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یك منبری ضد صهيونيست

عليرضا رضوی
درآمد 

اگرچه در زمان حيات و پس از آن در كتاب های مطرح در مورد سرگذشت او،1 عناوين 
و القابی همچون واعظ شهير يا خطيب و سخنران برجسته برايش به كار می بردند ولی 
با تمام اين اوصاف دنيوی، او خود را يك روضه خوان س��اده می ناميد كه تنها عش��قش 
روضه خوانی برای ائمه، مرثيه برای امام حس��ين)ع( و دعای فرج حضرت وليعصر)عج( 

بود.2
كسوت روضه خوانی كوچكترين بهانه او برای نزديك شدن به مردم، خوب شدن خود 
و ديگران بود. اصل بر اين بود كه در دستگاه اهل  بيت عليهم السالم بماند و همه را به آن 
فراخواند، تا از آن طريق به خدا نزديك شود و نزديك گرداند و بسيار زياد دغدغه اين را 
1. دو عنوان كتاب مطرح در اين عرصه: 1. واعظ ش��هير؛ به روايت اسناد ساواك حجت االسالم حاج شيخ احمد 
كافی، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات، 1383؛ 2. مهدی كافی، كافی واعظ شهير، تهران، مركز 

اسناد انقالب اسالمی، 1386.
2. چهار حلقه CD از سخنرانی های مرحوم كافی به نام نورالمنابر كه توسط مؤسسه نورالزهرا توليد شده است، 
يكی از مهم ترين منابع اين تحقيق است كه با مرور نزديك به 120 س��خنرانی از آن، مطالبی از متن به آن ارجاع 

می شود. 
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داشت كه مردم با وجود زمينه و فضای فراوان فساد از هر 
نوع، گناه نكنند.

او شديداً از هر طريق و به هر ش��كلی به مسببين ظلم 
و فس��اد در جامعه ني��ز می تاخت و ب��ا هنرمندی تمام، 
آدرس دقيق��ی از دش��منان داخلی و خارج��ی دين به 
دس��ت مخاطب خود می داد كه برخی در لفافه و برخی 
با صراحت مورد هجمه او قرار می گرفتند؛ و در سخنان 
او صهيونيسم و يهود از جمله دش��منان اصلی دين عنوان می شد كه همواره به اشكال 
مختلف با رفتار، عملكرد، اهداف و موجوديت آنها از س��وی اين روضه خوان پر مخاطب 

برخورد می شد. 
اين مقال بر آن اس��ت تا با مرور مختصری از زندگی، فعاليت، آثار وجودی و در نهايت 
شهادت او، به نحوه نگرش و برخوردش با يهود و صهيونيسم و موضوع فلسطين بپردازد؛ 
موضوعاتی كه س��خن  راندن از آن در دوره طاغوت س��ختی ها و پيامده��ای ناگواری 
داشت و اتفاقاً اكثر علما، خطبا و روشنفكران آزاده، سالمت راه خود را در صراحت عليه 
صهيونيسم و ضرورت آزادی فلسطين و حمايت از فلسطينيان می دانستند و بر آن تأكيد 
می كردند و به همين دليل از خطوط قرمز حكومت طاغوت فراتر رفته، مبارزات خود با 

شاه را در ابعاد فراملی، تعريف می كردند. 

زندگينامه
شيخ احمد ضيافتی كافی يزدی معروف به كافی خراسانی و كافی تهرانی، متولد اول 
خرداد 1315 )مقارن با روز جمعه اول ربيع االول 1355 هجری قمری( در مشهد، فرزند 

حاج ميرزا محمد كافی و زهرا غفورپور.1
ميرزا احمد كافی امامی از علمای معروف يزد، در پی مس��افرت به مشهد و شفا يافتن 
چش��م هايش در جوار حرم حضرت امام رضا عليه السالم، اسكان دائمی می يابد.2 او پدر 
بزرگ شيخ احمد كافی بود و در سال 1333 او را برای ادامه تحصيل در نجف، همراهی 

می كند.3
تحصيالت كافی از دبستان ايمانی مش��هد با مديريت حجت االسالم حاج سيد حسن 

1. واعظ شهير، همان، ص11. 
2. همان.

3. همان، ص12. 

این مقال بر آن است تا با 
مرور مختصری از زندگی، 
فعاليت، آثار وجودی و در 
نهایت شهادت كافی، به 
نحوه نگرش و برخوردش 
با یهود و صهيونيسم و 

موضوع فلسطين بپردازد
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مؤمن زاده آغاز شد و در سال 1327 با ورود به مدرسه علميه نواب ادامه يافت،1 تا اينكه به 
قصد تكميل منجر به سفر به نجف همراه پدربزرگ شد. اساتيدی در نجف همچون سيد 
ابوالقاسم خويی، سيد محسن حكيم، سيد محمود شاهرودی، حسين راستی كاشانی و 
شهيد سيد اسداهلل مدنی تربيت2 اين طلبه عالقه مند را برعهده می گيرند كه از آن ميان 

شهيد مدنی نقش خاصی در پرورش روحی اين جوان ايفا می نمايد.
توفيق همجواری از مشهد تا نجف با پياده روی های كافی تا كربال3 و زيارت های مداوم او 
از كاظمين و سامرا، عشق او به ائمه و اهل بيت را دو چندان می كند ضمن آنكه تحصيل 
5 تا 6 ساله او خارج از ايران، زمينه آش��نايی او با تحوالت سياسی مذهبی جهان اسالم 
را فراهم می كند و او را عالقه مند به فعاليت برای شناسايی مشكالت مسلمين و تالش 

جهت حل آن می نمايد. 
در سال 1338 به توصيه آيت اهلل مدنی از نجف به مشهد بازگشته4 و ضمن رسيدگی 

به مسائل خانوادگی تبليغ دين را به صورت جدی آغاز می نمايد. 
در همين سال ها با صبيه ارشد آيت اهلل سيد حسين موس��وی خراسانی )شاهرودی( 
به نام خانم طاهره موسوی5 خراسانی ازدواج كرده6 و برای ادامه تبليغ و تحصيل در قم 
رحل اقامت می گزيند و از علمايی همچون شيخ محمد يزدی بهره می جويد. او در سال 

1342 ميزان تحصيالت خود را خارج فقه و اصول عنوان نموده است.7
در اواخر سال 1342 به صورت جدی وارد عرصه تبليغ ش��ده در تهران محله اميريه 
جنوبی ساكن می شود.8 ابتدا در خانه خود مجالس مذهبی و دعای ندبه را برپا می كرد و 
سپس با رونق گرفتن اين جلسات و افزايش جمعيت مخاطبين، اقدام به تأسيس مهديه 

در اواخر سال 1347 با كمك خيرين و بزرگان محله در همان اطراف می نمايد.9

1. همان، ص11. 
2. همان، ص12. 

3. همان.
4. همان. ص13. 

5. همان.
6. »ثمره اين ازدواج شش فرزند به نام های: رضا، محس��ن، مليحه، مهدی، هادی و سعيده است كه فرزند دوم 
ايشان حجت االسالم حاج شيخ محسن كافی در كس��وت روحانيت و در حوزه علميه قم به فعاليت مشغول است. 
الزم به ذكر است كه حجت االسالم كافی از ازدواج دوم خود نيز صاحب يك فرزند به نام مجتبی می باشد.« )همان(. 

7. همان. 
8. همان. 

9. مهدی كافی، همان، ص32. 
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از اين زمان به بعد كافی در اين پايگاه و مهديه هايی 
كه در س��اير ش��هرها افتتاح می كن��د،1 تبديل به 
خطيبی می ش��ود كه ديگر به زحم��ت بتوان زمان 
خالی در برنامه های كش��وری او پيدا كرد.2 به گفته 
خودش با سفر به 100 شهر يا بيشتر از آن، مجالس 
10 شبه خود را در همه ش��هرها برپا می نمود و در 
صورت قرار گرفتن روز جمعه در خالل اين مجالس، به تهران برمی گشت و دعای ندبه 
را در صبح جمع��ه در مهديه تهران برپا نم��وده و دوباره به مجلس خود در ش��هرها باز 

می گشت. 
او در سخنرانی های خود نسبت به تحوالت سياسی، مذهبی و اجتماعی واكنش خاص 
خود را داش��ت و بارها بابت آن به زندان افتاد و آزاد ش��د و پس از تعهد دوباره بازداشت 

می شد.3
عملكرد كافی فقط در وعظ و خطابه خالصه نمی شود. همان طور كه در ادامه به صورت 
مش��روح تر بدان خواهيم پرداخت، به فعاليت های عمرانی برای مردم محروم، مبارزه با 
فس��اد، فعاليت های بهداشتی- درمانی، اسكان بی س��رپناهان، امداد رانده شدگان4 و... 

كشيده می شود. 
چنين عنص��ری يقيناً برای رژيم خطرس��از بود؛ ب��ه ويژه اينكه با س��ران نهضت ضد 

شاهنشاهی هم پيوندها و حرف شنوی هايی داشت. 
آخرين حركت انقالبی كافی در تبعيت از نهضت حضرت امام، س��فر به مش��هد برای 
عدم برپايی جشن نيمه شعبان در تهران بود كه حضرت امام آن را تحريم كرده بودند.5 
بدين ترتيب اين س��فر تبديل به سفر آخرت گشت و در س��ی ام تيرماه 1357 منجر به 

ملكوتی شدن وی شد. 
شيخ احمد كافی با تنها 42 سال سن، مصداق بارزی از يك روحانی و آخوند آگاه، فعال، 
مؤثر و مفيد بود كه بر دل بسياری از مخاطبان خود حكومت می كرد و دوست و دشمن 
بر اين اقتدار معنوی كه ظرف 10 سال از زمان تأس��يس مهديه در تهران، سير تكاملی 

1. محسن حسام مظاهری، كتاب كافی )روايت زندگی حجت االسالم شيخ احمد كافی(، تهران، خيمه، 1394، 
ص74. 

2. همان، ص75-77. 
3. همان، ص47. 

4. مهدی كافی، همان، ص29-89. 
5. همان، ص142-143. 

او در سخنرانی های خود نسبت 
به تحوالت سياسی، مذهبی و 
اجتماعی واكنش خاص خود 
را داشت و بارها بابت آن به 
زندان افتاد و آزاد شد و پس از 

تعهد دوباره بازداشت می شد
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به خود گرفته بود، اذعان می كردند. الگويی كه به زحمت بتوان ظرف 50 س��ال اخير از 
ميان وعاظ و خطبا و به قول خودش منبری ها، با همان مش��خصات به جامعه، كسی را 

معرفی كرد.

کارکردهای ویژه 
كافی صرفاً يك آخوند روضه خوان نبود. او عالوه بر مديريت مركز فرماندهی خود در 
مهديه برای كارهای مذهبی و دينی، كارهای آموزشی همچون فن سخنوری می كرد، 
كالس های اصول عقايد و احكام و آموزش قرآن داير می كرد، مبلغ اعزام می كرد، مراسم 
عمامه گذاری برپا می نمود، داروخانه و مركز درمانی تأسيس می كرد، به عيادت بيماران 
می رفت، به كمك معاودين می ش��تافت، سرپرس��تی ايتام را بر عهده می گرفت، مراكز 
فساد و سينما را به مسجد تبديل می كرد، از مشروب فروشی ها كتاب فروشی می ساخت، 
گمراهان و توابين زن و مرد آغشته به فساد و تباهی را هدايت می كرد، مدرسه و كتابخانه 

می ساخت.1 
و به عبارت صحيح تر خودش يك تنه هم كميته امداد بود، هم بهزيس��تی، هم هالل 
احمر و هم حتی بسيج و جهاد سازندگی و ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر، وقتی 

هنوز هيچ كدام اين نهادها تأسيس نشده بودند.2
در واقع اين كاركرد های ويژه كافی، حكايت از مردمی بودن او داشت. در البه الی مردم 

بود و از جنس مردم و مسئله اش مردم بود.3
او يك آخوند اجتماعی بود و خوب می دانست از يك روحانی مردمی و محبوب، خيلی 
كارها برمی آيد؛4 ضمن آنكه معمولی بود نه پيچي��ده و مخصوص5 كه نتوان با او ارتباط 
برقرار كرد. اصاًل دين در نظرش آن قدرها چيز پيچيده و عجيب و غريبی نبود، اس��تاد 
دانشگاه و عضو هيئت علمی و نويسنده و پژوهشگر فاضل نبود. رئيس اداره و مديركل 
سازمان و وزير و وكيل هم؛ آخوندی بود كه آخوندی می كرد و می دانست همين آخوندی 

قدرتی دارد كه هيچ دكتر و مديركل و وكيل و وزيری ندارد.6
كافی يك آخوند مردم پسند بود؛ به همين س��ادگی مردم معمولی می پسنديدندش 

1. همان، ص37-91. 
2. همان، ص11.

3. همان. ص8.
4. همان، ص10. 
5. همان، ص11. 
6. همان، ص12.
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چون مثل خودش��ان، با زبان خودش��ان، همان زبان كوچه و بازار، همان زبان بی تكلف 
دم دستی كف خيابانی حرف می زد... مثل شهرزاد قصه گو، قصه می گفت... چندان هم 
در قيد و بند اين كه روايات تاريخی يا روضه هايش با مستندات تطابق كامل داشته باشد، 
نبود. البه الی همين قصه ها حديثش را هم می گفت مسئله  اخالقی اش را هم می گفت 
با جوك و خنده، نهی از منكرش را هم می كرد. تذكر لسانی اش را هم می داد. به وقتش 

هم می گرياند، گرياندنی؟1
دغدغه مندی سراس��ر وجود او را در برگرفته بود، دغدغه اش تخته كردن در كاباره ها، 
كازينوها و مشروب فروشی ها و سينماها بود. دغدغه اش اين بود كه مردم گوشت يخی 
نخرند، چون حرام است، پپسی كوال و جنرال استيل و بخاری ارج نخرند چون مال ثابت 
پاسال بهايی ]يهودی االصل[ است. معتاد نشوند، زن ها باحيا و با حجاب باشند. مردها 
با غيرت باشند و ريششان را نتراش��ند. جوان ها به بلوغ كه رسيدند ازدواج كنند و بروند 
سر خانه زندگی شان، مردم گناه نكنند. چشم چرانی نكنند، دزدی نكنند، غيبت نكنند، 
دروغ نگويند، نزول نخورند، ربا نگيرند، رشوه ندهند، قمار نكنند، صله رحم كنند. به داد 
فقرا برسند. مشكالتشان را ببرند در خانه  امام زمان)عج(؛ به ائمه متوسل شوند. به روضه  
امام حسين)ع( متوسل بشوند. اهل نماز و روزه و خمس و زكات باشند. مال حرام نبرند 
سر سفره زن و بچه شان. دغدغه هايش اغلب از همين جنس بودند. برای همين با بهائی ها 

و وهابی ها و كمونيست های بی خدا2 و يهودی ها دشمن بود.
كافی مكرر در سخنرانی های خود بر اين نكته تأكيد می كرد كه من به عنوان يك آخوند 
وظيفه دارم كه با اراده و اش��تياق برای درست كردن ناراستی ها مستقيماً به سراغ افراد 
بروم. اينكه در منزل و مسجد بنشينم تا منكرين پيش من آيند، مشكالت و ناهنجاری ها 
حل نمی شود. هيچ يك از انبياء و اولياء الهی نبودند جز اينكه مستقيم و مكرر به سراغ 
مردم می رفتند و رودررو از آنها دعوت به معروف و نهی از منكر می كردند و با آنها ارتباط 
برقرار می كردند. مش��كالت آنها را ح��ل می كردند يا حداقل می ش��نيدند، و به عبارت 

خالصه تر خود فعال بودند و نه اينكه از مردم انتظار فعاليت داشته باشند. 

ویژگی های مبارزاتی
كافی از مصاديق وعاظ و خطبايی بود كه خط قرمزهای ابالغ شده ساواك را درنورديده 

1. همان، ص13. 
2. همان، ص14. 
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بود. دائ��م از اقدامات ضد دينی و غير اس��المی رژيم 
در منبر س��خن می راند. از ش��اه به بهانه ها و اشكال 
مختلف انتقاد می كرد و ب��ر او می تاخت و دائماً عليه 
يهود و صهيونيس��م نيز با صراحت تمام موضع گيری 
می كرد. در عين حال عده ای بر اين اعتقاد بودند كه او 
يك آخوند غير سياسی است1 ولی اسناد ساواك اين 

برداشت را تأييد نمی كند. 
كافی اولين بازداشت خود توسط ساواك را در سال 41 و به دنبال سخنرانی عليه اليحه 
انجمن های ايالتی و واليتی در منزل آق��ای قمی تجربه می كند2 و دومين تصميم برای 
بازداشت وی باز هم به دليل سخنرانی در منزل آقای قمی و در پی حمله ددمنشانه رژيم 
ش��اه به فيضيه در فروردين 42، اتخاذ می شود كه وی مخفی ش��ده3 از دست مأموران 
می گريزد. و بدين منوال و در مقاطع گوناگون از نهضت امام)ره( به ش��رح ذيل به شيوه 

خود با رژيم در مبارزه بوده است:
- حضور فعال در اعتراض به واقعه 15خرداد4

- اعتراض و مخالفت با انتخابات فرمايشی دوره 21 مجلس شورای ملی در مهر 1342 
در قالب سخنرانی5

- تالش رژيم برای اعزام او به خدمت سربازی6
- واكنش معترضانه كه به تعطيلی مدرس��ه طالب در پی ش��هادت آيت اهلل سعيدی 
انجاميد و منجر به تصميم رژيم برای تبعيد وی به سراوان شد و با بازداشت موقت وی، 

اين تصميم متوقف گرديد.7
- زندانی شدن در قزل قلعه به دليل تجليل از حضرت امام)ره( در 2 مرحله8

- تبعيد به ايالم به دليل حمله به رژيم صهيونيستی و يهوديان در سخنرانی9
- و...

1. همان. 
2. واعظ شهير؛ به روايت اسناد ساواك، همان، ص13. 

3. همان، ص14. 
4. همان، ص15. 

5. همان. 
6. همان.

7.همان، ص17. 
8. همان. ص16. 
9. همان. ص18. 

تحصيل 5 تا 6 ساله او خارج 
از ایران، زمينه آشنایی او با 
مذهبی  سياسی-  تحوالت 
جهان اسالم را فراهم می كند و 
او را عالقه مند به فعاليت برای 
شناسایی مشكالت مسلمين و 

تالش جهت حل آن می نماید
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ساواك در قبال فعاليت های ضد رژيم كافی اقدامات ذيل را به مرحله اجرا در می آورد: 
1. كنترل دقيق جلسات1

2. كنترل مكاتبات2
3. احضار و تذكر و بازجويی كه حداقل 20 مورد از اسناد ساواك مؤيد آن است.3

4. ممنوع المنبر كردن كه بارها اتفاق افتاده است و يا عدم صدور اسناد مربوط به سفر 
حج4

5. تالش برای جلب همكاری5
كافی نيز در برخورد با ساواك رويه ای اتخاذ می كند كه هم فعاليت هايش تعطيل نشود 
و هم با آنها همكاری نكند و هم مبارزه اش ادامه يابد. او معتقد بود در زندان بودنش كمكی 
به كسی نمی كند. می گفت اگر بيرون باشم و منبر بروم مفيدترم. برای همين هر وقت به 
پست پليس و ساواك می خورد، از هر شگردی برای خالص شدن و زندان نرفتن استفاده 
می كرد. از اعتراف و اقرار تا نامه نگاری و تقاضای وساطت از افراد »ذينفوذ6 و وقتی آزاد 
می شد دوباره كارهای خود را از سر می گرفت. گويی نه تعهدی داده و نه اقراری كرده و 
به همين دليل در گزارش ساواك آمده است كه نامبرده باال تاكنون هيچ گونه همكاری 

با ساواك ننموده است.«7
ديدار با روحانيون تبعيدی از جمله آيت اهلل مكارم در چابهار يا س��يدعلی غيوری در 
سيرجان8 از جمله شيوه های مبارزاتی كافی بود و در كنار ساير فعاليت ها انجام می شد 
كه بخشی از آن در اسناد س��اواك مضبوط اس��ت. ديدار او با زندانيان سياسی از جمله 
مهندس بازرگان، ش��يخ انواری و طالقانی9 هم حاكی از اين بود كه او در قبال مبارزان 
ضد شاه احس��اس مس��ئوليت می كرد و حتی در عمل به بهانه های مختلف به خانواده 

1. همان. ص20. 
2. همان. ص21. 

3. همان. ص21-23. 
4. همان. ص24. 

5. همان. 
6. مهدی كافی، همان، ص47. 

7. واعظ شهير؛ به روايت اسناد ساواك، همان، ص25؛ - در اسناد ساواك آمده است نامبرده در باال قباًل هم دو 
مرتبه از طرف اين اداره كل احضار و ضمن اظهار ندامت از گذشته خود قول همه گونه همكاری داده و حتی اخالقاً 
تعهد سپرده چنانچه به منبر موافقت گردد، مستمعين را با اقدامات مترقيانه و اساسی كشور آشنا خواهد ساخت 
و در راه خدمت به شاهنشاه آريامهر و ميهن گام برخواهد داشت. لكن عماًل مشاهده شده كه به هيچ وجه پايبند 
به قول و تعهدات خود نبوده و همچنان به رويه ناصواب و خالف مصالح ادامه می دهد. )محس��ن حسام مظاهری، 

همان، ص53-54(
8. همان، ص33. 

9. همان.
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آنها كمك می نمود؛ به طوری كه ساواك در برخی موارد 
فعاليت های كمك رسانی كافی به خانواده های مستمند را 
به دليل كمك رسانی به خانواده زندانيان در اين پوشش، 

تعطيل نمود.1
ذكر از اسرا و زندانيان ش��يعه در خطابه ها و دعاها برای 
آزادی سريع آنها2 به صراحت يا در لفافه، نشانگر اين بود 

كه كافی در قول و عمل در جريان مب��ارزه و در ميان مبارزين بوده اس��ت. ضمن آنكه 
از تجربه خود در زندان هم ب��رای مخاطبين می گفت و با ذكر س��ختی های زندان3 به 
بهانه های مختلف، اين حس را منتقل می كرد كه هم اكنون خيلی از بی گناهان شيعه در 

بند رژيم هستند و رژيم در حق آنها ظلم روا داشته و محكوم است.
گريز به تاريخ، به ويژه تاريخ ظلم و استبداد بنی اميه، بنی عباس يا تاريخ انبياء و مبارزه 
امامان و پيامبران با دستگاه جور در كنار اشارات و كنايه های معاصر، شيوه كافی بود تا 
هم حرف خود را بزند و هم بهانه به دست رژيم ندهد و هم مخاطب را متوجه اصل قصه 
نمايد. شيوه ای كه بارها ساواك در رمزگشايی كنايه های كافی به اين مهم پی  برده و بر 

آن تصريح می كند.4 

کافی و حضرت امام)ره(
كافی همواره نسبت به علماء و مراجع احترام خاصی قائل بود و در دعاهای خود از آنها 
ياد می كرد و در اين ميان برای حضرت امام)ره( به عنوان يك مرجع دينی جايگاه وااليی 

قائل بود و بر آن اعتقاد داشت.5
در وهله دوم نس��بت به مبارزات حضرت امام)ره( از همان ابتدا و بدون هرگونه ترديد 
و درنگی، موضعی شفاف و قاطع داش��ت و در تمام مراحل مبارزه از جمله مخالفت های 
حضرت امام)ره( با اقدامات رژيم از جمله اليحه انجمن های ايالتی و واليتی،6 اصالحات 

1. همان، ص78. 
2. واعظ شهير، همان، ص64-65. 

3. نورالمنابر، 4 نسخه CD از سخنرانی های مرحوم كافی، مؤسسه نورالزهرا.
4. واعظ شهير، همان، ص42-45. 

5. محسن حسام مظاهری، همان، ص139. 
6. واعظ شهير، همان، ص13. 

شيخ احمد كافی با تنها 42 
سال سن، مصداق بارزی از 
یك روحانی و آخوند آگاه، 
فعال، مؤثر و مفيد بود كه 
بر دل بسياری از مخاطبان 

خود حكومت می كرد
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ارضی،1 جش��ن های دو هزار و پانصد س��اله،2 حمله به 
فيضيه،3 دس��تگيری و بع��داً تبعيد امام،4 اش��غالگری 
صهيونيس��ت ها،5 مقاله توهين آميز اس��تعمار س��رخ و 
سياه،6 ترور منصور، واقعه پانزده خرداد،7 شهادت حاج 
آقا مصطفی8 و... موضع گيری كرده، در مورد آن مراسم 
برپا كرده و برای اعالم موضع صريح، س��خنرانی كرده و 
بعضاً تحت تعقيب قرار گرفته و حتی بازداشت و زندانی 

شده است. 
از جمله موارد اشاره شده از اسناد ساواك می خوانيم: 

1. كافی: خداوندا پرچم دار اسالم، پيش��وای شيعيان جهان، حضرت 
آيت اهلل خمينی را در پناه خود از جميع باليا حفظ بفرما و او را صحيح و 
سالم به ايران برگردان و وسايل خالصی زندانيان بی گناهی كه به جرم 

طرفداری از قرآن و دين و روحانيت گرفتار شده اند فراهم نما...9
2. كافی: من نمی دانم خيلی از چيزهاس��ت كه نمی شود گفت دامن 
مراجع را رها نكنيد اميدوارم كه نتيجه بگيريد. كافی در پايان منبر خود 

گفت سالم بر مكه و نجف
نظريه شنبه: طبق قراری كه بين بعضی ها مرسوم است. سالم بر نجف 

يعنی سالم به ]امام[ خمينی]ره[10
3. كافی: آن مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت اهلل العظمی خمينی )سه 
بار صلوات مردم( از گوشه نجف ناله می كند، كسی ناله اش را نمی شنود 
)گريه حضار( آی نس��يم هوا، ناله های دوس��تان اين مرجع تقليد را به 
گوشش برس��ان. آيت اهلل العظمی خمينی، بزرگ مرجع شيعه، افتخار 

1. همان، ص27. 
2. همان، ص27-28. 

3. همان، ص14. 
4. همان، ص15. 
5. همان، ص25. 
6. همان، ص34. 
7. همان، ص15. 
8. همان، ص34. 
9. همان، ص26. 

10. همان، ص27-26. 

كافی یك تنه هم كميته 
امداد بود، هم بهزیستی، هم 
هالل احمر و هم حتی بسيج 
و جهاد سازندگی و ستاد 
احيای امر به معروف و نهی 
از منكر؛ وقتی هنوز هيچ 
كدام این نهادها تأسيس 

نشده بودند
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قرآن، افتخار اس��الم، افتخار اهل بيت، 
افتخار دين، افتخ��ار روحانيت، مدافع 
حريم اسالم و شيعه، با توام آقا، قربانت 

بشوم آقاجان...1
از اينكه كافی ب��ا حضرت امام)ره( در اي��ران ديداری 
داشته باشد سندی وجود ندارد. فقط در سال 46 يك بار 
در خانه ايشان سخنرانی كرده است2 و پس از آن حداقل 
در منابع آمده است كه در سال های 46 و 55 با امام در 

نجف ديدار داش��ته اند.3 كه عده ای ديدار دوم را در ارتباط با اختالفات ش��ديد كافی با 
شريعتی ارزيابی می كنند:

كسی نمی داند در آن ديدار خصوصی ميان آن دو چه گذشت هر چه 
بود در برگشت از آن سفر، لحن كافی در انتقاد از شريعتی ماليم شد. اين 

را اطرافيانش خوب حس می كردند.4
در واقع حضرت امام)ره( در جريان اين اختالف بود5 و حتی با ارسال نامه به شيخ محمد 
يزدی6 و حاج سيد عبدالرضا حجازی،7 از آنها خواست كه در اين مورد ورود كرده و مانع 
از گسترش اين اختالف كه به ضرر جامعه مسلمين و به نفع دستگاه پهلوی است، بشوند. 
و كافی نيز با توجه به روحيه واليت پذي��ری، در عين حفظ خطوط و داليل مخالفت با 
شريعتی، آن گونه كه در گفتار و اقدامش، مش��هود بود، وفق نظر حضرت امام)ره( عمل 
كردند. ولی ظاهراً اين رويه از سوی طرف مقابل حتی تا پس از درگذشت كافی رعايت 

نشده و اسباب وقوع ناماليماتی بود.8

1. همان.
2. همان، ص89: اين سخنرانی در 46/3/21 ايراد شده است و همزمان با جنگ 1967 موسوم به جنگ 6 روزه 
است و اتفاقاً كافی در اين سخنرانی به يهوديان می تازد و خود را دشمن سرسخت يهوديان می نامد و اينكه هيچ كس 

به اندازه يهود پيامبر را آزار نداده است. 
3. همان، ص33. 

4. محسن حسام مظاهری، همان، ص131. اين اثر سال ديدار كافی با حضرت امام)ره( را 1354 ذكر می كند.
5. در 17 تير 1358 حضرت امام طی يك سخنرانی به شرح بخشی از اين اختالفات پرداخته. )همان، ص122(

6. همان، ص119. 
7. همان، ص120. 

8. مجلس اولين سالگرد در مهديه برگزار شد. اما بدون س��خنرانی فلسفی. هر چه جمعيت فراوان عالقه مندان 
كافی منتظر ماندند، خبری از فلسفی نشد. تماس گرفت و گفت طرفدارهای دكتر شريعتی تلفنی تهديدم كرده اند 

كه نيايم. )همان، ص156(

كافی همواره نسبت به علماء 
و مراجع احترام خاصی 
قائل بود و در دعاهای خود 
از آنها یاد می كرد و در این 
ميان برای حضرت امام)ره( 
به عنوان یك مرجع دینی 
جایگاه واالیی قائل بود و بر 

آن اعتقاد داشت
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به نظر می رس��د كه نامه حضرت امام)ره( به كافی در 1350/6/23 1 به شرح ذيل و در 
زمانی كه كافی تنها 35 سال سن داشته است، گويای خيلی از حقايق باشد: 

بسمه تعالی
خدمت جناب حجه االس��الم عم��اد االعالم و ثقه االس��الم آقای حاج 
شيخ احمد كافی دامت افاضاته مرقوم محترم واصل و از مطالبش مطلع 
شدم راجع به ترويجات جنابعالی و اشتغال به تربيت طبقه جوان جناب 
حجه االسالم آقای مدنی ش��رحی تذكر دادند. از غير ايشان هم شنيده 
بودم. در اين زمان كه اوضاع اسالم و مسلمين چنين است كه مالحظه 
می كنيد. ارزش خدمت های صادقانه در پيشگاه مقدس پروردگار عظيم 
بيش از عصور سابقه اس��ت. اميد اس��ت خداوند تعالی بيش از پيش به 
جنابعالی توفيق خدمت به ش��رع مطاع داده و خدمات شما منظور نظر 

ولی امر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف بوده باشد. 
جنابعالی مجازيد سهم س��ادات را تا حدود قلم های هزار تومانی يا به 
خود اش��خاص اجازه دهيد بدهند يا خودتان به محال مقرره ش��رعيه 
برسانيد زائد بر آن را نصف به همان نحو و نصف ديگر را ايصال فرمايند 
برای اقامه حوزه های علميه از جنابعالی اميد دعای خير دارم. و السالم 

عليكم2
روح اهلل  الموسوی  الخمينی 

مبارزات ضد صهيونيستی 
در كنار س��اير كاركردهای ويژه كافی، لحن و بيان او عليه يهود و صهيونيسم كفايت 
می كند كه او را تنها يك آخوند معمولی و روضه خوان عادی ندانيم. كافی با وجود اينكه 
خود را يك روضه خوان معرفی می كرد، عمق و ورود ويژه ای به مس��ئله يهود در ايران و 
صهيونيسم در جهان اسالم داش��ت و گويی اخبار و تحوالت حوزه فلسطين را مو به مو 
و روز به روز رصد كرده و در مقابل آن يك موضع گيری قاط��ع اتخاذ می كرد؛ در حالی 
كه ديگر خطبا و وعاظ مدعی، با وجود انتظ��ار جامعه از آنها در اين مورد، كاماًل منفعل، 

بی اطالع و بعضاً ساكت بودند. 

1. يعنی دقيقاً ميانه 8 سال از اولين و دومين ديدار. 
2. واعظ شهير، همان، ص89. 
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روشنگری كافی در اين حوزه با توجه به حساسيت 
و بعداً من��ع رژيم و خفقان حاكم��ه، به طرق مختلف 
صورت می گرفت. بسياری از اوقات با روايت داستان 
بنی اسراييل و انبياء مبعوث شده در ميان آنها، حرف 
خود را می زد. از داس��تان گاو بنی اس��راييل، حضرت 

موسی عليه السالم، حضرت يحيی عليه السالم و اينكه قوم بنی اسراييل از كشته شدن او 
خشنود شدند و خداوند از طريق بخت النصر در زمان ارمياء نبی، سزای اين خشنودی را 
با اشغال اورشليم و اسارت آنها در بابل داد.1 يا از داستان قارون2 و ثروت او می گفت و در 

خالل اين داستان ها به ويژگی های يهود می پرداخت.
عالوه بر آن گريز كافی به نقش و عملكرد يهود در تاريخ اسالم و نسبت آنها با مسلمانان 
فراز مهمی از اظهارات كافی در مورد يهود و صهيونيسم را تشكيل می داد؛ در زمانی كه به 
نقل از حضرت پيامبر بيان می نمود كه هيچ كس به قدر يهود وجود مقدس ايشان را اذيت 
نكرده است.3 در جای ديگر به داستان آزار يك يهودی با خالی كردن شكمبه شتر بر سر 
مبارك پيامبر )ص( می پردازد4 و اينكه چگونه حضرت در هنگام بيمار شدن آن يهودی، 
با وی رفتاری انسانی داشته و او را متنبه كرده است. به داستان فتح خيبر و ويژگی قلعه ها 
و استحكامات يهود در شبه  جزيره، مقابل مسلمانان می پرداخت5 و اينكه چگونه اين قلعه 
به دست حضرت علی عليه السالم و رهبری حضرت پيامبر)ص( فتح گرديد و يهوديان 
ذليل شدند. به داستان عبداهلل ابن سالم با معاويه می پرداخت كه چگونه يك يهودی تازه 

مسلمان شده با سست عنصری خود ملعبه دست معاويه می شود.6
كافی در هر فرازی از تاريخ اسالم، خط به خط دنبال يهود و عملكرد ناصواب آن مقابل 
اسالم، ائمه و پيامبر است و حتی از كوچكترين مورد آن نيز دريغ ندارد. به عنوان مثال 
شايد يكی از گيراترين روضه های ايش��ان در مورد ائمه، مربوط به حضرت باب الحوائج 
امام موسی كاظم)ع( و نقش افرادی همچون سندی ابن شاهك، داروغه يهودی بغداد و 
عامل اصلی شهادت حضرت باشد كه با جزئيات مثال زدنی برای مخاطب بيان می شود.

در واقع كافی با بيان تاريخ به مصاديق عملكرد يهود و اوضاع فعلی فلسطين می پردازد 

1. نورالمنابر، همان، CD چهارم، ترك هفتم. 
2. همان، CD دوم، ترك 10. 

3. واعظ شهير، همان، ص420. 
4. نورالمنابر، همان، CD چهارم، ترك 18. 

5. همان، CD سوم، ترك 14. 
6. همان، ترك سوم. 

گریز كافی به نقش و عملكرد 
یهود در تاریخ اسالم و نسبت 
آنها با مسلمانان فراز مهمی از 
اظهارات كافی در مورد یهود 
و صهيونيسم را تشكيل می داد
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و آدرس امروزی از آموزه ديرينه آنها عليه دين و بش��ريت 
را ارايه می كند.

كافی عالوه بر مطرح كردن علت اي��ن معضل در جهان 
اسالم و بش��ريت امروز، راه حل نيز ارايه می كند. او بدون 
داش��تن امكان و ابزاری برای مقابله با صهيونيسم، وسيله 
تحريم كاالها و همكاری با صهيونيس��م و بهائيان كه هم 
اكنون در يك كالبد مشغول ضربه زدن به اسالم و مسلمين 

هستند را به عنوان راه چاره، مطرح و مكرر بر آن تأكيد می كند. از جمله: 
ای مردم اين گوشت يخ زده حرام است آن را نخوريد. مرغ منجمد كه 
می گويند از آلمان آورده اند. دروغ اس��ت، آنها را از اسراييل آورده اند و 

حرام است. ای مسلمانان نخوريد...1
كارخان��ه جنرال اس��تيل محصوالتش م��ال كليمی هاس��ت، نخريد 

مسلمان ها جنس خودتان را بخريد و بفروشيد...2
آدامس خروس نشان كه اينقدر بچه هاتون می خرند مال يهودی هاست. 

ای آنهايی كه می فروشيد، كمك به يهودی ها می كنيد. 
ای آنهايی  كه می خريد كمك به آنها می كنيد.3

و...
كافی در كنار تحريم كاالهای اسراييلی و يهودی، از مسلمين می خواهد كه با هم متحد 
باشند و به كمك مبارزان ضد اسراييلی بشتابند. از جمله در خالل جنگ 1967 می گويد: 
مردم مسلمان وظيفه ش��ما است كه اتحاد داش��ته و از قرآن حمايت 
كنيد. در اين جهت با برادران اعراب هم آهنگ و هم صدا باشيد و يهوديان 

نفرين شده پيغمبر هستند و بايد از بين بروند.4 
در جای ديگر با ابراز تأسف از انفعال دولت در قبال مسئله فلسطين می گويد: 

اگر دولت ايران پشتيبانی فوری خود را از برادران عرب ما اعالم نكند، 
ما مسلمانان ايران سرشكسته خواهيم بود. من از روی اين منبر با صدای 
بلند به دولت و مس��ئولين مملكت اعالم می نمايم ك��ه هر چه زودتر به 

1. واعظ شهير، همان، ص376. 
2. نورالمنابر، همان، CD چهارم، ترك هفتم. 

3. همان.
4. واعظ شهير، همان، ص87. 

بيان  ا  ب در واقع كافی 
و  مصادیق  به  تاریخ 
عملكرد یهود و اوضاع 
فعلی فلسطين می پردازد 
و آدرس امروزی از آموزه 
دیرینه آنها عليه دین و 

بشریت را ارایه می كند
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كمك برادران مسلمان ما بشتابند و ش��ر مردم يهود را از سر آنان كوتاه 
كنند.1

كافی همچنين در منابر خود به حاميان يهود و صهيونيسم هم می تازد و به نحوی بيان 
می كند كه اگر حمايت آنها نباشد، چه بسا صهيونيسم زودتر از اين مضمحل شود. وی 

در قالب دعا به اين مهم پرداخته و می گويد: 
ديشب در روزنامه نوش��ته ش��ده بود كه در امريكا يهوديان مبلغ پنج 
ميليون دالر جمع آوری و برای اسراييل فرستاده اند و يهوديان تهران نيز 
جمع شدند و برای اس��راييل دعا كردند. می دانيد يعنی چه]؟[ برای از 

بين رفتن قرآن و اسالم.2
ملت يهود سه روز است كه روزه می گيرند تا در مقابل قرآن پيروز شوند. 

آنها برای نابودی قرآن می جنگند.3
... مهدی جان به فرياد ما برس. كار ما به جايی كشيده كه مسيحی ها، 
بهائی ها و يهوديها آزادند و هر باليی كه می خواهند به سر ما مسلمانان 

می آورند.4
... خدايا دين اس��الم را نصرت بده، آنهايی كه به دين كمك می كنند 
ياری كن- آن دست هايی كه يهود و اس��راييل را كمك می كنند از سر 

ملت شيعه كوتاه فرما.5
كافی در خالل اين دعاها به صورت غير مس��تقيم همان طور كه اش��اره شد حكومت 

پهلوی را مشمول اين حمايت ها از اسراييل دانسته و می گويد: 
خدايا به حق امام زمان تو را قسمت می دهيم كه هر كس از يهوديان 

علنی و يا در خفا حمايت می كند ذليل گردان.6
و جالب اينجاست كه ساواك نيز در نظريه خود بر اين دعا می نويسد: 

نظريه ش��نبه: تعدادی كه از مردم پای منبر او بودند عقيده داش��تند 
كه ايران در خفا از اسراييل حمايت می كند و نيز نامبرده در وعظ خود 

1. همان، ص88. 
2. همان، ص87. 
3. همان، ص88. 

4. همان، ص147. 
5. همان، ص330. 

6. همان، ص341-342. 
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هميشه اشاره و كنايه هايی دارد كه مورد تفسير مردم است.1
كافی در فرصت های ديگر اين رويه خود را بدين گونه ادامه می دهد: 

پروردگارا آن كس را كه به وس��يله پول، سرباز، اسلحه و... به يهوديان 
اسراييل كمك می كند، دودمانش را ريشه كن كن.2

... خدايا به جان امام زمان هر كس ظاهراً ي��ا باطناً جلوی مردم يا زير 
زيركی كمك به يهودی ها می كند، به حق امام زمان ذليلش كن.3

... خدايا به آبروی امام زمان هر كس ب��ه يهودی ها كمك می كند، تو 
كمكش نكن.4

... خدايا با نابودی دشمن ها و كمك آنها به دشمنای مسلمان ها. خدايا 
هر كس زير جلكی ]پنهانی[ كمك می كند به دش��منای مسلمان ها و 

دشمنای مسلمان ها را نابود كن.5
... خدايا هر كس هم كمك به اين يهودی ها می كند. رسواش كن6

... خدايا هر كه يهودی ها را تقويت می كند و كمكشون می كند، بر هر 
عنوانی به حق زهرا ذليلش كن.7

كافی در آخرين مرحله از برخورد خود با يهود ضم��ن معرفی عقيده، مرام، عملكرد و 
خصلت يهوديان با دعا خواستار نابودی اسراييل و صهيونيسم می شود از جمله:

... خدايا فتح و پيروزی را نصيب مس��لمانان بگردان و هر دس��تی به 
يهودی ها كمك می كند خودت آنان را نابود كن و هر دستی مسلمانان را 

ياری می كند خودت ياری بفرما.8
به برادران مس��لمان اردنی دعا بكنيد كه يهودی ه��ا ريخته اند هفت 

مسجد آنها را خراب كرده و چند نفر از زن و بچه هايشان را كشته اند.9
... خائنين به دين اسالم و مذهب شيعه را در هر لباسی و در هر مقامی 
كه هس��تند ذليل بگردان. كس��انی كه در هر كجا جدايی و تفرقه بين 

1. همان. 
2. همان، ص347. 

3. نورالمنابر، همان، CD چهارم، ترك 18. 
4. همان، CD سوم، ترك 21. 
5. همان، CD دوم، ترك 10. 
6. همان، CD اول، ترك اول. 

7. همان، ترك چهارم. 
8. واعظ شهير، همان، ص89. 

9. همان، ص142. 
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مسلمين را فراهم می نمايند. مخصوصاً اين 
دو تا يهود را نابود كن...1

... خداي��ا ه��ر ك��س در هر كج��ا برای 
برادرهای مس��لمان م��ا ناراحت��ی ايجاد 
می كند نابودش��ان كن. ملت های اجنبی 
مخصوصاً چهار تا يهودی كه باعث ناراحتی 

برادران عرب ما می ش��وند، نابود و ريش��ه اين چهار تا يهودی را از روی 
زمين بكن.2

در يك گزارش ساواك پيرامون عملكرد يهود در فلسطين به نقل از كافی می خوانيم: 
مس��جد در اطراف بيت المقدس را تخريب و به فاحش��ه خانه تبديل 
نموده اند و در اين هنگام به كشورهای اس��المی و نابود شدن يهوديان 

دعا كرد.3
كافی در باب اين شيوه رفتاری يهود عليه مساجد مسلمانان در جای ديگر می گويد: 

... روزنامه ها نوش��ته بودند كه يهوديان اسراييل از 11 مسجد سه باب 
آن را خراب كرده و در آنجا مشروب فروشی باز كرده اند البته اين كارها 
را برای آزار روحی مسلمانان می كنند. خدا نكند يهودی ها بر مسلمانان 
مسلط شوند، دمار از روزگار آنها درمی آورند. االن كه نزديك افطار است، 
يك مشت از جوان های مسلمان با زبان روزه در حال جنگ با يهوديان 
می باشند و وظيفه ماست كه برای آنها دعا كنيم. خدايا ريشه يهود را بكن 

و هر كس به آنها كمك می كند نابودش كن.4
كافی در جای ديگر در مورد ماهيت يهوديان كه عمدتاً با تشكيل دولت يهود بروز يافته 

می گويد: 
بهتون بگم اين يهودی ها به جان ش��ما، مسلمان هم بشوند، مسلمان 

نمی شوند. اصاًل ... جنس شون خرابه، خرابه.5
خدايا به حق امام حس��ين قس��م ريش��ه اين يهودی ه��ا را مخصوصاً 

1. همان، ص150. 
2. همان، ص154. 
3. همان، ص178. 

4. همان، ص222-223. 
5. همان، CD سوم، ترك سوم. 

كافی در كنار تحریم 
كاالهای اسرایيلی و 
مسلمين  از  یهودی، 
می خواهد كه با هم متحد 
باشند و به كمك مبارزان 

ضد اسرایيلی بشتابند
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اسراييلی ها را از دنيا بكن.1
كافی در يك سخنرانی به دو نمونه از عملكرد يهود در اسراييل اشاره كرده و می گويد:

به حق پيغمبر اكرم ريشه اين يهودی ها رو تو دنيا بكن. آی اينقدر اين 
يهودی ها مرموزند و بدجنس و اذيت كن. چطور؟ 

دو تا از كاراش��ونو بگم كه تو روزنامه هاشون هم نوش��تند: اينايی كه 
ديگه تو روزنامه هاشون نوشتند كه گفتنش طوری نيست كه نوشته بود 
در شهر اورشليم كه االن اس��راييلی های نانجيب گرفتن از مسلمان ها، 
يازده تا مسجد تو اين شهر اورشليم بود. اين نانجيبا اين يازده تا مسجد 
را شراب فروشی كردند... جا داشتند برای شراب فروشی اما برای اينكه 
ما رو اذيت كنند مسجدامون رو شراب فروش��ی كردند. اين يكی؛ يكی 
هم وقتی مسلمان ها ريخته بودند با اينا يه خرده پنجه نرم كنند 54 تا 
از اين بچه مسلمونا از سه، چهار ساله تا ده ساله، را توی يك خونه كرده 
بودند... سر اين 54 تا بچه را بريدند... طفلكا مثل مرغ بال زدند و مردند.2
موضع كافی در قبال يهود، اسراييل و صهيونيسم آنقدر صريح، شفاف و قاطع بود كه در 
نهايت با واكنش يوسف كهن نماينده يهوديان در مجلس مواجه شد. او يكی از نوارهای 
كافی3 كه به صراحت، موضع كافی در آن بيان شده بود را به ساواك تحويل داده و طی 
آن درخواستی مبنی بر برخورد با كافی مطرح كرده بود. در نوار مذكور واقعه قتل عام اين 

54 كودك مسلمان مطرح شده بود كه پيش از اين ذكر گرديد. 
يوسف كهن كه خود از منابع رسمی و كددار ساواك بود، در انجمن كليميان ايران نيز 
عضويت داشت. در حزب ايران نوين بود و به عنوان فراماسون در كلوپ روتاری هم عضو 
بود. او در انتخابات دوره 24 مجلس با تخلف و تقلب ب��ه نمايندگی از اقليت يهودی به 

مجلس راه يافت.4
يوس��ف كهن كه احتماالً دچار فراموشی شده اس��ت يا قصد ديگری از طرح اين گونه 

داستان دارد، در خاطرات خود در اين مورد می گويد كه: 
در اواخر سال 1356 نشانه هايی از تهديد حيات جامعه يهود ايران به نظر 
می رسيد. در پاره ای از مساجد بعضی از اهل منبر، صهيونيسم كه يهوديت 

1. همان.
2. همان، CD اول، ترك دوم. 

3. واعظ شهير، همان، ص394. 
4. همان. 
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را به صورت مطلق مورد حمل��ه قرار می دادند، ش��هادت حضرت علی و 
حسين بن علی را به يهوديان منتسب می كردند و مدعی بودند كه حضرت 
محمد را يهوديان مسموم كرده اند. اين تهديد به تدريج از طريق بعضی از 
سخنرانی های تلويزيونی هم ادامه يافت تا بدانجا كه به خاطر دارم كه در 

شب عاشورا، يكی از سخنرانان به يهوديان توهين هايی نمود...1
يوسف كهن در ادامه خاطرات خود به جريان همان 
كاس��ت می پردازد و اينكه نيمه ش��ب آن را با مقامات 
مسئول در ميان گذارده اس��ت و حتی آن را در پنجم 
دی ماه 1356 با جمشيد آموزگار نيز مطرح كرده است.2

اگرچه تاريخ مطرح ش��ده يوس��ف كهن با اس��ناد 
س��اواك منطبق نيس��ت ولی به غير از سخنرانی و 
سند ساواك مبنی بر اظهارات كافی در سال 1354، 
مطلبی ك��ه با موضوع يوس��ف كهن مطابق باش��د، 
سخنرانی ش��هيد مطهری در روز عاشورا مورخ 27 
اسفند 1348 اس��ت كه در آن مدعی شده بودند كه 
»واهلل و باهلل قس��م می خورم كه پيغمبر اكرم در قبر 

مقدس��ش امروز از يهود می لرزد«3 و اين مطلب در كتاب حماسه خمينی جلد دوم به 
مناسبت تحريفات عزاداری حضرت سيدالشهدا ذكر شده است.

به هر حال يوسف كهن با واكنش شديد خود، ساواك را با يك تصميم مبنی بر تبعيد سه 
ساله كافی به ايالم رهنمون شد و بدين ترتيب روضه خوان برجسته ايران در دوره پهلوی 
نه به دليل توهين به شاه و نه به دليل احساس خطر برای اسالم، بلكه به دليل بيان حقايق 
در مورد يهود و اسراييل، توسط سردمداران يهودی ايران، محكوم به تبعيد شد؛4 اگرچه 
كافی هم با گذراندن يك سال زمان تبعيد با نامه نگاری5 و تحريك خاص خود از تبعيد 

بازگشت و كارهای خود را بر منوال گذشته تا زمان شهادت ادامه داد. 

1. گزارش و خاطرات فعاليت های سياسی و اجتماعی يوسف كهن، اياالت متحده، 1993، ص300. 
2. همان. 

3. مرتضی مطهری، حماسه حسينی، صدرا، ج2. )ايش��ان در ادامه می فرمايند: واهلل و باهلل ما در برابر اين قضيه 
مسئوليم. به خدا قسم مسئوليت داريم به خدا قسم ما غافل هس��تيم. واهلل قضيه ای كه دل پيغمبر اكرم را امروز 

خون كرده است، اين قضيه است.( 
4. واعظ شهير، همان، ص403. 

5. همان، ص420-421. 
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درگذشت کافی
داليل بس��يار قابل تأمل و زيادی وجود دارد كه نمی گذارد يك ناظر بی طرف از نحوه 
درگذشت كافی به سادگی عبور كند و در واقع درگذشت كافی آنقدر كه نحوه درگذشت 
او قابل تأمل است، برجسته و درنگ پذير نيست؛ و به همين دليل بايد به حوادث و وقايع 

منتهی به واقعه تصادف ماشين كافی اشاره ای ولو مختصر داشته باشيم.
داس��تان از تحريم برپايی جش��ن های نيمه شعبان آغاز می ش��ود؛ زمانی كه حضرت 
امام)ره( با اوج گيری جنايات پهلوی در آخرين سال های حكومت خود، برپايی جشن و 

شادمانی را حسب روال گذشته مناسب نديده و اعالم می دارند:
در حال حاضر ملت عزيز در عزای عزيزان خود نشسته. چگونه ممكن 
است كس��ی نظر دهد كه جشن بگيرند و ش��ادمانی كنند؟ شادمانی بر 
روی اجساد به خون خفته فرزندان اسالم؟! ما كه هنوز مادرهای داغ دار 
جوانان مان سياه پوش اند. ما كه هنوز شاهد صدمات جانكاه شاه به اسالم 
بزرگ و كش��ور اسالمی هس��تيم. جش��نی نداريم. ما كه در هر فرصت 
مدارس و مس��اجد و دانش��گاه هايمان مورد هجوم مأمورين شاه است، 
چطور ممكن اس��ت چراغانی كنيم؟!... اكنون الزم است در اين اعيادی 
كه در سلطنت اين دودمان س��تمگر برای ملت ما عزا شده است، بدون 
هيچ گونه تش��ريفات كه نشان گر عيد و شادمانی باش��د، در تمام ايران، 
در مراكز عمومی مثل مس��اجد ب��زرگ اجتماعات عظيم ب��ه پا كنند و 
گويندگان ش��جاع محترم، مصايب وارده بر ملت را به گوش شنوندگان 

برسانند.1
رهنمود امام)ره( در اين برهه حساس با شكل و شيوه كاماًل متفاوت كه امروزه از آن به 
عنوان مبارزه منفی ياد می شود، عده ای را متقاعد و تابع كرد و كافی در عين عشق فراوان 
به حضرت مهدی)عج( و ضرورت برپايی جشن به ويژه با توجه به جوالن بهائيت در ايران 
آن زمان، بر اين رهنمود راهبردی گردن نهاد و همچون عده ای ديگر چون حجتيه ای ها 
اقدام نكرد كه هم در قبل و هم در بعد از انقالب آزمونی بسيار بد و رسوا دادند. كافی در 
پاسخ به احضار صبح روز پنج شنبه سرهنگ ازغندی رئيس كالنتری محله و در مقابل 

سه راه پيشنهادی او از جمله: 
- مثل هر س��ال چراغانی كنی يا مهديه را تعطيل كنی و بسپاريش به 

1. محسن حسام مظاهری، همان، ص142. 
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مأم��وران ما كه چراغان��ی كنند يا 
همين امروز از تهران بروی مشهد و 

نيمه شعبان اينجا نباشی.1
گزينه سوم را انتخاب كرد و همان روز در تبعيت 
از ولی امر خود، دس��ت همس��ر و فرزندان خود را 
گرفت و با پژوی شخصی به س��مت مشهد، راهی 

شد.
اين اقدام كافی يعنی مخالفت صريح با خواست 

دس��تگاه حاكم؛ و اين غير قاب��ل اغماض بود. آن هم در س��الی كه ديگر مماش��ات با 
انقالبيون و سردس��ته جريان های مردمی و انقالبی بيش از اين امكان ندارد. سياست 
پهلوی در اين برهه حساس همراهی ظاهری با افكار عمومی دنيا مبنی بر ايجاد فضای 
باز سياسی اس��ت و از سوی ديگر خاموش س��اختن غير رس��می رهبران جريان ساز 
نهضت. در اين ميان رهبران فكری فرهنگی از اولوي��ت برخورد رژيم با آنها برخوردار 
هس��تند. در واقع در اين زمان اضافه ش��دن افرادی بر فهرس��ت مرگ های مشكوك 
همچون تختی، آل احمد، شريعتی،2 حاج آقا مصطفی و ربوده شدن امام موسی صدر 

بی دليل و اتفاقی نيس��ت. 
و اما اتفاقاتی كه بر اين حدس و گمان می افزايد و منجر به اضافه كردن نام كافی به اين 

سياهه می شود از آن جمله است: 
1. كافی با تجربه فراوان در سفرهای متعدد به شهرستان ها و به ويژه مشهد همواره از 
هواپيما استفاده می كرد3 و دليلی وجود نداشت كه در اين فقره با توجه به مسافت راه و 

همراهی خانواده، اين زحمت را متحمل شود.
2. راننده او به نام عنابس��تانی كه با اصرار و وس��اطت ديگران دوباره ب��ه كار گمارده 
می شود،4 در طول سفر و قبل از تصادف رفتار مشكوك و غير قابل دفاعی دارد و سرعت 
غير مطمئنه او از داليل قطعی مبنی بر مشكوك بودن حادثه است. به ويژه اينكه پس از 

1. همان، ص144.
2. همان، ص146. 

3. مهدی كافی، همان، ص117. 
4. محسن حسام مظاهری، همان، ص144. 

كافي بدون داشتن امكان و ابزاری 
برای مقابله با صهيونيسم، وسيله 
تحریم كاالها و همكاری با 
صهيونيسم و بهائيان كه هم اكنون 
در یك كالبد مشغول ضربه زدن 
به اسالم و مسلمين هستند را به 
عنوان راه چاره، مطرح و مكرر بر 

آن تأكيد می كند
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تصادف تاكنون هيچ ردی از او پيدا نيست1 و كاماًل ناپديد 
شده است. و تعجب آور اينكه در روبه رو شدن با ماشين 
مقابل احتمال صدمه ديدن او قاعدتاً بايد بيش��تر باشد 
چرا كه از لحاظ فنی راننده در يك رويارويی با خودروی 
مقابل ضربه پذيرتر اس��ت. ولی در جريان تصادف طرف 
كمك راننده به خودروی جلو اثبات كرده و مرحوم كافی 

صدمه می بيند. 
3. از اتفاق��ات حي��ن تص��ادف و پ��س از آن و انتقال 
مجروحين به بيمارستان هيچ گزارش قابل اتقانی وجود 
ندارد؛ به طوری كه حتی اين شايعه مطرح می شود كه كافی را در آمبوالنس به شهادت 

رسانده اند.2 
4. حركت شتاب زده و غير قابل توجيه دستگاه حاكمه در خالل تشييع در مشهد، انتقال 
به تهران و دوباره انتقال به مشهد و به خاك سپردن شبانه آن در مقبره خواجه ربيع آن هم 
با تدابير ويژه، حس مردم در مش��كوك بودن كل ماجرا را بيشتر و حساس تر كرد و حتی 
بی طرف ترين ناظران از ميان مردم نيز نسبت به كل ماجرا دچار ابهام و سردرگمی شدند. 

عروج شهادت گونه كافی در 42 سالگی تنها چند ماه قبل از پيروزی انقالب اسالمی، 
هم مردم را مصمم به ادامه مس��ير خود كرد و هم رژيم را با لرزش دوباره مواجه ساخت 
و هم نشان دهنده آسيب جدی در بدنه فكری و فرهنگی رژيم بود كه اين گونه نخبگان 

علمی و مذهبی آن قربانی مطامع صهيونی، بهائی و استبدادی می شوند.
داد در روز عيد مهدي جان3 آنكه يك عمر گفت مهدي جان   

یک ارزیابی
بدون شك كمتر جريان و جنبش��ی بتوان پيدا كرد كه در مسير اسالم يا مبارزه تمام 

1. در باب مش��كوك بودن اي��ن حادثه و رانن��ده آن در كتاب كاف��ی، ص148 می خوانيم: چند س��اعت بعد از 
تصادف، مأموران پليس، الش��ه پژوی كافی را به كنار جاده منتقل می كنند. اما خبری از ريوی ارتشی نيست ]كه 
مستقيماً با سرعت فراوان به سمت ماشين كافی حركت كرده بود[ در گزارش پليس راه مشهد، سرعت غير مجاز 
و خواب آلودگی راننده كافی، علت سانحه اعالم می شود. بالفاصله عنابستانی را دستگير می كنند و می برند زندان 
قوچان و نمی  گذارند كسی برود مالقاتش. چند ماه بعد كه هيجان انقالب، در زندان ها را می گشايد، عنابستانی هم 

از زندان فرار می كند. معلوم نمی شود به كجا. ديگر كسی ردپايی ازش پيدا نمی كند. 
2. همان، ص146. 

3. اين قطعه شعر در همان زمان پس از اين واقعه ميان مردم پخش شد.

دالیل بسيار قابل تأمل 
دارد  وجود  زیادی  و 
كه نمی گذارد یك ناظر 
بی طرف از نحوه درگذشت 
كافی به سادگی عبور كند 
و در واقع درگذشت كافی 
آنقدر كه نحوه درگذشت 
او قابل تأمل است، برجسته 

و درنگ پذیر نيست
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معيارهای اخالقی، دينی و عقالنی را رعايت كند؛ يا اينكه 
تمام مخاطبين از شيوه و س��يره مبارزه و مبارزان آن ابراز 

رضايت نمايند.
در مورد كافی و جريان او ارزيابی ها و قضاوت های متعدد و 
متنوعی صورت گرفت كه پس از انقالب منجر به انزوای آن 
در يك سطح نيز گرديد و هم اكنون پس از نزديك به 40 
سال از آن جريان، بسته به شرايط زمانی نمی توان برخی 
گفتارها، رويكردها و رفتارهای كافی را توجيه نمود و حتی 

برای استفاده از آن، نس��خه امروزی پيچيد. به عنوان مثال صراحت بيان عليه بزرگان 
برادران اهل س��نت در حال حاضر به هيچ عنوان و بهانه ای به ويژه از منابر و رسانه های 
رسمی و غير رسمی ستوده و قابل دفاع نيست و معلوم نيست كه كافی در آن زمان با چه 

منطق و شرايطی، اين صراحت را داشته اند. 
صراحت كافی در مواجهه با قشر نسوان نيز، از مالحظات مطرح در منابر ايشان بود تا 
جايی كه در برخی موارد ش��كل اهانت به خود می گرفت؛ مثل جايی كه از جهت علمی 
اثبات می كرد كه چون وزن مغز زنان كمتر از مردان است، عقل آنها نيز به همين نسبت 

كم است.1
كافی در بيان مفاهيم اخالقی و آسيب های اجتماعی از جمله مصرف مشروبات الكلی، 
ش��يوع منكراتی همچون مراكز فحشا، صراحت عجيبی داش��ت كه استفاده امروزی از 

نوارهای ايشان به ويژه برای خانواده ها را سخت می نمايد.2
گذشته از اين برخی مذهبيون و روشنفكران متدين نيز نسبت به نحوه برخورد كافی 
با برخی مقدس��ات، انتقادات س��ختی وارد می كردند. از جمله اينكه كافی خود را سگ 

حضرت مهدی)عج( خوانده و به آن افتخار می كند.3
در واقع صراحت كافی در بيان اعتقاد و احساس خود نسبت به مقدسات، پديده های 
اجتماعی و دشمنان و حتی يهود به حدی است كه طرفداران او را از سايرين متمايز كرده 
و به عنوان يكی از مهم ترين داليل انزوای او پس از انقالب ارزيابی می شود. در حالی كه 
هيچ كس نسبت به اصالت يا اشتباه اين مواضع س��خن نمی گويد و تنها اين انتقاد وارد 

است كه مكان طرح اين مباحث با اين شفافيت شايد اينقدر صالح نباشد. 

1. مجموعه CD چهار نسخه ای نورالمنابر دربرگيرنده بيش از 120 سخنرانی از كافی، مؤسسه نورالزهرا. 
2. واعظ شهير، همان، ص370، 286، 236 و...

3. همان، ص161 و 167. 

روضه خوان برجسته ایران 
در دوره پهلوی نه به دليل 
توهين به شاه و نه به دليل 
احساس خطر برای اسالم، 
بلكه به دليل بيان حقایق 
در مورد یهود و اسرایيل، 
توسط سردمداران یهودی 
ایران، محكوم به تبعيد شد
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به هر حال با تمام آس��يب های مطرح در خصوص پديده ای به ن��ام كافی، بايد اذعان 
كرد كه منبر كافی و عملكرد او فراتر از منبر و تأثيرگ��ذاری او بر جوانان و مواضع او در 
قبال مسائل سياسی اجتماعی روز در س��طح داخلی و بين المللی، در نوع خود بی نظير 
بود و جامعه اس��المی ايران با تمام ظرفيت ه��ا و زمينه ها كمتر تجربه ای در س��طح و 
تعريف كافی ظرف 50 سال اخير به خود ديده است. همچنين ويژگی های مثال زدنی با 
تأثيرات ماندگار روحی، مثالی از كافی ساخته بود كه جز با اخالص و عشق به اهل بيت 

عليهم السالم و اعتقاد و عالقه به راهی كه می رفت حاصل نشود.
كافی نشان داد كه در عين توجه به مس��ائل دينی و اعتقادی جامعه در سطح فردی و 
اجتماعی بايد به عرصه بين المللی توجه داشت و نس��بت به خطرات بزرگی كه جهان 
اس��الم را همچون يهود تهديد می كند، حس��اس بود؛ يهودی كه كافی در آن زمان به 
آن می تاخت واجد تمام ش��رايط صهيونيس��م با تمام صفات منفی و مخرب آن بود؛ نه 
پيروان واقعی و راستين حضرت موسی عليه الس��الم و انبياء عزيز بنی اسراييل كه خود 
قصه هايش��ان را تعريف می كرد و چه بسا توسط صهيونيس��ت های همان زمان به قتل 
رسيدند و دل حضرت موسی عليه السالم را با بهانه ها و جنايت های خود خون كردند و 

هم اكنون دل مسلمين را خون كرده، موجب ناامنی و خرابی جوامع اسالمی شده اند.
 


