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با کاوشگران تاریخ و
دانشوران معرفت

خانم دكتر اشرف جناتی عضو هيئت علمی دانش��گاه علوم پزشكی گيان در نامه ای 
پرسيده اند: 

... در قسمتی از نامه علی مطهری به آقای حجت االسام والمسلمين 
سيد حميد روحانی... آمده است: »زمانی كه عده  ای از اطرافيان امام در 
پاريس در آستانه ورود ايش��ان به تهران می گفتند كه امام قبول كرده 
است كه مادر رضايی ها ) از مجاهدين خلق( پيام خانواده شهدای نهضت 
اسامی را در بهشت زهرا در حضور امام بخواند شهيد مطهری برای امام 
پيغام فرستاد كه اگر شما اين موضوع را قبول كرده ايد از اين ساعت من 
همراه شما نيستم.« از آنجا كه آقای روحانی... در مقاله ای با عنوان »آقا 
علی مطهری و فرهنگ زور« مرقوم فرموده اند شرح اين جريان را به مقاله 
ديگری واگذار می كنم؛ مش��تاقانه، جهت روشن شدن واقعيت خواهان 

شرح ما وقع از جانب ايشان هستيم... 
پاسخ مشروح مدير مسئول محترم فصلنامه 15خرداد پيرامون اين ماجرا به شرح زير 

تقديم می گردد: 
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با تشكر از خانم دكتر جناتی؛ نخس��ت بايسته است به آنچه حجت االسام آقای ناطق 
نوری و نيز برخی ديگر از خاطره نويسان در اين باره روايت كرده اند گذری داشته باشم و 
به بررسی آن بپردازم و در پايان آنچه را كه خود در نوفل لوشاتو شاهد بوده ام بازگو كنم. 

آقای ناطق می نويسد: 
در نوفل لوش��اتو برنامه ريزی كرده بودند كه اداره  مراس��م به دس��ت 
مجاهدين خلق باشد1 و آنها تريبون دار باشند و مادر رضايی و پدر ناصر 
صادق و حنيف نژاد نيز به امام خير مقدم بگويند و صحبت كنند. وقتی 
از اين برنامه خبردار ش��ديم در تلفن خانه  مدرسه  رفاه، آقای مطهری و 
كروبی و ان��واری و معاديخواه و بنده جمع ش��ديم. همه عصبانی بوديم 
كه اگر فردا اين ها بهش��ت زهرا بيايند و تريبون دست اين ها بيفتد چه 
می ش��ود؟ آقای كروبی تلفن زد به احمد آقا در پاري��س و با احمد آقا با 
عصبانيت صحبت كرد و نس��بت به اي��ن كار اعتراض ك��رد و تلفن را با 
عصبانيت پرت كرد و قهر كرد. س��پس آقای معاديخواه گوشی تلفن را 
برداشت و با حاج احمد  آقا صحبت كرد. ايشان هم عصبانی شد و گوشی 
را زمين زد. توی اين ها تنها كسی كه عصبانی نمی شد بنده بودم. گوشی 
را برداشتم و يك خرده صحبت كردم كه اگر اين ها بخواهند با آن سوابق 
و اعان مواضع داخل زندانش��ان، اداره  امور را بگيرند، ديگر نمی ش��ود 
جلوی آنها را گرفت. در همين لحظه، آقای مطهری فرمود: »تلفن را به 
من بده«. ايشان تلفن را گرفت و با عصبانيت )عامت عصبانيت مرحوم 
مطهری حركت زياد س��ر ايش��ان بود( به حاج احمد آقا گفت: »به امام 
بگو مطهری می گويد اگر فردا ش��ما بياييد و تريبون بهشت زهرا دست 
مجاهدين خلق باش��د، من ديگر با ش��ما كاری نخواهم داشت.« تا اين 
جمات را شهيد مطهری گفت، حاج احمدآقا جا خورد و ايشان خطاب به 
مرحوم مطهری گفت: »آقا هر كاری شما كرديد قبول است. فردا تريبون 
را خود شما اداره كنيد«. بعد از اين ماجرا تمام بساط مجاهدين خلق را 

به هم ريختيم و تريبون را از دست آنان گرفتيم و...2

1. گويا دكتر ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده توانسته بودند نظر مرحوم حجت االسام حاج سيد  احمد خمينی 
را به قرائت پيام از سوی مادر رضايی ها در حضور امام در بهشت زهرا جلب كنند. 

2. مرتضی ميردار، خاطرات حجت االسام والمسلمين علی اكبر ناطق نوری، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 
1392، ج1، ص164. 
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آقای بادامچيان اين جريان را چنين روايت كرده است: 
درباره فرزند شهيد، آقای توسلی پسر ولی زادگان )از عناصر منافقين( 
را پيشنهاد كرد. آقای مطهری رد نكرد. من پيش��نهاد كردم پسر حاج 
صادق امانی به عنوان اولين شهيد صحبت كند. اوالً فرزند شهيد است 
و ضمناً صدای بس��يار خوبی دارد. آقای مطهری گفت: بهترين انتخاب 
است. مقاله را در مدرس��ه رفاه داديم خواند، همه پس��نديدند. فردا كه 
دوباره نشستيم آنها يك س��از جديد كوك كردند. گفتند پيشنهادمان 
اين است كه يك مادر شهيد هم صحبت كند. مادر رضائيان- مادر احمد 
و مهدی رضايی از سران منافقين- پيشنهادش��ان بود. شهيد محاتی 
مخالفت كرد. در اين گير و دار آقای مفتح دير به جلسه رسيد. نظر ايشان 
را خواستيم، ايشان گفت: »به شرط اينكه از گروه های التقاطی نباشد، 
من مخالفتی ندارم.« تا اين حرف زده شد آقای توسلی گفت: »ما سه به 
دو شديم و موضوع تصويب شد.« من ديدم اين شيوه نمی شود. من گفتم: 
»ما با ش��ما طی كرديم كه اين بحث ها نباشد و رأی آقای مفتح هم اين 
بود كه از گروه های التقاطی نباشد.« در نهايت به جمع بندی نرسيديم. 
روز 11بهمن برای جلسه رفتيم. مرحوم مفتح به سمت من آمد و گفت: 
»آقای بادامچيان! حل ش��د كار خانم ه��ا. امام از پاري��س گفتند: مادر 
رضايی ها صحبت كند.« من با خودم گفتم: اين خبر نمی تواند درس��ت 
باش��د. گفتم: كی گفته اس��ت؟ گفت: »آقايان گفتند.« گفتم: »آقايان 

محترم، اما امام گفتند؟« توسلی برگشت و گفت: »از پاريس گفتند.« 
گفتم: »از پاريس گفتند يا ام��ام فرمودند؟!« گفت: »از پاريس گفتند 
يعنی نظر امام اس��ت.« گفتم: »اين طور نيس��ت.« ديدم بحث فايده ای 
ندارد. رفتيم دنبال آقای مطهری. ايشان در جمع روحانيون بود. گفتم 
اينها بازی درآوردند. ايش��ان گفت: »قطعاً امام نگفته اس��ت ولی شما 
صدايش را درنياور. من خودم از پاريس اين مس��ئله را جويا می ش��وم. 
زمانی هم كه من به جلسه آمدم شما اين موضوع را دوباره مطرح كن.« 
من دوباره باال رفتم و آقای مطهری به عنوان رئيس كميته استقبال به 
جلسه آمدند. موضوع دوباره مطرح شد. شهيد مطهری فرمودند من از 
امام می پرسم. اينها گفتند نياز به پرسش نيست. در نهايت ايشان گفت: 
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آقای بادامچيان شما فعًا متن هر دو نفر را بنويسيد. همان شب قبل از 
دو ساعت و نيم بامداد، آقای مطهری با نوفل لوشاتو تماس گرفتند و از 
سيد احمد آقا موضوع را جويا شدند و ايشان هم از امام پرسيد. امام هم 
فرمودند: »من چنين چيزی نگفتم. خودم به تهران می آيم و می گويم.«1

اما آنچه را كه در اين باره خود در نوفل لوش��اتو شاهد بودم و به ياد دارم اين است كه از 
تهران اسامی چند تن را تلفنی خواندند كه قرار است در حضور امام در بهشت زهرا خير 
مقدم بگويند و پيامی قرائت كنند. ارتباط از تهران نمی دانم از س��وی چه كسی بود اما 
گيرنده پيام حجت االسام مرحوم فردوسی پور بود كه آن اسامی را يادداشت كرد و به نزد 
امام برد. امام بدون تأمل پاسخ داده بودند من كه اينها را نمی شناسم؛ خود آقايان كسانی 
را كه مصلحت می دانند معين كنند. مرحوم فردوسی پور بی درنگ نظر امام را به تهران 
انتقال داد. من ديگر از دنباله جريان و پيغام و پس��غام بعدی خبری نيافتم؛ تا در ش��ب 
12بهمن در آستانه حركت امام به ايران ش��اهد گفت وگوی حجت االسام  و المسلمين 
مرحوم حاج سيد  احمد خمينی با آقای مهدی كروبی بودم، كه شنيدم مرحوم سيد احمد 
آقا اظهار كرد حاال چه اشكالی دارد مادر رضايی ها پيام را قرائت كند كه نمی دانم آقای 
كروبی چه گفت كه رنگ آن مرحوم تغيير كرد و اظهار داشت خيلی خوب هر تصميمی 
خواس��تيد بگيريد من اصرار ندارم، حاج آقا در حال حركت اند ديگر فرصت نيست بايد 

بروم و گوشی را گذاشت. 
وقتی به ايران آمديم از آقای كروبی پرسيدم شما چه گفتيد كه آقای حاج سيد احمد 
احساس كردم ناراحت شدند گفت: به او گفتم بعد از آقا جعفر خوانساری چشممان به 

تو روشن! 
آنچه را كه آقای ناطق آورده اند كه آقای كروبی گوشی را انداخت و آقای معاديخواه و 
من و استاد مطهری يكی پس از ديگری با حاج سيد  احمد آقا گفت وگو كرديم تا آنجا كه 
من در پای تلفن دفتر در نوفل لوشاتو حضور داشتم چنين گفت وگويی صورت نگرفت، 

شايد بار دومی تماس گرفتند كه من حضور نداشته ام. 
اما از مجموع آنچه كه آقای ناطق نوری و آقای بادامچيان روايت كرده اند و نيز آنچه من 
شخصاً شاهد بودم به دست می آيد كه هيچ كدام از آقايان دست اندركار كميته استقبال 
در اينكه امام در اين جريان اظهار نظری نكرده و كسانی را مورد تأييد قرار نداده اند ترديد 
نداش��تند زيرا اگر بر اين باور بودند كه امام چنين نظری دارند ديگر آن گونه جر و بحث 

1. سايت شما مربوط به آقای اسداهلل بادامچيان. 
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تند و تلخ با حاج احمد آقا معنا نداشت و آن مرحوم نيز در آن صورت جوابش اين بود: نظر 
امام چنين است و من بی طرفم و اگر آنچه را كه از زبان شهيد مطهری آمده است صحت 
داشته باشد در واقع خطاب به حاج سيد احمد آقا بوده با ش��يوه اينكه به در می گويند 
ديوار بشنود و همان گونه كه آقای بادامچيان از زبان مطهری آورده اند آن شهيد بزرگوار 
يقين داشتند كه امام نمی توانند چنين نظری داشته باشند. در آن روزگاری كه سازمان 
مجاهدين مورد تأييد بزرگانی چون آيت اهلل مطهری بود امام نسبت به آنها ذهنيت منفی 
داش��تند و هيچ گاه آنان را تأييد نكردند؛ چگونه ممكن است در آن شرايطی كه طشت 
رسوايی آنها از بام افتاده و ماهيت آنها برما ش��ده است امام به آنها رخصت دهند كه از 

مقام و موقعيتشان سوءاستفاده كنند و چهره كريه خود را جا دهند. 
گواه ديگر بر اينكه مش��كل ميان دوستان با حجت االس��ام مرحوم حاج سيد  احمد 
خمينی بوده است، نه امام، واكنش آن مرحوم در برابر هشدار آيت اهلل مطهری است كه بنا 
به آورده آقای ناطق نوری آنگاه كه آيت اهلل مطهری اظهار كرد: »به امام بگو اگر فردا شما 
بياييد و تريبون بهشت زهرا دست مجاهدين خلق باشد من ديگر با شما كاری ندارم«، 
حاج سيد احمد  آقا بی درنگ گفت: »آقا! هر كاری شما كرديد قبول است؛ فردا تريبون را 
خود شما اداره كنيد«! مگر امكان داشت كه امام در موردی نظری خاص داشته باشند 
و حاج س��يد احمد آقا بدون هماهنگی با ايشان با پيش��نهادی كه با نظر امام همخوانی 
ندارد اعام موافقت كند؟ آيت اهلل مطهری نيز با باورمندی به اينكه امام هرگز با حضور 
منافقان در مراسم موافق نيست با حاج سيد احمد آقا آن گونه عتاب آميز و قاطع برخورد 
كردند ليكن چنانكه گفته شد با شيوه »اياك اعنی و اسمعی يا جاره« )به در می گويند 

ديوار بشنود(. 
بنابراين، اين گونه پنداربافی كه امام با قرائت پيام از س��وی مادر رضايی ها نظر موافق 
داش��ته اند و آيت اهلل مطهری ب��ا اولتيماتومی نظر ام��ام را عوض كرده ان��د، از مغزهای 
ناپخته و انديشه های بيمارگونه ای نش��ئت می گيرد كه از ادب و معرفت شهيد مطهری 
نس��بت به امام آگاهی ندارند و اصوالً مفهوم و جايگاه واليت را به درس��تی برنتافته و با 
داستان سرايی ها و تحريف گری ها برآن اند برای عيب جويی ها و نق زنی های مغرضانه خود 
راه توجيه بيابند و عقده های درونی خويش را كه گاه و بی گاه با نيش و طعنه عليه اين و 

آن بروز می  كند منطقی، علمی و عالمانه بنمايانند. 
***
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در شماره قبلی فصلنامه در بخش پرسش و پاسخ مطالبی در خصوص حذف فيزيكی 
امام خمينی توسط امريكا و رژيم پهلوی منتشر ش��د. يكی از خوانندگان فرزانه نشريه 
در تكميل پاسخ های مذكور مطالبی به شرح زير ارسال فرمودند كه تقديم خوانندگان 

می شود. 
فصلنامه 15خرداد

بسمه تعالی 
سردبير محترم فصلنامه 15خرداد 

سام عليكم
صرف نظر از پاس��خ مفصل و قابل تقدي��ر فصلنامه به س��ؤال يكی از 
مخاطبين نش��ريه مبنی بر چرايی نب��ود برنامه و طرح ت��رور يا حذف 
فيزيكی حضرت امام)ره( از س��وی امريكا و مخالفين حضرت امام)ره(، 

مطالب ذيل جهت اطاع تقديم می گردد.
1. تاكنون هيچ س��ند و مدركی مبنی بر فقدان اي��ن طرح و يا توطئه 
منتشر نشده است و چون حضرت امام)ره( از دنيا رفته اند، دليلی وجود 
ندارد كه اس��ناد توطئه احتمالی عليه جان حضرت امام)ره( از س��وی 

دشمنان منتشر شود.
2. اليعرز سفير آخرين نماينده موساد در ايران قبل از انقاب در كتاب 
شيطان بزرگ، ش��يطان كوچك بارها و بارها بر ضرورت حذف فيزيكی 

حضرت امام تأكيد دارد.
3. ديويد كيمچه مع��اون وزير خارجه رژيم صهيونيس��تی در يكی از 
اظهارات غيررسمی خود بيان كرده اس��ت كه اسراييل در چند مرحله 
نسبت به مس��موم كردن حضرت امام)ره( از طريق نيروهای مستقر در 

بيت اقدام كرده ولی موفق نشده است.
4. تاريخ يهود1 و صهيونيسم و سابقه سراسر جنايت رژيم صهيونيستی 
حاكی از اتخاذ روش های مختلف در برخورد با مخالفين است كه آخرين 

مرحله، ترور و يا حذف فيزيكی فرد مورد نظر است.
به عنوان مثال اگر امكان ديگری برای مهار مخالف وجود داشته باشد 

1. عده ای از مورخين وفات حضرت پيامبر)ص( را حاكی از مس��موميت ايش��ان در جنگ خيبر توسط يك زن 
يهودی با گوشتی كه برای حضرت آورده بود می دانند.
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طرح ترور انجام نمی شود در واقع راه های تطميع، فريب، ترور شخصيت 
و... در ابتدا به كار گرفته می شود.

نمونه ياس��ر عرفات در اين خصوص بسيار روش��ن كننده اين مفهوم 
است؛ به طوری كه چندين بار به ويژه در جريان خروج نيروهای ساف از 
بيروت به سمت تونس، عرفات در تيررس نيروهای اسراييلی بوده است 
ولی فرمانده اسراييلی اجازه حذف وی را نمی دهد چرا كه امكان سازش، 
همكاری و... با وی داده  ش��ده اس��ت؛ كمااينكه در مادريد ديديم. ولی 
زمانی كه عرفات پس از اسلو با پيمان شكنی يهودی ها مواجه می شود، 
ديگر حاضر به دادن امتياز نيست؛ پس در رام اهلل محاصره شده و پس از 
آن مسموم و حذف می ش��ود. واقعيتی كه هم اكنون از هيچ كس پنهان 

نيست. 
ترور دكتر فتحی ش��قاقی رهبر جنبش جهاد اسامی و يا سيد عباس 
موس��وی دبير كل حزب اهلل و يا خليل الوزيد )ابوجهاد( از رهبران فتح، 
مصاديقی از اين رويكرد يهودی صهيونيستی است كه اگر نتوان دشمن 
را مهار كرد بايد او را حذف نمود و بس��يار س��اده انگاری است كه ترور 
حضرت امام )ره( به عنوان فردی كه منافع يهود و صهيونيسم و استكبار 
را در سراس��ر عالم به خطر انداخته و به هيچ عنوان هم سر سازگاری با 
نظام بين المللی را ندارد، در برنامه های صهيونيستی وجود نداشته باشد.

5. در همين راستا ندادن وقت ماقات حضوری دفتر به سران يهودی 
گروه نتوری كارتا با مقام معظم رهبری در چند سفر ايشان به جمهوری 
اسامی در عين اصرار آنها، جای تقدير دارد و الزم به توضيح نيست كه 

روش های ضربه زدن در عصر حاضر چقدر پيچيده است. 
امضا
ع.س


