست. رفتم ديدم بله، 
طبق س��نت های قديمی خطيبی رفت باالی منبر در حالی كه همه منبری ها و علما و 
همه جمع بودند مرحوم آيتی يكی از علمای بزرگ خراسان بلكه ايران محسوب می شد 
و در بيرجند ساكن بود )شيخ محمدحس��ين آيتی(1 عرض كنم كه ايشان هم توی آن 

جلسه شركت داشتند.
خطبه به نام اسداهلل علم خوانده ش��د. از جمله تعبيراتش اين بود كه صاحب الصيف و 
القلم اميراسداهلل خان علم؛ يك چنين نفوذی علم آنجا داشت و وكيل می شد بعد هم كه 
نخست وزير شاه شد. خوب طبعاً آنجا محل قدرتش بود. باغ های متعددی داشت. خودش 
و خانواده اش اماك وسيعی در منطقه بيرجند داشتند. تمام اماك منطقه بيرجند نه 
فقط اطراف بيرجند بلكه منطقه قائنات تا نزديك بلوچستان و زابل در اختيار خانواده علم 
بود. حتی آب رودخانه هيرمند را كه در زابل هست آنها به نحوی می خواستند بكشانند 
بياورند در اماك خودش��ان در منطقه و همين كار را هم مقدماتش را شروع كردند كه 

خدا فرصتشان نداد يعنی از آن بهره نبردند. 
دشت عظيم زابل را اينها به اين ترتيب خش��ك كردند و ده ها روستا را خالی از سكنه 
و غير معمور كردند به خاطر اينكه آب را بياورند به زمين های ش��خصی خودشان. يك 
چنين قدرتی آنجا داش��تند. ش��اه هم هر وقت كه می خواست يك اس��تراحت كامل و 
بی دغدغه ای بكند هر چند وقتی بلند می شد با طياره می رفت بيرجند. در بيرجند باند 

1. شيخ محمدحسين آيتی، در سال 1310 قمري )1271 شمسي( در روستاي مهموئي بيرجند متولد گرديد. 
پس از تحصيات مقدماتي در بيرجند عازم مش��هد، اصفهان و نجف اشرف ش��د و پس از 5 سال از دست علماي 
مشهور آن زمان اجازه اجتهاد گرفت. در سال 1303 به بيرجند بازگشت و تا آخر عمر يعني سال 1350، در بيرجند 

صرف نظر از تدريس و موعظه و اقامه نماز جماعت، آثار قابل توجهی از نظم و نثر نيز از خود به يادگار گذاشت.
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فرودگاه داشت؛ در حالی كه شهرهايی كه بزرگتر از 
بيرجند هم بودند در آن حول و حوش باند فرودگاه 

نداشتند.
اين فرودگاه اختصاصی بود. ش��اه می رفت آنجا 
و به صورت افسانه ای از ش��اه پذيرايی می شد. )آن 
طور كه من شنيدم(؛ به همين خاطر من بيرجند را 
انتخاب كردم. برای اينكه فكر كردم اينجا يك نقطه 
مهمی است و می شود اينجا كاری انجام بدهم. رفتم 
بيرجند، روز سوم محرم بود كه وارد بيرجند شدم. 
موقعی كه وارد شدم يكی، دوتا مجلس منبر رفتم. 
مرحوم آيتی بيرجند نبود. آيت��ی با من هم خيلی 
دوس��ت بود. شيخ آيتی كه االن اس��مش را آوردم 
مايی هم خيلی فاضل بود، هم بسيار خوش ذوق، 

شاعر، اديب، لطيف، اهل جلسه و گفت و ش��نود كه من چند سال قبل كه بيرجند رفته 
بودم با ايش��ان فوق العاده مأنوس بودم تا می رفتم بيرجند ايش��ان می خواست كه من 
بروم پهلويش بنشينم و می رفتيم بحث داشتيم، جلسه داشتيم؛ هر جا می رفتيم با هم 
می رفتيم. البته از نظر س��نی جای پدر من بود. يعنی ايش��ان آن وقت نزديك 75 سال 
سنش بود. عرض كنم كه ايشان رفته بود مشهد برای عمل كردن چشمش؛ در بيرجند 
نبود. اما آقای سيد حسن تهامی1 كه او هم عالم ديگری بود كه رقيب آقای آيتی بود افضل 
از آقای آيتی بود، او آنجا بود. بد نيست اينجا به مناس��بتی از شخصيتش اسم بياوريم. 
ايش��ان يك مای بزرگی بود كه اگر در تهران ساكن می ش��د، يقيناً اول شخص تهران 
بود. از لحاظ علمی و روحانی شاگرد نائينی بود. در نجف سال ها مانده بود درس خوانده 
بود. قوی و مجتهد و با ذوق بود. شاعر نبود البته به ياد ندارم كه شعر از ايشان صادر شده 
باش��د اما از ادبيات و فرهنگ و معلومات عصری مطلع بود و مسائل جهانی و سياست را 
1. مرحوم حضرت آيت اهلل سيد حسن تهامی از فرزندان امامزاده حضرت سيد مرتضی)ع( و يكی از علمای بزرگ 
تشيع و از مفاخر برجسته حوزه علميه نجف و از شاگردان نخبه آيت اهلل نايينی و مرحوم ميرزا شيرازی دوم بود. وی 
در سال 1314ه.ق )1276ه.ش( در بيرجند متولد شد. به دليل هوش و استعداد خارق العاده در شش سالگی قرآن 
را صحيح و فصيح فرا گرفت. آيت اهلل تهامی پس از سپری كردن تحصيات علوم دينی در بيرجند، مشهد و نجف 
به عالی ترين مراتب اجتهاد نائل آمد و تصديق خويش اجتهاد را از حضرات نائينی و اصفهانی و ساير آيات و حجج 
آن  زمان دريافت نمود. آنگاه به تقاضای مردم جهت تروي��ج دين مبين و خدمت به خلق وارد موطن خود بيرجند 
شد. ايشان با تأسيس مدرسه علميه معصوميه، تقويت حوزه علميه را وجهه همت خويش قرار داد و طابی فاضل 

و سخنور و دانشمندانی برجسته تحويل اجتماع داد.

صبح بعد از نماز نشسته بودم داشتم 
تعقيبات نماز می خواندم که دیدم 
مأمور آمد و گفت آقا بفرمایيد 
برویم شهربانی، گفتم برای چه 
شهربانی؟ گفت برای چی را بعداً 
به شما می گویم... بعد دو رکعت 
نماز استخاره خواندم و صد مرتبه 
»استخيراهلل برحمته خيره فی عافيه« 
را گفتم... روایت دارد که آنچه خير 
و صالح است بر قلب انسان و به 
زبان انسان جاری می شود و نمازش 
را خواندم و بنا کردم استخيراهلل را 
گفتن و بعد با مأمور راه افتادم رفتم
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می شناخت، چيزها كه آقای آيتی از آنها بی نصيب بود. 
يك برادر از خود كوچكتری هم داش��ت به ن��ام آقای فرزان؛ س��يد محمد فرزان1 كه 
شايد شنيده باشيد. او هم شخصيت بزرگی بود. فرزان را روشنفكران و ادبای اين كشور 
می شناختند و به او ارادت و احترام زيادی قائل هستند. االن شما به هر يك از اين ادبا و 
محققان ادبيات كشور اس��م آقای فرزان را مطرح كنيد با احترام زياد از او ياد می كنند. 
فرزان برادر آقای تهامی بود. اين دو برادر هر دو فوق العاده بودند. منتهی فرزان در ادبيات 
و هنر و شعر و نثر و اينها مسلط بود و كسی است كه در ترجمه ابوالقاسم پاينده از قرآن 
چند هزار غلط گرفته چند هزار غلط كه در مجله راهنمايی چاپ می شد؛ در دقت نظر 

يك چيز عجيبی بود.
به هر حال آقای تهامی در بيرجند ساكن بود و اين سالی كه دارم می گويم سال 42 بود. 
رفتم بيرجند ايشان خوش بختانه حضور داشت، من هم از محبت ايشان بی نصيب نبودم 
اما روابط ما آنقدری كه با آقای آيتی گرم بود با ايشان گرم نبود. اين دو نفر با هم بسيار 
بد بودند. زمان مصدق آقای آيتی مصدقی شده بود، ايش��ان به اصطاح ]اميراسداهلل[ 
علمی شده بود. بعد شاهی ها و علمی ها با ايشان خيلی بدرفتاری كرده بودند و اين موجب 
شده بود كه ايش��ان برگش��ته بود و با آنها مخالف بود. چون الزم می ديدم آنجا كسی از 
من حمايت كند چون می خواس��تم غوغا كنم. رفتم پيش آقای تهامی گفتم كه آقا من 
يك كاری می خواهم انجام بدهم در اينجا و احتياج به حمايت و كمك شماست. خيلی 
استقبال كرد و گفت بفرماييد هر كاری داريد. پيرمرد خوش برخوردی بود و جثه كوچكی 

داشت و خيلی محترم و عجيب بود. 
در حال پيرمردی، اما مرد بود و بس��يار محترم. به نظرم هفتاد سالش بود چون هزار و 
سيصد و دوازده تا آن سال كه 82 قمری بود 70 سال می شد؛ آقای آيتی هم در همين 
سن بود تقريباً او هم هفتاد سال داشت. او خيلی متحرك بود و وقتی حرف می زد يك جا 

1. عامه سيد محمد فرزان به س��ال 1312 هجري قمري برابر با 1283 شمس��ي در قريه »سندادان« واقع در 
هشت فرسخي شرق بيرجند به دنيا آمد.

نام پدرش، سيد علي اكبر بود. سيد علي اكبر در ميان مردم به امانت، پرهيزكاري و ديانت معروف بود او از طريق 
فروش قالي امرار معاش مي كرد. علي اكبر از بي بي بزرگ صاحب س��ه فرزند شد. دو پسر به نام هاي سيد محمد و 
سيد حسن و يك دختر. در قريه س��ندادان خواندن و نوشتن قرائت قرآن و ش��رعيات و مقدمات علوم ادبي را فرا 
گرفته، در كاس دوم پذيرفته شد. اما از حساب، هندسه، جغرافيا، تاريخ و علوم طبيعي به علت اينكه اين علوم در 
مكتب تدريس نمي شد اطاعي نداشت اما به جهت داشتن استعداد سرشار و حافظه قوي در سه ماهه نخست خود 
را به پايه ساير شاگردان در اين دروس رسانيد. در ادامه فرزان به مشهد مهاجرت كرده و در حلقه درس استاداني 
همچون اديب نيشابوري حاج آقا حسين قمي و آيت اهلل خراساني قرار مي گيرد. استاد فرزان شاگردان بسياري را 

تربيت كرد كه خود بعدها از مشاهير و دانشمندان بنام منطقه، ايران و حتي جهان شدند. 
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نمی توانست ساكن بنشيند و از اين زانو به آن زانو می شد. دستش را بلند می كرد، اصًا 
عجيب بود. وقتی سر ذوق می آمد منبر بسيار عالی داش��ت. آقای تهامی منبری بود با 
آنكه خودش مای مجتهد آنچنانی بود اما مداح و سخنران بود. به ايشان گفتم برای يك 
چنين برنامه ای ]آمده ام[؛ گفت بفرماييد چه كار می خواهيد بكنيد؟ گفتم من روز هفتم 
محرم می خواهم قضيه مدرسه فيضيه را جايی بگويم و يقيناً دستگاه عكس العمل نشان 
می دهد و ش��ما كمك كنيد. رفت توی فكر يك قدری فكر كرد و گفت حاال چه لزومی 
دارد ش��ما اينجا اين كار را بكنيد؟ گفتم به هر حال يك جوری احس��اس كردم تكليف 
من است و می خواهم اين كار را بكنم و مخصوص من نيست و در سراسر كشور اين كار 
انجام می گيرد. به نظرم گفتم در سراسر كشور انجام می گيرد )حدس می زنم كه گفته 
باشم(. ايش��ان گفت كه اينجا مردم همه اين قضايا را می دانند و شما بيهوده خودتان را 
معطل نكنيد. من پيشنهاد می كنم ش��ما برويد جايی كه مردم اين قضايا را نمی دانند 
مثًا سراوان... حاال سراوان كجا بود. سراوان شهری است در بلوچستان دم مرز پاكستان 
از بيرجند تا زاهدان حدود 540 كيلومتر فاصله است. از بيرجند تا زاهدان حدود 450 
كيلومتر است يعنی حدود 1000 كيلومتر راه را به من می گفت برويد و آنجا برای مردم 

بلوچ كه زبان من را هم نمی فهميدند من قضايای فيضيه را بگويم. 
من خيلی متأثر شدم از اين حرف، گفتم بس��يار خوب عرضی ندارم؛ از منزلشان بلند 
شدم بيرون آمدم. ايش��ان هم احساس كرد كه من ناراحت ش��ده ام ولی خوب به نظرم 
چيزی نگفت. گمانم گفت حال بروم فكر كنم. آمدم بيرون و منصرف ش��دم از اينكه با 
ايش��ان صحبت كنم و ترتيبی دادم خودم كه روز جمعه هفتم محرم؛ جمعه می شد در 
يك مسجد مهمی از بيرجند نوبت منبر به من می افتد ]منبر بروم[ در بيرجند آن وقت 

اين جور بود حاال نمی دانم همان طور است يا نه.
منبری ها اين طور نب��ود كه )هر يك منبر ب��رود( مجالس متعددی كه در ش��هر بود 
منبری هايی ك��ه در خود آن ش��هر بودند يا از جاهای ديگر وارد ش��ده بودند تقس��يم 
می شدند. مثًا به من در اين مجلس مدت دو شب، شب پنجم و شب هشتم شب اول و 
شب چهارم؛ مثًا فرض كنيد اين بسته به اهميت آن منبری بود كه چه شبی را برای او 
معين كنند. اينجا مسجدی بود به نام مسجد مصلی و برای من روز هفتم كه روز جمعه 

هم بود نوبت گذاشته شد و اين نوبت خوبی بود. 
من آن روز را به نظرم مش��خص كردم آن مجلس را چون مس��جد بزرگی بود من هم 
آن مس��جد را می ش��ناختم جمعيت زيادی هم می آم��د عصر جمعه هم ب��ود بهترين 
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موقعيت بود ب��رای اين كار هي��چ چيز به 
هيچ كسی نگفتم صحبتی با كسی نكردم 
تا روز موعود به دو نفر ديگ��ر گفتم. يكی 
يك س��يد بود در بيرجند ك��ه ظاهراً االن 
هم هس��ت. به نام آقای عندليب دوتا سيد 
بودند پدر و پس��ر به نام عندلي��ب هر دو 
روضه خوان بودند. اين پس��ر بود و نس��بتاً 
جوان بود و آدم های بس��يار احساس��اتی 
بودند. پ��در هم آدم احساس��اتی بود توی 
مردم هم خيلی موجه بودند و روضه خيلی 
خوب��ی می خواندند. روضه خ��وان بودند و 
تقريباً بهتري��ن روضه خوان های بيرجند 
اينها بودند و با واردی ها هم غالباً ميانه شان 
خوب نبود. اما با من ظاهراً ميانه شان خوب 
بود، اظهار عاقه و محب��ت می كردند هر 
دويشان، من به پسر گفتم كه من امروز كار اين طوری خواهم كرد شما هوای ما را داشته 
باش او تحت تأثير قرار گرفت و دعا كرد. يكی هم ش��يخی بود آم��ده بود اينجا منبر؛ از 
واردين، به او هم اين خبر را دادم. آن ش��يخ ظاهراً از نظر مردم يك قدری متهم بود كه 

ممكن است با بعضی از مأمورين دولتی رابطه داشته باشد.
آن روز قبل از من هم همان شيخ رفت منبر؛ به احتمال قوی آن شيخ بود از آن جهت 
قضيه را به او گفتم كه می خواستم آن شيخ منبر را كوتاه كند كه من وقتم تنگ نشود. 
منبر او طوالنی ش��د حاال عمداً طوالنی كرد يا نه اين را ديگر من نمی دانم. البته شيخ را 

بعدها در تهران ديدم شيخ خوبی شده بود.
خاصه من آن روز منبر رفتم و درباره اهداف دشمنان اسام صحبت كردم و گفتم كه 
قصدشان محو اسام است و اس��ام بزرگترين مانع برايشان در راه اهدافشان است و به 
قدر چند دقيقه در اين باره صحبت كردم و بعد مطلب را به مدرسه فيضيه رساندم، گفتم 
همان خط مشی بود و همان جريان بود كه منتهی شد به اينجا كه در يك روز مقدس در 
مدرسه فيضيه در خانه طاب در خانه امام صادق بريزند كماندوها چنين بكنند و چنان 
بكنند؛ از آتش زدن عمامه، از آتش زدن قرآن، از وس��ائل طاب آنچه را كه ديده بودم و 

]رئيس شهربانی[ گفت چه گفتيد؟ گفتم 
قضيه مدرسه فيضيه بود. حادثه مهمی 
بود من طلبه هستم دیده بودم تحت تأثيرم 
مسلمانم خواستم مردم بدانند. بنا کرد مرا 
نصيحت کردن که شما قول بده که از این 
حرف ها نزنی و برو بيرون؛ گفتم من چنين 
قولی نمی توانم بدهم. گفت شما اگر قول 
ندهی من مجبورم با شما سخت گيری 
کنم. زیرا که من مأمورم گفتم، من هم 
مأمورم، مأمورم که این حرف ها را بزنم 
او چشمش گرد شد که چه مأموریتی من 
دارم از طرف کيه و شاید اصاًل فکر کرد 
که اطالعات مهمی به دستش آمد. گفت 
شما از طرف کی مأموری؟ گفتم از طرف 

خدا؛ این خيلی تحت تأثير قرار گرفت
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شنيده بودم همه را بيان كردم. ضجه مردم بلند شد، مردم گريه كردند و غوغايی شد كه 
بعد مصيبت كربا را در سه كلمه خواندم ديدم نه خير مردم اصًا به فكر مصيبت كربا 
نيس��تند يعنی اين مصيبت واقعاً آن مصيبت را پوش��انيد. آن وقت فهميدم امام چقدر 
عميق، حكيمانه، دورانديش اين مسئله را محاس��به كرده بود. هيچ عاملی ممكن نبود 
مثل ايام محرم و مثل آن موقعيتی بش��ود آن طور روضه خوان ]پي��دا كند[. از منبر كه 
آمدم پايين مردم ريختند دور ما، اين حاكی از دلنشين بودن سخن بود. از جلسه آمدم 
بيرون شيخی با من همراه شد كه قاضی عسگر بود آنجا توی كوچه جوان ها دنبالم بودند. 
اصًا خيال نمی كرديم مطلب بين مردم انعكاس خوب پيدا كند. برای من جالب بود بعد 
شيخ از من جدا شد آن جوان ها آمدند گفتند آقا اين شيخ جاسوس است و پليس است و 
فان است ما ترسيديم كه برايتان مشكلی پيش بياورد، آمديم كه مراقبتان باشيم. مردم 

اينجور حساس اند روی مسائل و از خود می دانند قضيه را. 
آن شب گذش��ت كه شب هش��تم بود ]روز هشتم[ من جلس��ه ديگری رفتم شركت 
كردم. جلسه خيلی مهمی بود منزل يك نفری بود منبر رفتم. آنجا باز بنا كردم به گفتن 
تاريخچه مدرسه فيضيه كه يك بار گفته نمی ش��د يك مقدار از آنها را گفتم يك مقدار 
مطالب كلی و مسائل كشور و جريانی كه بود آنها را برای مردم گفتم و آنجا هم غوغا شد 
از گريه مردم. از مجلس آنجا آمدم بيرون و گفتم بروم خانه آقای تهامی. چاره ای نداشتم 
الزم بود يك نفری از من حمايت كند تا آنجا بتوانم كار را ادامه بدهم به عاوه ديدم آقای 
تهامی را اگر در جريان نگذارم يك مقدار بی اعتنايی به ايش��ان ش��ايد محسوب شود و 
درست نيست. رفتم طرف منزل ايشان گفتند آقا نيست از منزل ايشان برمی گشتم ديدم 
كه آقای تهامی دارد می آيد توی كوچه رس��يد به من نزديك منزلش، من را بغل گرفت 
لب های مرا بوسيد صورت مرا بوسيد و چشم هايش پر از اشك بود و صورتش خيس بود 
معلوم بود كه پای منبر من بوده توی اتاق بوده من او را نديده ام من را برد منزلش گفت 
فانی توی اين شهر هيچ كس به قدر من از اخبار مطلع نيست هيچ كس هم چون من 
اعاميه های قم ]به دستش نمی رسد[ و اخبار روزنامه هم كه می بينيم افراد هم هر كس 
بيايد اينجا كاری داشته باش��د با من در ميان می گذارد؛ من از همه اين مردم مطلع ترم 
از اخبار آنچه را كه تو گفتی من اطاع نداش��تم من كه مطلع ترينم و اگر غير از تو كس 
ديگری می گفت من باور نمی كردم منتهی حرف تو را قبول دارم. من خدا را شكر كردم 
در دل گفتم همان كسی كه به من گفته اين مردم اطاع دارند از همه چيز و نمی خواهد 
به آنها بگويی حاال اين طور اقرار می كند كه هيچ كس توی اين ش��هر نيست كه از اين 
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مطالبی كه من گفتم اطاع داشته باشد با اين بيان به هر حال ايشان تشويق كرد از من.
گفت حاال چ��ه می خواهی بكنی؟ گفت��م می خواهم ادامه بدهم تا آخ��ر دهه من اين 
حرف ها را خواهم زد ايش��ان، گفتند بفرماييد عيبی ندارد ما راه افتاديم آمديم در ميان 
راه يك دفعه ديدم رئيس شهربانی و اينها آمده اند مرا بگيرند يكی، دو نفر همراه بودند، 
گفتند كه سراغ مرا از حاج آقای تهامی پرسيدند خواستند همان جا دستگيرم كنند كه 
من دستگير نشدم همان جا مرا نگرفتند. توی كوچه چند تا از دوستان بيرجندی رئيس 
شهربانی را حواله دادند به آقای تهامی كه آقای تهامی با شما كار دارند برای اينكه از سر 
من دفعش كنند و همين طور هم شد از سر من دفع شد. عصر رفتم منبر باز گفتم؛ شبش 
كه شب تاسوعا بود يك مجلسی بود اس��مش هم يادم است حسينيه راغبی، مال دور و 

بری های اسداهلل علم بود حسينيه مال نوكرهای علم بود.
رفتم آنجا كه همه حض��ار آنجا يا صدی هشتادش��ان از اين كس��انی بودند كه وقتی 
می نشينند بايد پايشان را باال بگيرند كه اتوی شلوارشان خراب نشود. چون بيرجند به 
خاطر وجود خانواده علم شهر اعيان و اشرافی هم هست. فقيرترين مردم منطقه در شهر 
بيرجند و منطقه بيرجندند، در منطقه استان خراس��ان شايد از منطقه بيرجند فقيرتر 
نداريم آدم های معتاد و فقير و معتاد به شيره و ترياك و اين كارهايی است كه انگليسی ها 
آن وقت ها كرده اند و شايد اشرافی ترين شهرها هم در منطقه خراسان به غير از مشهد، 
بيرجند باش��د. اين رويه اش��رافی آنجا به خاطر وجود علم و پدرانش حشمت الملك و 
ش��وكت الملك و خانواده معروف علم و خود عل��م و رفت و آمد آنها ]پدي��د آمده بود[. 
جلسه، جلسه اش��رافی بود. جوان و پير همه، اينجور و يك عده مردم عادی برای روضه 
آمده بودند آنجا نشسته بودند. از اقليت بودند من رفتم منبر. آنجا هم باز مفصل صحبت 
كردم آنجا هم جلسه را خيلی سخت تحت تأثير قرار دادم. البته اينها خيلی تحت تأثير 
قرار نمی گرفتند ولی جلسه برق زده شد اينها آنچنان مرعوب بودند از حرف هايی كه در 

منبر می زدم.
از آنجا آمديم بيرون و شب رفتيم در مدرسه ای كه ساكن بودم. من توی اتاق مدرسه 
بودم يك اتاقی بود كه پنج، ش��ش نفر طلبه تازه وارد به شهر در ايام محرم توی آن اتاق 

جمع بودند.
غير از من ش��ايد پنج يا چهار نفر ديگر توی اين اتاق بودند و در آنجا خوابيديم. ش��ب 
تاسوعا بود. آخر شب همه صحبت محور كار من و حرف های من و مطالب من بود. توی 
جمع خودمان و طلبه هايی كه آنجا بودند اتاقی بود، حدود ش��ايد ش��ش در چهار مثًا 
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اتاقی بود ما پنج، ش��ش نفر توی آن اتاق 
ساكن بوديم و با هم ديگر غذا می خورديم 
و با همديگر زندگ��ی می كرديم و هر كدام 
گوشه ای می خوابيديم و خادم مدرسه هم 
كه برای ما غالباً غذا درس��ت می كرد با ما 
هم غذا بود. ي��ك وضع باصف��ا و صميمی 
داش��ت و من يادم نمی رود مناظر آن اتاق 
برای من، غير قابل فراموش ش��دن است 
هر كدام از جايی آمده بودند من يك سال 
ديگر يا دو س��ال ديگر توی آن اتاق بودم 
قبًا كه منب��ر می رفت��م در بيرجند آنجا 
بودم. خيلی باصفا و با لطف بود. زندگی ما 

در آنجا يك زندگی طلبگی كامل بود. 
صبح بعد از نماز نشس��ته بودم داش��تم 
تعقيبات نماز می خوان��دم كه ديدم مأمور 
آمد و گفت آقا بفرماييد برويم ش��هربانی، 
گفتم برای چه شهربانی؟ گفت برای چی را 
بعداً به شما می گويم گفتم اين حكم را بنا 

است به من اباغ كنی يا می خواهی مرا جلب كنی؟ گفت نه خير می خواهم جلب كنم. 
گفتم خوب می خواهی جلب كنی بيا جلب كن. بعد دو ركعت نماز اس��تخاره خواندم و 
صد مرتبه »اس��تخيراهلل برحمته خيره فی عافيه« را گفتم. اين هم يك استخاره است 
كه مجرب است يعنی اگر كسی دو ركعت نماز استخاره بخواند و االن يادم نيست صد و 
ده مرتبه يا صد و يك مرتبه دقيقاً يادم نيس��ت ]اين ذكر را بگويد مجرب است[ سال ها 
من اين كار را می كردم هر وقت يك حادثه مهمی مس��ئله مهمی منبری چيزی برايم 
پيش می آمد كه برايم مهم بود كه چه خواهم گفت و چگونه خواهم گفت اين استخاره 
را می كردم. روايت دارد كه آنچه خير و صاح است بر قلب انسان و به زبان انسان جاری 
می ش��ود و نمازش را خواندم و بنا كردم اس��تخيراهلل را گفتن و بعد با مأمور راه افتادم 
رفتم. اينهايی كه آنجا توی آن اتاق بودند، خيلی متأثر ش��دند خيلی منقلب شدند. من 
هيچ نترس��يدم واقعاً با اين كه بار اولمان هم بود هيچ اصًا نترس��يدم، برايم يك قدری 

مرا بردند مجدداً توی اتاق رئيس 
از  قاضی  تا  چند  آنجا  شهربانی 
دادگستری آمدند آنجا و نشستند و از من 
سؤاالتی کردند و شبيه بازپرسی رسمی 
دادگستری بود. من آن وقت خيال کردم 
دادگاه است. دادگاه تشکيل داده بودند 
برای اینکه بتوانند مرا با قرار آزاد کنند. 
علت این بود که در خارج اوضاع شلوغ 
شده بود من این را بعد فهميدم معلوم 
شد که آن روز که مرا گرفتند خبرش 
روز تاسوعا همه جا پخش شده بود و 
این پختگی کار امام بود اگر روز تاسوعا 
کسی این حرف ها را می زد فرصت فکر 
کردن برای مردم نمی ماند روز هفتم که 
آدم این حرف را می زد تا روز تاسوعا 
و عاشورا که روز تصميم گيری مردمی 
است فرصت فکر کردن جا افتادن چيزی 
برای مردم باقی می ماند حرف دهان به 

دهان می گشت و همين شد 



ش ويژه
بخ

34
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47  بهار 95

هيجان داشت اما وحشت مطلق نداشت. اينها تعجب 
می كردند و من نسبت به آنهايی كه بودند جوان ترين 
بودم. آنها مردانی كامل و بزرگ��ی بودند عالم و... ما 
رفتيم شهربانی و مرا بردند توی اتاق رئيس شهربانی 
و اين اولين تجربه های م��ن در برخورد با مأمورين 
دولتی است. از اين جهت دقايقش يادم مانده است و 
خيلی هم جالب بود جوانی سروان يا سرگرد. بعدها 
شده بود رئيس يك كانتری در مشهد و می شناخت 
مرا من هم او را می شناختم. خيلی جوان مؤدبی به 
نظر می آمد. خيلی با ادب و با احترام با من برخورد كرد كه هيچ خشونت نكرد و سختی 
نكرد فقط سؤال كردند و جواب من را نوشتند گفت ش��ما اين حرف ها را زديد خيلی از 

حرف ها را انكار كردم.
آن وقت ضبط و اين حرف ها هم معمول نبود، معمول اين بود كه كس��ی می نوش��ت. 
همان گزارش��ات در پرونده س��ال 54-53 من كه در زندانی بودم هن��وز بود. در همه 
بازداشت های من پرونده آن سال موجود بود. همه جا نقل می شد يك وقتی يادم است 
آنجا مأمورين يك چيزی می گفتند اما كلمات من خيلی بی سر و ته و ضبط شده بود و 
انكار كردم. مسائل مهمش را انكار كردم شايد تحريك مردم به شورش و اين چيزها هم 
تويش بود كه مردم قيام كنند چه كنند اينها را انكار كردم گفتم من نگفته ام گفت چه 
گفتيد؟ گفتم قضيه مدرس��ه فيضيه بود. حادثه مهمی بود من طلبه هستم ديده بودم 
تحت تأثيرم مسلمانم خواستم مردم بدانند. بنا كرد مرا نصيحت كردن كه شما قول بده 
كه از اين حرف ها نزنی و برو بيرون؛ گفتم من چنين قولی نمی توانم بدهم. گفت ش��ما 
اگر قول ندهی من مجبورم با شما سخت گيری كنم. زيرا كه من مأمورم گفتم، من هم 
مأمورم، مأمورم كه اين حرف ها را بزنم او چشمش گرد شد كه چه مأموريتی من دارم از 
طرف كيه و شايد اصًا فكر كرد كه اطاعات مهمی به دستش آمد. گفت شما از طرف كی 
مأموری؟ گفتم از طرف خدا؛ اين خيلی تحت تأثير قرار گرفت. گفت: اين كار خطر دارد، 
زحمت دارد، مشكات دارد؛ شما جوانی، گفتم من فكر نمی كنم باالتر از اعدام خطری 
داشته باشد و ش��ما هيچ مجازاتی باالتر از اعدام نداريد و من خودم را برای اعدام آماده 
كرده ام. او واقعاً مبهوت شد. جوانی بود و يك قدری هم وجدانش شايد بيدار بود. گفت 
خوب شما كه خودتان را برای اعدام آماده كرده ايد پس شما توی اتاق من تشريف داشته 

تنها چيزی که من از زندان 
شنيده بودم حرف هایی بود 
که فدایيان اسالم که مدتی 
زندان بودند برای ما نقل کردند 
چيزهایی که شبيه به افسانه بود. 
برای من زندان با واقعياتی که 
من آن روز دیده بودم اصاًل 
شباهتی نداشت. یعنی برای من 

کاماًل تازگی داشت 
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باشيد خيلی با احترام و ادب تا ببينم چه پيش می آيد. از اتاق رفت بيرون و يك استوار 
پير قديمی آمد بنا كرد از من بازجويی كردن و موذيانه كه من آنجا زحمت بازجويی را 

احساس كردم.
ديدم با آن افس��ر خيلی راحت می ش��د حرف زد با اين پيرمرد خيلی مشكل می شود 
حرف زد. خيلی استاد است و مس��لط بود و مرا هی گير می انداخت يك بازجويی از من 
كردند و مرا بردند توی يك اتاق ديگر نگه داشتند. ظهر شد روز تاسوعا است حاال و من 
نمی دانم چه خبر است صبح تا ظهر بی اطاع بوديم كه چه خبر است، ظهر شد كه من 
ديدم آقا سر غذاها باز شد، )به قول خودشان مجمعه؛ ما مشهدی ها می گوييم مجمعه( 
غذا برايم آوردند يك سينی غذا از خانه آقای تهامی، يك سينی غذا از هيئت ابوالفضلی ها 
يك سينی غذا از خانه آقای شهيدی همين طور غذا آوردند. تمام پاسبان هايی كه توی 
شهربانی بودند البته آن روز از ژاندارمری يا ارتش يادم نيست ]آورده بودند[ يادم است 
كه اضافه بر سازمان از سازمان های ديگر آوردند آنجا برای اينكه شهربانی مورد تهاجم 
قرار نگيرد همه شان از غذاهای كه برای من آورده بودند خوردند يعنی ناهاری كه برای ما 
آوردند همه اينها را تغذيه كرد. شايد چهل يا پنجاه نفر آدم بود و من فهميدم كه اوضاع 
بيرون خوب است كه اينجور سر ظهر دارند همه برای من غذا می آورند و نمی ترسند آن 
هم اين مردمی كه عادت كرده اند به رعب و توسری خوری، عرض كنم كه ظهر را ما آنجا 
بوديم و عصر شد شب هم خوابيدم شب عاشورا مرا بردند توی حياط روی تخت خواباندند 
دور من هم مأمورين بودند و من می ش��نيدم صدای بلندگوها را و خيلی منقلب بودم و 

اولين شبی بود كه در بازداشت به سر می بردم. 
تا آن وقت من در بازداش��ت نبودم خيلی منقلب بودم شب عاشورا همه مشغول منبر 
و روضه و گريه و من، آنجا تنها مانده بودم. منقلب بودم يك دفتری داش��تم يك مقدار 
توی آن دفتر نوشته ام و متأسفانه نمی دانم آن دفتر كجاست و هر چه فكر می كنم يادم 

نمی آيد. 
يك دفتر خيلی خوبی بود من توی آن دفتر هم روايت داش��تم هم از همين خاطره ها 
نوشتم و هم در همين س��فر كه آوردند مرا زندانی كردند خاطرات آن زندان را نوشتم. 
نمی دانم آن دفتر كجاست. چند سال بود كه از آن اصًا يادم نبود و اين اواخر يادم آمد 
رفته ام توی خانه گش��ته ام آنجا پيدا نك��ردم آن دفتر را، البته چندتا دفتر داش��تم كه 

]دنبال[ همه اش می گردم شايد انشاءاهلل پيدا كنم. 
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خاصه تا ظهر عاشورا هم بوديم من حدود 
ظهر عاش��ورا بود نزديك ظهر بود ديدم رفت 
و آمدها، خيلی زياد ش��د در زندان در همين 
شهربانی زندان كه بوديم می آيند و می روند 
البته يك شخصی به نام سادسی اهل بيرجند 
و خيلی متحرك، فعال با ش��هربانی چی ها و 
مأمورين هم رفيق بود با روحانيون هم رفيق 
بود آدم خوش نيت و صادقی هم بود. با من هم 
خيلی رفيق و به من ه��م عاقه مند بود و آن، 
روز هشتم محرم كه گفتم جلسه خيلی مهمی 
بود منزل همين شخص بود كه روضه خوانی 
مفصلی داش��ت آنجا من ب��ا او ماقات كرده 
بودم ديدم اين هم می آيد و می رود مرا بردند 
مجدداً توی اتاق رئيس ش��هربانی آنجا چند 
تا قاضی از دادگستری آمدند آنجا و نشس��تند و از من سؤاالتی كردند و شبيه بازپرسی 
رسمی دادگستری بود. من آن وقت خيال كردم دادگاه است. دادگاه تشكيل داده بودند 
برای اينكه بتوانند مرا با قرار آزاد كنند. علت اين بود كه در خارج اوضاع شلوغ شده بود 
من اين را بعد فهميدم معلوم شد كه آن روز كه مرا گرفتند خبرش روز تاسوعا همه جا 
پخش ش��ده بود و اين پختگی كار امام بود اگر روز تاسوعا كس��ی اين حرف ها را می زد 
فرصت فكر كردن برای مردم نمی ماند روز هفتم كه آدم اين حرف را می زد تا روز تاسوعا و 
عاشورا كه روز تصميم گيری مردمی است فرصت فكر كردن جا افتادن چيزی برای مردم 
باقی می ماند حرف دهان به دهان می گشت و همين ش��د من روز هفتم اين حرف ها را 
زدم، مردم فهميدند كه من بيرجند هستم صبح نهم كه مرا گرفتند مطلب كامًا جا افتاده 
بود برای مردم و می توانس��تند تصميم گيری كنند. اين بود ك��ه راه افتاده بودند هيئت 
مختلف منزل آقای تهامی اين طرف و آن طرف كه بعداً آقای تهامی به من می گفت اينها 
می خواس��تند بيايند به ش��هربانی حمله كنند می گفت من گفتم بابا! خون راه می افتد 
گفتند راه بيفتد و تهامی نگذاش��ته بود و مانع شده بود و ش��ايد در حقيقت به داد من 
رسيده بود چون وضع من به مراتب مشكل تر می شد. ايشان گفته بود من آزادش می كنم 
از زندان و همين اعمال نفوذها را ايشان كرده بود آنها هم از خدا می خواستند كه مرا آزاد 
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كنند؛ شهربانی چی ها و دس��تگاه پليس در آنجا. زيرا 
كه زندانی بودن من مردم را به هيجان می آورد منتظر 
بهانه بودند و به هر ح��ال آزاد كردند. منتهی از آقای 
سادسی همان سيدی كه گفتم قول گرفتند كه من را 
ببرد خانه خودشان و من جايی نروم و منبر هم نروم 
او هم قول داد بعد گفتم خوب آقا چرا قول دادی گفت 
خوب قول دادم و من نخواستم برخاف قول او عمل 
كنم. البته بعدها از اين قول ها خيلی ديگران می دادند 
و ما تخلف می كرديم خودمان هم گاهی می داديم و 
تخلف می كرديم در مقابل با دستگاه اما آن اول كارم 

بود بی تجربه بودم فكر می كردم كه حاال مرد مؤمن و مسلمانی قول داده حاال من تخلف 
كنم منبر بروم آس��مان به زمين خواهد آمد. البته اين را هم بايد بگويم كه يك مختصر 

رعبی پيدا كرده بودم مبهم بود برايم كه چه خواهد شد. 
عرض كنم ك��ه ما از ش��هربانی آمديم بيرون رفتيم منزل ايش��ان حاال ظهر عاش��ورا 
است. من منزل ايشان بودم دو سه روز آنجا بودم تا روز دوازدهم هم بودم آنجا مجالس 
می رفتيم اينجا و آنجا می نشس��تيم پای منبر مردم حضور مرا در آن مجلس احس��اس 
می كردند احترام می كردند احساس ش��عف می كردند منتهی منبر نمی رفتم و بی كار 
می گذرانيدم تا روز دوازدهم روز دوازدهم بود ظهر خوابيده بودم از خواب بلند شدم به 
من خبر دادند كه امام خمينی را گرفته اند ظاهراً بعد از ظهر بود يا شب بود يادم نيست. 

15 خرداد: بعد از ظهر راديو اعالم کرد؟ 
بله بعدازظهر گفتند امام خمينی را گرفته اند من اصًا باورم نمی آمد اصًا تصور اينكه 
آقای خمينی را ممكن است بگيرند برای من غير قابل قبول بود. گفتيم چطور همچون 
چيزی می ش��ود؟ من احس��اس كردم كه ممكن اس��ت من را هم بگيرند حاال كه آقای 
خمينی را گرفته اند ما را هر جا هستيم ممكن اس��ت جمع مان كنند. برای خاطر اينكه 
اگر خواستند مرا بگيرند به اين آقا كه ميزبان من است اهانتی نشود از خانه او خارج شدم 
و مجدداً آمدم مدرسه و ديگر خانه او نرفتم دو س��ه روز فقط خانه او بودم آمدم مدرسه 
كه اگر خواستند مرا بگيرند به ايشان تعرضی نشود. رئيس شهربانی آمد و رفت و با من 
صحبت كرد و با آقای تهامی صحبت كرد و معلوم ش��د كه از مش��هد فشار آورده اند كه 
بايستی من را بفرستند مشهد گزارشی كه داده ش��د گفته اند فوراً بفرستيد به هر حال 

آنها هم از خدا می خواستند که 
مرا آزاد کنند؛ شهربانی چی ها 
و دستگاه پليس در آنجا. زیرا 
که زندانی بودن من مردم را 
به هيجان می آورد منتظر بهانه 
بودند و به هر حال آزاد کردند. 
منتهی از آقای سادسی همان 
سيدی که گفتم قول گرفتند که 
من را ببرد خانه خودشان و من 

جایی نروم و منبر هم نروم
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روز چهاردهم يا پانزدهم محرم بود كه من را سوار 
ماشين كردند وقتی می خواس��تند مرا از مدرسه 
بياورند بيرون كه جيپ ش��هربانی دم مدرسه بود 
تمام علمای بيرجند غير از آقای تهامی )كه پسرش 
را فرس��تاده بود( بقيه علمای بيرجند كه عالم هم 
زياد دارد همه آمده بودند آنجا به عنوان بدرقه من، 
مردم زيادی توی حياط جمع ش��ده بودند و به هر 
حال خيلی ناراحت و منقلب از اينكه من را می برند 
و من هم خيلی با گردنی برافراش��ته چهره بی تأثر 
از بين اينها خارج ش��دم خداحافظی كردم س��وار 
ماشين شهربانی ش��دم رفتيم يكی دو تا از مردم 
بيرجند بودند از آن حزب اللهی های خيلی حسابی 
از كسبه و مردم دنبال من آمدند تا ژاندارمری اول بردند ژاندارمری مردم تا آنجا آمدند 
كه نگاه می كردند. بعد مرا از ژاندارمری خارج كردند با دو ژاندارم و يك پاسبان با ماشين 
جيپ فرستادند مشهد و گفته شد به اينها كه در هيچ شهری مرا نگه ندارند. هشت ساعت 
ظاهراً نود فرسخ است تا مشهد. بيرجند وس��ط راه زاهدان و مشهد است هفت، هشت 
ساعت مرا آوردند كه با وضع آن جاده ها خيلی سريع من را آوردند و نگه نداشتند تا مرا 

وارد مشهد كردند. شبانه وارد مشهد كردند بردند ساواك. 
وضعيت دس��تگيری و اخراج من از بيرجند كاری كرد كه تأثيرش در مردم تا مدت ها 
باقی ماند. ماه صفر همان سال يكی از دوستان ما آسيد جواد علم الهدی را می شناسيد 
از دوستان مشهدی ماست، ايشان هم می رفت بيرجند محل منبرش بيرجند بود وقتی 
كه رفت آنجا و برگشت به من گفت كه تو خمينی بيرجند شده ای مردم آنجا مثل آقای 
خمينی به تو عاقه دارند و عجيب تأثير رويشان كرده بود. در مردم بيرجند فوق العاده 
تأثير كرده بود آن وضع دستگيری من و منبرهای قبلی اش اين شمه ای از آن كارها بود. 
همان طور كه گفتم از بيرجند بنده را آوردند با دو مأمور در ماش��ين جيپ به مشهد و 
نمی دانم اين را گفتم يا نه كه در بين راه من را در شهرها نگه نداشتند فقط در يك نقطه 
نگه داشتند و آن عبارت بود از محل قبر ابوسعيد ابوالخير كه اسم آن محل معروف است 
كه خود ابوسعيد ابوالخير به همان جا منسوب است. مهنه محلی است بين گناباد و تربت 

كه ابوسعيد هم منسوب به آنجا است.

وضعيت دستگيری و اخراج من 
از بيرجند کاری کرد که تأثيرش 
در مردم تا مدت ها باقی ماند. ماه 
صفر همان سال یکی از دوستان 
ما آسيد جواد علم الهدی را 
می شناسيد از دوستان مشهدی 
ماست، ایشان هم می رفت بيرجند 
محل منبرش بيرجند بود وقتی که 
رفت آنجا و برگشت به من گفت 
که تو خمينی بيرجند شده ای 
مردم آنجا مثل آقای خمينی به 
تو عالقه دارند و عجيب تأثير 

رویشان کرده بود
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بوسعيد مهنه در حمام بود                                      قائمش1 كافتاد مردی خام بود
اين شعر مال ش��يخ عطار2 است. ظاهراً آنجا فقط نگه داش��تند من چند لحظه ای ربع 
ساعت نيم ساعتی آنجا بودم بعد آمدم مشهد يكسره كه شب بود ما را رسانيدند مشهد 
اوقات خيلی حادی بود. يعنی روزهای بعد از 15خ��رداد بود عده زيادی را گرفته بودند 
زندان ها پر بود تا آن وقت هم رژيم با دس��تگيری و بازداش��ت مردم به اين شكل هرگز 
مواجه نشده بود كه اين تعداد را زندان ببرد. آمادگی الزم را نداشت ولی خوب كوشش 
كرده بود هر جا می تواند برای خودش آمادگی فراهم كند. لذا در پادگان، لش��كر زندان 
آماده كرده بود كه بعد خواهم گفت و كانتری ها هم مأمورهايش��ان س��وار بر اسب در 
سراسر شهر می گشتند و مردم را كنترل می كردند. تا آن وقت ما پليس اسب سوار نديده 
بوديم. وضعيت كامًا فوق العاده و عجيبی بود. من را بردند شهربانی. شهربانی شلوغ بود 
و نمی توانس��تند مرا نگه دارند. بردند كانتری يك، آنجا من را قبول كردند از لحظه ای 
كه پايم را گذاشتم توی كانتری ايذای زبانی نسبت به من شروع شد. پاسبان هايی كه 
توی سطح كانتری خوابيده بودند شروع كردند به بدگويی كردن، اهانت كردن، تحقير 
كردن، چون ديدند من روحانی هستم نسبت به روحانيون چنين وضعی داشتند. شايد 
يك علت اينكه كانتری ها و ش��هربانی چی ها آن روز به روحانيون حساس��يت داشتند 
اين بود كه در روز ششم محرم يك پاسبان به وس��يله يكی از جوان های حاد عاقه مند 
به نهضت، كش��ته ش��ده بود و جريان از اين قرار بود كه اعاميه علما را دم درب مسجد 
گوهرشاد نصب می كنند دوتا پاسبان می آيند و با يك وضع شديدی مردم را رد می كنند 
و كتك می زنند، اهانت می كنن��د مردم را متفرق می كنند يك جوانی كه داش��ته آنجا 
اعاميه را می خوانده از اين وضع به شدت ناراحت می شود و خونش به جوش می آيد كه 
چرا اين پاسبان ها دارند اين كار را می كنند. جگرفروش بوده، جگرفروش بغل خيابان؛ 
می رود پهلوی بس��اط خودش با كارد جگر فروش��ی اش پاس��بان را مجروح می كند و 
ظاهراً پاسبان می ميرد. پس از 15 سال اواخر س��ال های قبل از پيروزی انقاب بود كه 
از زندان آزاد شد. االن هم توی نهادهای انقابی رفته دارد خدمت می كند در مشهد او 

1. كارگر و دالك حمام. 
2. در كتاب اسرارالتوحيد تأليف محمدبن منور )مؤلف در قرن شش��م ه�( كه در احوال و كرامت شيخ ابوسعيد 
ابوالخير، نوشته شده چنين آمده است: »در آن وقت كه ش��يخ قدس اهلل روحه العزيز به نيشابور بود به حمام شد. 
درويشی او را خدمت می كرد و دس��ت بر بازوی شيخ می نهاد و شوخ از پشت ش��يخ بر بازو جمع می كرد، چنانكه 
رسم ايشان است، تا آن كس ببيند، در ميان اين خدمت از شيخ سؤال كرد كه ای شيخ جوانمردی چيست؟ شيخ 
گفت: آنكه شوخ مرد پيش روی او نياری. حاضران انصاف بدادند كه كسی در اين معنی از اين سخنی نگفته است. 
همين داستان را شيخ عطار )م: 635 ه�( در منطق الطير به نظم درآورده است. و اشاره حضرت آيت اهلل خامنه ای 

به همين شعر است.
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را می شناسم.1 آن حادثه پاس��بان ها را نسبت به 
نهضت حساس و بدبين كرده بود و طبعاً روحانيون 
اولين كسانی بودند كه مورد انتقام و ناراحتی آنها 
قرار می گرفتند. اين بود كه آن شب به من خيلی 

از لحاظ زمانی سخت گذشت. 
جا هم نداش��تند كه م��را نگه دارن��د اول بردند 
در حياط كانت��ری گفتند همين ج��ا باش من 
يك پتو از آنها گرفتم گوش��ه ای نشستم مشغول 
قرآن خواندن ش��دم. در اين بين افسری آمد ديد 
من آنجا هستم ناراحت شد كه اين اينجا چه كار 
می كند ببريدش توی تاريك خانه، من را برد توی 
تاريك خانه در زيرزمين كانتری. يك جايی دارند كه اي��ن مجرمين را كه می گرفتند 
می آوردند برای اينكه تا ببرندش��ان در دادگس��تری وقتی می گذرد يك روز، نصف روز 
اينها را اصًا نمی شود جايی نگه داشت آدم های بدحال را چاقوكش ها و اينها را می بردند 
همان توی تاريك خانه. بنده را بردند آنجا احساس كردم هوای تاريك خانه خيلی سنگين 
اس��ت. آمدم باال درب زدم و قطره چيه؟! آن دوای معروف قلب يك قطره است عجيب! 
اسمش يادم می رود؛ قطره قلب را نشان دادم گفتم ببينيد من قلبم ناراحت است اينجا 
نمی توانم زندگی كنم آهان توی تاريك خانه ديدم مثل اينكه آدم هس��ت ترسيدم كه 
اينها كی اند اينجا هس��تند خاصه آمدم، درب زدم من را آوردند بيرون گفتم ببين من 
اينجا به قلبم فشار می آيد ممكن است من بميرم ترسيدند از اينكه من بميرم از آنجا مرا 
آوردن بيرون و بردند توی يك اتاق ديگری يك قهوه خانه ای بود آن گوشه كه آنجا نماز 
خواندم گفتم به شما آنجا بايد تمام لباسم را درمی آوردم بعد نماز می خواندم اين را مثل 
1. روزنامه اطاعات- 14خرداد 1342 زير عنوان »يك سرپاسبان در مشهد كشته شد« گزارش داد: »روز جمعه 
گذشته مقابل مسجد جامع گوهرشاد حادثه  تأثرانگيزی روی داد در نتيجه سرپاسبان غامعلی شباهنگ به وضع 
فجيعی كشته شد و سرپاسبان علی حامد غفاريان به شدت مجروح گرديد... س��اعت هشت و نيم بعد از ظهر روز 
جمعه گذشته... عده ای از كسبه و اهالی اين شهرستان اجتماع كرده بودند و درباره اعاميه ای كه از طرف آيت اهلل 
خمينی عليه دولت منتشر شده بود صحبت می كردند و عده ای هم مشغول مطالعه اين اعاميه بودند كه كه بر ديوار 
مسجد زده شده بود. در اين موقع سرپاسبان شباهنگ و سرپاسبان علی حامد غفاريان، مأمورين كانتری بخش 
چهار برای متفرق كردن مردم اقدام به كندن اعاميه های مزبور از ديوار مسجد كردند... مردم نسبت به عمل اين 
دو مأمور به شدت اعتراض كردند و بين آنها نزاع درگرفت، در حين نزاع شخصی به نام محمد حسنی فرزند حسن 
سی و يك ساله، شغل كبابی... با كارد... دو نفر سرپاسبان مزبور را به شدت مجروح كرد. بر اثر شدت ضربات وارده 
سرپاسبان غامعلی شباهنگ بافاصله درگذشت...« مشروح حادثه: س��يد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، 

تهران، عروج، ج1، ص486-487. 



41
م...

هلل عل
سدا

ده ا
انوا

ذ خ
 نفو

وزه
، ح

ند
رج

ه بي
گون

4 چ
ل 2

 سا
رم

 مح
تم

هف

95
ار 

 به
 4

ه 7
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

اينكه خارج از اين ميكروفون تفضياتش را 
گفتم كه چرا... 

15 خرداد: بله جلسه قبل گفتيد.
بله جلسه قبل گفتم كه چطور همه بدنم 
نجس ش��د و غرض آمدم لباس را كندم و 
نماز خوان��دم بعد به هر حال ش��ب را توی 

حياط خوشبختانه توانستم بخوابم.
خردادماه ب��ود و ه��وای خوش��ی بود و 
خوابيدم توی حياط و صبح كه بلند ش��دم 
پاس��بان ها نبودند رفته بودن��د، منم نماز 
خواندم و يك پيرمردی بود نايب، نايب يك 
سمتی است در كانتری ها هنوز هم هست 
كه يك درجه داری اس��ت معاون جانشين 
آن افس��ر رئيس كانتری يا افسر كشيك 

كانتری است. 
يك پيرمردی بود و به نظرم خيلی آدم مهربانی رسيد او به من محبت كرد و برای من 
گفت چای آوردند و صبحانه آوردند )سه سال بعدش يك دوستی داشتم نزديك همان 
كانتری ديدم همان نايب دارد می آيد رفتم جلو خودم را به او معرفی كردم و از او يك 
تشكر حسابی كردم( از آنجا من را بردند ساواك. اول باری بود كه ساواك را می ديدم يا 
شايد اول بردند ژيان لشكر آنجا با فرمانده لش��كر من مواجه شدم. اينها خاطرات ريزی 
است كه آن زمان خيلی برای من جالب بود چون هرگز نديده بودم چنين چيزهايی را. 
فرمانده لشكر پيرمردی بود وابسته به دستگاه و متصل به دربار بسيار خبيث، توی راهرو 
مرا نگه داشته بودند داشتند پرونده مرا درست می كردند كه بفرستند بازداشت از پله ها 
آمد پايين با چند نفر از افسرها كه دور و برش بودند ]خواست[ برود بيرون، تا چشمش 
افتاد به من در انتهای راهرو ديد كه يك روحانی آنجاس��ت يكهو راهش را كج كرد آمد 
طرف من، من هم نشسته بودم روی س��كو يعنی پيش پنجره راهرو و هيچ محل نكردم 
همين طور نشستم او آمد نزديك من ديدم پشت س��ر او چندين نفر از افسرها هستند 
كه به من اش��اره می كنند كه بلندش��و به عنوان احترام من ديگر رويم نشد ادامه بدهم 
بلند شدم ايستادم. آمد جلو و با لحن خيلی مهربانی از من پرسيد كه شما را چرا آورده اند 

من روز هفتم این حرف ها را زدم، مردم 
فهميدند که من بيرجند هستم صبح نهم 
که مرا گرفتند مطلب کاماًل جا افتاده بود 
برای مردم و می توانستند تصميم گيری 
کنند. این بود که راه افتاده بودند هيئت 
مختلف منزل آقای تهامی این طرف و آن 
طرف که بعداً آقای تهامی به من می گفت 
اینها می خواستند بيایند به شهربانی حمله 
کنند می گفت من گفتم بابا! خون راه 
می افتد گفتند راه بيفتد و تهامی نگذاشته 
بود و مانع شده بود و شاید در حقيقت 
به داد من رسيده بود چون وضع من به 
مراتب مشکل تر می شد. ایشان گفته بود 
من آزادش می کنم از زندان و همين 

اعمال نفوذها را ایشان کرده بود 
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اينجا گفتم كه مرا بازداشت كرده اند گفت چرا بازداشت كرده اند گفتم می گويند برخاف 
مصالح كشور شما حرف زده ايد گفت چرا شما آقای مثًا به اين خوبی يك صفتی برای 
من ذكر كرد بايد بر ضد مصالح كشور حرف بزنی من چيزی نگفتم گفت كاغذ اين آقا را 
بياوريد ببينم رفتند توی اتاق فوراً دويدند پرونده من را آوردند آن نامه ای كه از بيرجند 
البد نوشته شده بود نمی دانم كه بر اساس آن می خواس��تند مرا بازداشت موقت كنند 
بنا كرد به نگاه كردن همان طور كه نگاه می كرد و می خواند و مطالعه می كرد سرش را 
تكان می داد كه عجيب پرونده سنگينی است. من با خودم گفتم البد اعدامی چيزی اين 
پرونده دارد بعد آن لحن مايمش و چهره مهربانش كامًا عوض شد قيافه اش گرفته شد 
با يك لحن خشنی از من پرسيد كه شما چه می خواهيد؟ چه كار می خواهيد بكنيد؟ چه 
می گوييد؟ من يك، دو، سه جمله يادم نيس��ت يك چيزهايی گفتم او آتشی شد گفت 
روسيه دين ندارد، امريكا دين ندارد ببين چقدر پيشرفت كرده اند شماها چه می خواهيد؟ 
يعنی او جهت گيری مبارزه را كه جهت گيری دينی بود كام��ًا درك می كرد و آن روز 
مسئولين دستگاه از آن جمله اين شخص معلوم شد كه می فهمند كه مبارزه به سمت 
يك جامعه و نظام دينی و اس��امی می رود و می گفت روسيه و امريكا دين ندارند ببين 
چقدر وضعشان خوب است شما می خواهيد ما را به طرف يك نظام دينی ببريد كه چه 
بشود. اين استدالل را با اين زبان بيان می كرد. يك دو س��ه جمله گفت و بعد هم كاغذ 
من را داد به آن مأمور و رويش را برگرداند با كمال بی اعتنايی رفت من ديدم باز يكی از 
آن كسانی كه همراهش هستند به من اشاره می كنند بيا جلو مثًا، يك چيزی بگو يك 
چيزی بخواه من با سر اشاره كردم كه نمی خواهم. او رفت و بعد يك خورده گذشت و من 
را آوردند از آنجا بيرون بردند. بله بردند زندان لش��كر يا شايد هم روز اول ساواك بردند 
يادم نيست ديگر خصوصيات آن روز را! اما ساواك دو، سه مرتبه بنده را بردند. عرض كنم 
كه احتمال می دهم روز اول برای قرار بازداشت كه درخواست بازداشت بكنند. يادم است 
كه مرا آوردند توی لشكر حدود بعد از ظهر شده بود. از صبح تا 4 بعدازظهر كه من را از 
كانتری خارج كرده بودند تا اين س��اعت اين مراحل طول كشيده بود. يك، دو ساعت 

توی اتاقكی در دژبان بودم.
نمی دانم به چه مناسبت اينجا مرا آورده بودند. چون مركز دژبان بود ديگر محل باشگاه 
افسران و دژبان يكی بود عرض كنم كه دوبار اينجا و آنجا ما را گردانيده بودند تا ساعت 
حدود چهار بعد از ظهر بود و روزهای بلند خرداد رس��اندند به محل زندان، زندان برای 
من خيلی ]محيط[ ناآش��نايی بود و طبعاً نه ديده بودم نه از وصف آن از كس��ی چيزی 
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شنيده بودم.
تنها چيزی كه من از زندان ش��نيده بودم حرف هايی بود كه فداييان اسام كه مدتی 
زندان بودند برای ما نقل كردند چيزهايی كه ش��بيه به افس��انه بود. برای من زندان با 
واقعياتی كه من آن روز ديده بودم اصًا شباهتی نداش��ت. يعنی برای من كامًا تازگی 
داشت من را آوردند وارد اتاقی كردند كه يك افس��ر جوان بسيار بداخاق و ترش روی 
نشسته بود آنجا وسايل جيب من را گرفتند. من درخواس��ت كردم كه قرآن را بگذارند 
پهلوی من باشد قبول كردند. همچنين تقاضا كردم ساعتم هم پهلويم باشد قبول كردند 
همچنين تقاضا كردم كه دفتر حديث يك دفتری داش��تم ك��ه تويش حديث و مطلب 
و اينها می نوشتم كه در مس��افرت های منبری همراه من بود تقاضا كردم اين دفتر هم 
پهلوی من بماند اين را هم قبول كردند من توی دفتر در بيرجند كه بودم خاطره نوشته 
بودم توی همان مدت كوتاهی كه بيرجند در بازداش��تگاه بودم در اتاق رئيس شهربانی 
]خاطراتی[ نوش��ته بودم و بعد هم آمدم توی اين زندان توی اين دفتر چندين صفحه 
چيز نوشتم كه االن هر چه می گردم متأسفانه پيدا نمی كنم اين اگر باشد قديمی ترين 
خاطرات من در زندان است كه همين ها را به طور ريز و دقيق روز به روزش را مشخص 
می كند اين را هم اجازه دادند با من باشد. لكن بقيه وسايل را گرفتند البته با لباس بودم 
احتمال می دهم كه عمامه و عبا را هم از من گرفتند حدس می زنم، يقين ندارم و اين شد 

اولين تجربه مبارزاتی من در نهضت 15خرداد. 


